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LINKS SOLDATENWERK: 

OPVATTINGEN, EERSTE 

E R V A R I N G E N E N D I L E M M A S 

De socialisten, zowel gematigden als radicalen, waren er voor 1914 op ge
richt om een andere maatschappij te ontwikkelen. Sommigen wensten de 
revolutionaire, anderen de parlementaire weg te bewandelen. Allen stonden 
m principe op een antimilitaristisch standpunt. Het bestaan van de krijgs
macht in de kapitalistische maatschappij was een feit en hoe hier mee om te 
gaan, vormde een belangrijk punt van discussie in de internationale socia
listische beweging. Sinds het ontstaan van de massalegers gebaseerd op per
soonlijke dienstplicht moest een groter deel van de arbeiders ook in dienst 
m dat bracht een extra dilemma met zich mee. Iedere socialist stond voor de 
taize ga ik in dienst of riskeer ik gevangenisstraf door te weigeren? 

Welke opvattingen ontwikkelden de socialisten met betrekking tot de 
laatste kernvraag? Hoe gingen zij om met hun broeders in het soldatenpak? 
Welke ervaringen deden zij op dit vlak op? Met het oog op wat er in 1918 
zou gebeuren zijn deze vragen belangrijk. Aan het einde van de Grote Oor
log ontstonden her en der in Europa revolutionaire situaties. Soldaten en 
matrozen speelden daarin een belangrijke rol. Ook in Nederland dachten 
-ommigen aan een omwenteling. De mobilisatie van het massaleger gedu
rende vierenhalf jaar en de hiervoor beschreven verslechterde geest onder 
* troepen vormden hiertoe een aanleiding. Lag hier de kans voor links om 
w ideaal van een andere maatschappij te verwezenlijken? 

U. Volksleger 

«Ie politieke stromingen, waaronder sociaal-democraten en links-libera
len, hingen het idee van het 'volksleger' of'volkswapening' aan. Opvallend 
Wren naast enkele overeenkomsten de grote verschillen in uitwerking en 
«Welling. De ideeën hierover stamden uit de tijd van de Franse Revolu-
le- De beroepsmilitairen hadden immer de representanten van het Ancien 
Regime gesteund. Liberalen zagen hen daarom als reactionair en dus poli-
^gevaarlijk, inefficiënt en overbodig.' Voor de links-liberalen was het dan 
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ook een vurige wens om grote aantallen burgers kort te oefenen, waardoor 
tic verdediging van het land in de beste handen zou zijn. Zij beschouw
den dit als een aspect van zelfstandig burgerschap. De sociaal-democraten 
wensten een ander maatschappijtype. De Nederlandse sociaal-democraten 
van ile SDAP sloten zich aan bij hun zusterpartijen in het buitenland die alk 
op het standpunt stonden van de volksweerbaarheid. De SDAP nam op haar 
congres in 1898 een motie aan waarin zij zich onder andere uitsprak tegen 
het Maande leger en vond dat de politieke invloed van de partij, zolang 
opheffing van het leger nog niet mogelijk was, gebruikt moest worden om 
de algemene weerplicht te introduceren.2 In hun strijd voor hun idealen 
Minden liberalen en sociaal-democraten de conservatieven op hun weg. Zij 
wensten hun autoriteit zoveel mogelijk te handhaven en stelden dat een 
staand leger, dat voornamelijk uit beroepsmilitairen bestond en aangevu 
werd met dienstplichtigen daarvoor onontbeerlijk was. 

Alle partijen noemden het Nederlandse leger rond de eeuwwisseling een 
staand leger, maar deze term was in principe onjuist. Gedurende de bloei
tijd van de volkslegerideeèn had Nederland een kaderleger, bestaande uit 
een kern van beroepspersoneel en aangevuld met dienstplichtigen.1 Ni« 
too allig vond de ontwikkeling van deze ideeën plaats ten tijde van de pro-

1 malisering van de krijgsmacht. De aard van het instituut veranderde 
immers ingrijpend. 

1 )e 1 weede Kamer discussieerde veelvuldig over het wel of niet invoeren 
van legerhervormingen. Kern van het debat vormde de vraag in welke mate 
dienstplichtigen deel zouden uitmaken van het leger en welke gevolgen dar 
zou hebben voor de positie van de vrijwilligers. Moest de loting worden 
afgeschaft? Volstond een korte militaire oefening en een kortstondigv 
blijf in de kazernes? Was een klein staand leger, maar dan wel met verplicht 
militair vooronderricht voor de jeugd (gymnastiekonderwijs), toereikend 
[evens kwamen vraagstukken aan bod als het terugdringen van het be
roepskader ten gunste van militiekader. Moest de oefening van de weerba
ren vooral lokaal georganiseerd, buiten de kazernepoorten plaatsvinden: 
1 >e voorstanders van de persoonlijke dienstplicht stelden dat dit tot lagere 
kosten zou leiden. Met de uitbreiding van het kiesrecht en de daarmee 
samenhangende partijvorming was het politieke landschap ingrijpend ver
anderd Bovendien werd het vanouds als 'nationaal' en dus boven de par 
rijen beschouwde vraagstuk van de defensie nu gekleurd door verschillende 
politiek-ideologische standpunten. Het lot en de arbeidsomstandigheden 
van de staatsburger in uniform in het algemeen en dat van de milicien in 
het bijzonder kwamen regelmatig aan bod in de links-liberale en sociaal-
democratische pers en in de politiek. Ook militairen meldden zich aanbii 
de politieke partijen. 
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De socialisten en ook vele liberalen zetten zich af tegen het bestaande 
leger en stelden daar het volksleger (zij hadden het nooit over de marine) 
tegenover: grotere verdedigingskracht van het volk, de gehele mannelijke 
jeugd geestelijk en lichamelijk beter ontwikkeld, minder hinder en slechte 
invloed van een lange diensttijd, betere voeding en betaling, minder straf, 
netere motivatie, goedkoper, geen reactionaire officierenkaste die een 
staatsgreep kon plegen; tenslotte zagen de sociaal-democraten de volksweer 
als overgang naar een algehele ontwapening.' Dat laatste verschilde van
zelfsprekend aanzienlijk van de doelstellingen van de links-liberalen. Die 
maakten zich grote zorgen over het geringe maatschappelijke draagvlak van 
Je landmacht en zagen in de introductie van het volksleger een manier om 
datte vergroten.6 

Hoe zag zo'n leger eruit voor de liberalen? Voor een specialist op dit ge
bied als L.W.J.K. Thomson (lid van de Liberale Unie en oud-Atjeh-officier) 
betekende het onder andere kortere dienstplicht, afschaffen van de parade
pas en ander 'overdreven vertoon'. Hij gaf de voorkeur aan het stimuleren 
»an zelfstandig denken en handelen van lager kader en soldaten. Hij achtte 
Jat een voorwaarde voor succes in de moderne oorlog, waarin het gevecht 
weds meer verspreid door kleine groepjes gevoerd werd/ De Vrijzinnig-
Democratische Bond dacht er het volgende van: 

Ter zake van de landsverdediging verlangt de bond: eene organisatie van de weer

kracht van het volk, die uitsluitend gericht is op de onafhankelijkheid en de neutra

liteit, en zoodanig dat alle weerbare mannen in vredestijd de noodige oefening ver

zijgen, met een zoo beperkt mogelijk verblijf in de kazerne; ingrijpende beperking 

Mn uitgaven, die niet dienen tot verhooging van de weerkracht van het volk.* 

De reeds eerder genoemde W.E. van Dam van Isselt, schreef in 1904 de 
brochure Een Nederlandsch Volksleger voor de ' Vereeniging Volksweerbaar-
beid'. Per jaar bereikten ongeveer 50.000 man de dienstplichtige leeftijd, 
maar er kwamen maar 17.500 werkelijk in dienst. Het volksleger kende in 
principe geen vrijstellingen. Misschien zouden er 10.000 man afvallen, zo
ut er een jaarlijkse lichting overbleef van 40.000 man, waaruit 15 à 18.000 
man beschikbaar zouden komen voor een goed, klein veldleger van drie 
divisies en enige bezettingstroepen. Dat was een gelijk aantal als onder het 
onbestaande stelsel. De resterende 22 à 25.000 man zouden de plaatselijk 

niseerde volkswapening vormen.9 

Twee uitgangspunten kwamen voortdurend terug bij de meeste linkse 
'Wanten van een volksleger samengesteld op basis van algemene oefen- en 
-enstplicht. Uit militaire noodzaak en maatschappelijke rechtvaardig
st! diende ten eerste de gehele mannelijk bevolking ingezet te worden 
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ten behoeve van de landsverdediging en ten tweede moest het leger deel 
uitmaken van de samenleving en niet in handen van de beroepsmilitairen 
los daarvan staan.'° Een minderheidsstroming baseerde zich op de boven-
genoemde uitgangspunten, maar zag het volksleger vooral als een middel 
om het leger onbetrouwbaar te maken. 

Gerealiseerd kon het volkslegerideaal echter nooit worden, want het 
strookte niet met de opvatting van de heersende politieke klasse. Wel 
leidden de discussies er toe, dat de in 1912 en 1913 ingevoerde legerwetten 
praktisch in een algemene dienstplicht resulteerden." De mobilisatie en de 
d.i.nop afgesloten 'godsvrede' deden deze discussies voorlopig verstommen. 

Het standpunt voor de volksbewapening was vooral beïnvloed door 
het meer nationale en op volksweerbaarheid georiënteerde antimilitarisme 
zoals dat in Frankrijk sterk leefde. Dit was dan ook een land waar de re
volutionaire traditie sterk verbonden was met de eigen natie en staat, de 
zogenaamde 'levée en masse'.'2 Het kazerneleven was desastreus voorde 
geestelijke volksgezondheid van diegenen die langdurig onderworpen wa
ren aan tucht en discipline binnen de krijgsmacht. Daarom diende volgens 
de sociaal-democraten de diensttijd zo kort mogelijk te zijn, bijvoorbeeld 
vier maanden. 

De Eerste en Tweede Internationale ageerden hevig tegen het milita
risme en de invloed daarvan op de burgermaatschappij. Eind negentiende 
eeuw richtten de Franse anarchisten Emile Janvion, Charles Malato, Ge
orge Lhermite en Urbain Gohier in Parijs de 'Ligue Internationale pour 
l.i I K kuse du Soldat' op. Ze eisten de opheffing van het staande leger, de 
afschaffing van de militaire rechtspraak en verbetering van de levensom 
standigheden van de soldaten. Verder maakte de 'Ligue' propaganda voor 
de individuele en collectieve dienstweigering. De Franse jonge socialisten 
m ïbnne brachten in de eerste jaren na de eeuwwisseling een blad uit met 
de naam Pioupiou (rekruut) de l'Yonne speciaal gericht op de jonge dienst
plichtigen. De Revolutionaire Jonge Socialisten gaven het blad Consent 
(de dienstplichtige) uit. La Feuille du Soldat (het soldatenblad) was het 
orgaan van de Union Federative des Jeunesses Socialistes du Parti Ouvrier. 
1 )e ( Confédération Générale du Travail riep op tot solidariteit met gestrafte 
soldaten, maakte antimilitaristische propaganda gericht op de militairen 
en bracht een eigen handboek soldaat uit met de naam Nouveau .'•• 
du Soldat, waarvan in 1903 100.000 exemplaren verspreid werden. Het 
handboek riep de soldaten op om ofte deserteren of antimilitaristische 
propaganda te bedrijven in de kazernes. Daarnaast deed het een beroep 
op de soldaten om bij stakingen niet te schieten op hun medearbeiders. 
Vanzelfsprekend traden de autoriteiten hard op tegen deze uitingen van 
antimilitarisme.H 
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Vooral de ideeën van de Franse socialist Jean Jaurès hadden grote in-
i'loed.'5 Hij schreef het klassieke werk l'Armée nouvelle ter ondersteuning 
van een militair wetsontwerp dat Jaurès zelf in 1910 in het parlement in-
iracht, zonder overigens een schijn van kans te maken. Hij stelde: 

[...] voor de socialistische en internationalistische arbeidersklasse is het niet onver

enigbaar om actief deel te nemen aan de volksorganisatie van de landsverdediging. 

Integendeel, hoe ingewikkelder en zorgwekkend het op te lossen probleem is, hoe 

belangrijker het is dat de arbeiders hun autoriteit vergroten en hun invloed uitoe

fenen door gebruik te maken van al hun kracht die ze ter beschikking staat. Des te 

belangrijker het ook is dat ze greep houden op het leger, zodat het in tijden van crisis 

ie grote doelen van het proletariaat dient, van de verdediging van de internationale 

vrede en dat van de nationale onafljankelijkheid. Hun actieve deelname aan het 

functioneren van het leger komt overeen met de mate van vooruitgang van de arbei

dersklasse en dat van socialistische actie."' 

lurès probeerde twee aspecten van zijn eigen politiek met elkaar te ver
zoenen: zijn strijd tegen het reactionaire Franse officierscorps, waarvan de 
invloed op de binnenlandse politiek duidelijk werd bij de Dreyfus-affaire, 
m zijn patriottisch verlangen de Franse Republiek bewapend te zien en 
sreed voor de verdediging. Hij streefde naar een hervorming van het leger, 
liesamen met economische en politieke hervormingen zou leiden tot een 
crandering van het bourgeois Frankrijk in een 'sociale republiek'. Deze 
ombinatie van nationalisme en socialisme oogstte in Nederland overigens 
kritiek. Onder de titel 'Een vademecum van het reformisme' schreef de 
tribunist Willem van Ravesteyn een kritische recensie voor het sociaal-de
mocratische blad De Nieuwe Tijd. Volgens hem streefde Jaurès vooral naar 
«n Verzoening der klassen'.'-

5ij de dienstplichtdiscussies binnen de socialistische beweging gingen 
K deelnemers steevast uit van mannelijke dienstplichtigen. De in Franse 
scialistische en feministische kringen bekende Madeleine Pelletier moe
ide het omgaan met geweld door vrouwen aan. Volgens haar zou de mi-
aire dienst daar een prima leerschool voor zijn. Door de dienstplicht voor 
rouwen in te voeren, wilde zij het kiesrecht voor vrouwen verkrijgen. In 
"ür artikel 'La femme-soldat' verwoordde zij scherp het verband tussen de 
«uiting van vrouwen uit het leger en hun onvolwaardige burgerschap."1 

werse radicale en antimilitaristische socialisten, partijgenoten van Pelle-
'«, vielen haar aan om haar vermeende patriottisme. Haar antwoord was: 
« kan niet van een vaderland houden dat mij gekluisterd houdt en me 
-vingt tot een onbeduidend en bovendien zorgelijk bestaan.'"' Haar ging 
:! vooral om het bereiken van het kiesrecht voor vrouwen: 'Natuurlijk 
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ben ik voor afschaffing van het leger. Maar de werkelijkheid is momenteel 
da« legers bestaan; het feit dat vrouwen daarvan zijn uitgesloten plaatst hen 
in een ondergeschikte positie. 

I >e Duitse sociaal-democratie met haar dominante positie in de Inter
nationale was een belangrijk voorbeeld voor de Nederlandse zusterpartij. 
Gezien de spanningen tussen het militair apparaat en de socialistische 
beweging bestond er veel aandacht voor de zogeheten democratisering 
van het leger, hetgeen later 'vermaatschappelijking van de krijgsmacht 
zou gaan heten. Invloedrijk waren vooral de geschriften van August Bebel. 
zoals Nicht stehendes Heer, sondern Volkswehren Für Volkswehr, gegen Milita
rismus. Eine Buchbesprechung und Abwehr uit 1898. Bebel verbond het idee 
\ .111 de militie met dat van de levée en masse.21 Hij borduurde hierbij voort 
op de opvattingen van Friedrich Engels die eveneens een warm pleitbezor
ger was van de militie.' 

In Duitsland beperkte de antimilitaristische propaganda zich tot het 
verspreiden van de socialistische ideeën en opvattingen over oorlog en mi
litarisme onder de voor de dienstplicht in aanmerking komende jeugd en 
onder de soldaten. Maar de SPD wilde daarbij niet buiten de wet treden en 
nam zich voor om noch direct, noch indirect tot militaire ongehoorzaam
heid op te roepen. Zo sprak Bebel zich in het Duitse parlement uit tegen 
partijleden die campagne voerden in het leger.23 Ondanks de betrachte 
voorzichtigheid kwam het regelmatig tot rechtzaken tegen socialistische 
agitatoren. Om dit te voorkomen verwees de partijpers over het algemeen 
naar de toespraken van de eigen leiders in het parlement, die parlementaire 
onschendbaarheid genoten. De censuur zorgde naast een groeiende invloed 
van de parlementsleden tevens voor een toename van de machtscentralisa-
tie in de partij. Opvallend bij de opvattingen van de sociaal-democraten 
over het leger was, dat door de gestadige groei van de arbeidersklasseen 
de sociaal-democratie het leger als vanzelf steeds 'roder' zou worden. Het 
werkte een afwachtende houding in de hand. Soldatenwerk achtte de SPD 
minder belangrijk en het stelde dan ook niet veel voor. 

Behalve een handboek voor de dienstplichtige SPD-kiezer en een par-
tijpamnet dat voornamelijk op de rechtspositie van de soldaten in ging, is e' 
volgens de bekende socialistische antimilitarist Karl Liebknecht niets bruik
baars gepubliceerd, Liebknecht was het oneens met het idee van het lang-

• rood' worden van het leger. In zijn Militarismus undAntimiliU)> 
waarvoor hij in 1907 18 maanden gevangenisstraf kreeg, rekende hij af me; 
dit vulgair-materialistische idee en ging hij vooral in op de psychologische 
aspecten met betrekking tot gehoorzaamheid en discipline. Voor hem v 

militarisme een kenmerk van elke staat. Hij had dan ook geen enkel »er-
trouwen in de door de socialisten gewenste introductie van het Zwitser» 
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ilitiesysteem, want ook in dit land diende het leger ter beteugeling van 
dale onrust. Hij wees in het bijzonder op de rol van het geloof, het nati-
nalisme en de ideologie bij het instandhouden van staat en leger. Volgens 
ebknecht moest de beweging zich vooral richten op de jeugd. Binnen de 

œiaal-democratie echter genoot de jeugdbeweging geen autonomie en zij 
was ondergeschikt aan de groeiende belangen van het partijapparaat. 

• wapens hier' 
\oorstellen zoals die van Jaurès hadden vooral als doel te voorkomen dat 

heersende klasse gebruik zou maken van het nieuwe massaleger geba
kerd op de dienstplicht.25 In haar polemiek met de aanhangers van het 
ndividuele) dienstweigeren 'de wapens neder' had de sociaal-democratie 

ils motto 'de wapens hier'.2'1 De SDAP had tamelijk concrete ideeën over de 
opzet van een volksleger: 

Het volksleger, het gewapende volk bestaat uit alle voor de krijgsmacht geschikte 

ingezetenen; ze worden districtsgewijs ingedeeld en wel op een wijze, dat iedere stad, 

elk district, elk gewest zijn eigen bataljon telt, gevormd door burgers, die elkaar 

kennen en die in geval van nood binnen vierentwintig uur verzameld, gewapend en 

marsvaardig moeten kunnen zijn. leder hebbe zijn geweer en zijn uitrusting thuis, 

wals dat in Zwitserland het geval is, om de nationale vrijheid te verdedigen en de 

nationale veiligheid te verzekeren.1" 

Het was vooral de top van de SDAP die het idee van het volksleger aanhing. 
De grote meerderheid van de achterban bleef heel lang in de antimilitaristi-
she traditie van de partij staan. Een aardig voorbeeld daarvan vinden we in 
hngjaar socialistische bewegingvan Jacq Engels, waar hij spreekt over een 
'P initiatief van de Rotterdamse SDAP bijeen geroepen vredesvergadering in 
wgustus 1914. Na afloop demonstreerden de sociaal-democraten spontaan 
buiten verantwoordelijkheid van het bestuur' langs de Marinierskazerne, 
«ar matrozen hen met rode zakdoeken toejuichten.2*1 

Er was verder nog een kleine stroming binnen het socialisme, die het 
olksleger zag als een georganiseerde gewapende macht tegenover het 
'ünde leger, het zogenaamde 'rode leger', in de zin van een leger van het 
proletariaat. Vooral de anarchistische vleugel van de Sociaal-Democratische 
Mnd (SDB), vertegenwoordigd door Domela Nieuwenhuis, en na 1909 
ioor de Sociaal-Democratische Partij hingen dit idee aan.29 Binnen de 
•XMÜstische beweging bestonden er enkele stromingen die het sociaal-de-
"ocratische concept van het volksleger resoluut afwezen. De in 1904 door 
r'ie socialisten opgerichte 'Internationaal Anti-Militaristische Vereeniging' 
tocv) stond op het standpunt 'Geen man en geen cent voor het leger'. De 

file:///oorstellen
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vereniging stelde in haar blad De Wapens Neder. 'Wij aanvaarden geen enkel 
voorwendsel, zoals bijvoorbeeld hervorming van het leger om onze aandacht 
van de groote hoofdzaak af te leiden.'!° Ook christen-socialisten en de diverse 
antiparlementaire, anarchistische groeperingen stonden voor een radicaal 
antimilitarisme en keurden hervormingseisen als die van het volksleger af. 

Schuivende standpunten 
De Tweede Internationale verwachtte veel van de vervanging van staande 
legers door volkslegers. Daarmee zou de heersende klasse de eigen arbeiders 
niet kunnen onderdrukken en ook aanvalsoorlogen zouden niet meer mo
gelijk zijn.' Het was de taak van de parlementaire vertegenwoordigers om 
tegen de militaire begrotingen te stemmen. Rond de eeuwwisseling brak 
er in de SDAP een ernstig conflict uit over de uitleg van het volksleger. Het 
SDAP-kamerlid H.H. (Henri) van Kol onderstreepte de noodzakelijkheid 
van de landsverdediging en verdedigde het volksleger omdat daardoor een 
beter en talrijker leger zou worden verkregen.'2 Omdat de discussie niet 
voorbereid was in de afdelingen kwam deze terug op het Amsterdamse 
Congres van de SDAP in 1898. De partij werd het daar eens over een resolu
tie waarin stond: 

Wenscht, dat de politieke invloed van de partij zal worden gebruikt, om, zoolang 

opheffing van het leger onmogelijk blijkt, aan tedringen op invoeringvan algemeene 

weerplicht, die de persoonlijke en geldelijke lasten zal verminderen en het klasseka

rakter van het leger, als instrument der bezitters tegen de arbeiders, zal wegnemen of 

temperen. En wanneer er dan toch een oorlog komt, dan moet de sociaaldemocraat 

ervoor zorgen, dat het met verder uitspat en dat er dan aangedrongen moet worden 

om dergelijke geschillen voor een internationale rechtbank op te lossen." 

De redactie van het partijblad De Sociaal-Democraat bij monde van W.H. 
(Willem) Vliegen was het niet eens met Van Kol en concludeerde: 

Het punt ,„ ons program, algemeene weerplicht, moet behouden blijven, de gewa

pende natie maakt een niet te missen factor uit in den strijd die de arbeidende klasse 

voeren moet ter verovering van de politieke macht. Maar de zoogenaamde landsver

dediging kennen wij met. wij hebben er niets mee te maken en het standpunt onzer 

afgevaardigden in het parlement dient in deze absoluut afwijzendte zijn.» 

In 1902 sprak het SDAP-kamerlid Johan Schaper de bereidheid uit om het 
vaderland te verdedigen mocht dat in gevaar komen. In 1913 liet Troelstra 
doorschemeren dat ook de sociaal-democraten bereid waren de Neder
landse staat te verdedigen. 
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De partijleiding bleek ook terughoudend in het distribueren van an
timilitaristische pamfletten. In ieder geval reageerde het bestuur niet op 
verzoeken van leden. De afdeling Kampen vroeg zich in 1906 openlijk af of 
de partijleiding eigenlijk wel wat voelde voor dergelijke vlugschriften.'6 

Verder hanteerde de partij al ruim voor de oorlog een standpunt dat 
niet principieel antikolonialistisch was. Zij leverde voornamelijk kritiek op 
humanitaire gronden, zonder het bezit van koloniën op zichzelf als verwer
pelijk te beschouwen.-" 

De kwestie van landsverdediging bleef ook binnen de Tweede Interna
tionale de gemoederen bezighouden. Zo stemde het congres van Stuttgart 
in 1907 in met een resolutie opgesteld door onder andere Vladimir Iljitsj 
Lenin en Rosa Luxemburg die de landsverdediging afwees en opriep om de 
oorlog te gebruiken voor de revolutie.!S 

5.2. Antimilitaristisch jongerenwerk 

De opkomende socialistische beweging heeft zich van het begin af aan moeten 
bezighouden met de kwestie van bewapening. Regelmatig had ze te maken 
met tegenwerking door politie en leger. Die tegenwerking bestond er vooral 
uit dat de politie zaaleigenaren onder druk zette om geen zalen te verhuren 
aan de socialisten. Toen in L872 in Den Haag een congres van de Eerste In
ternationale plaats vond, was niet alleen de politie enorm actief, maar bleken 
ook alle militaire wachtposten dubbel bezet te zijn. Het kwam ook voor dat 
iemand als Troelstra ergens kwam spreken, maar dat de zaal vol zat met politie 
en militairen.'9 Ook straatcolportage van socialistische bladen bemoeilijkten 
de autoriteiten, hetzij door een verbod, hetzij door de kant te kiezen van rel
schoppers die het colporteren probeerden te dwarsbomen.4" Tenslotte zetten 
zij leger en politie in bij werkstakingen. Het ging er vaak hard aan toe. 

De noodzaak zich daartegen te verdedigen leidde tot de vraag of diezelf
de bewapening ook niet gebruikt kon worden voor de omverwerping van 
de kapitalistische orde. Het was dan ook niet ongebruikelijk in die tijd dat 
socialisten zich oefenden in het schermen en het gebruik van de revolver. 
Ondanks het zingen van 'Niet met de wapenen der barbaren' waren vooral 
de socialistische jongeren niet afkerig van revolutionair geweld.4' 

Rond het begin van de twintigste eeuw deden de socialisten de eerste aanzet 
tot het zogenaamde soldatenwerk. Hieronder verstonden zij het organiseren 
van soldaten (beroeps en dienstplichtig) ter behartiging van hun belangen. 
De activiteiten hingen nauw samen met het antimilitaristische werk dat 
socialistische jongerenorganisaties ontwikkelden. De SDB, waarvan de SDAP 
zich in 1894 afsplitste, maakte regelmatig propaganda onder de militairen. Zij 
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konden zonder contributie te betalen lid worden. De tijd was gunstiger dan 
voorheen. Sinds de loting in 1898 was afgeschaft, bestond er dienstplichten 
kwamen jongeren uit de middenklasse met een meer kritische inslag onder 
de wapenen. Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat juist zij het waren die 
hetzij als reserveofficier hetzij als gewoon soldaat, kritiek op de traditionele 
gezagsverhoudingen uitoefenden.42 Een doel was socialistische geschriften de 
kazerne binnen te smokkelen en tijdens de lotingdagen, als de dienstplich
tigen op moesten komen, te colporteren met brochures en pamfletten.4' Bij 
haar jongerenorganisatie, de Sociaal-Democratische Jongelieden Bond (SDJB) 

stond het antimilitarisme hoog aangeschreven: 'Het militarisme is de kanker, 
die knaagt aan de welvaart des volks.' Dit was het motto dat te lezen stond on
der de kop van hun blad De Jonge Socialist. De SDJB was sterk beïnvloed door 
de Belgische socialistische jongerenorganisatie De Jonge Garde. Het militante 
antimilitarisme uitte zich ook in de namen van SDjB-afdelingen als 'De Roode 
( iarde' (Arnhem) en 'De Roode Wacht' (Delft en De Knipe).44 

Leden die opgeroepen werden voor de militaire dienst lieten informatie 
naar buiten lekken over de situatie binnen de kazerne. Zij gebruikten die 
klachten voor de antimilitaristische agitatie onder de soldaten.4i Zo be-
schreef de socialist en generaalszoon Louis Hendrik Albert Drabbe in Hei 
dappere Hollandsche leger zijn eigen ervaringen als milicien binnen het mi
litaire stelsel dat kazerneert, dresseert, drilt en mishandelt. Het was volgens 
hein noodzakelijk om 

het lief geverfde deksel van den militairen beerput op te lichten, om den stank te 
laten ruiken die dan naar alle kanten stijgt. Den protecteurs van 't militaire stekel 
ontlokt deze 'viezigheid' natuurlijk 'n kreetje van protest, want zij houden liever 
het deksel er óp. Duck het is ook niet van hen, dat wij de verlossing van dat stelsel 
vertuachten. Die moet komen van de bedrogenen, niet van de bedriegers.* 

1 >rabbe zou het overigens nog tot sergeant brengen. 
Aan de hand van een gehouden onderzoek naar kazernetoestanden 

door de in 1901 door Delftse studenten opgerichte 'Anti-Militaristische 
Propaganda-Vereniging' (AMPV), krijgen we een aardig beeld van de be-
roerde huisvesting, het slechte eten en de ijzeren tucht.4" De enquête wai 
niet aan gewone soldaten verstuurd, maar aan het reservekader: 

niet oproerige arbeiden, die toch niets te verliezen hebben en dus ook niets te 

bben zijn aan het woord. neen'. We hebben hier het oordeel van eigen 

an de officieren en anderegrootwaardigheidsbekleeders, voor het•meerendal 

studenten, die met jeugdige rechts- en vrijheidszin hunne verontwaardiging uitspre-

hetgei >: zij in dienst hebben gezien en ondervonden.* 
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tn: 

Een milicien had het woord 'verzuipen'gebruikt. Daar dit niet netjes is, kreeg hij 

acht dagen arrest. Hij verontschuldigde zich door te zeggen, dat hij deze uitdrukking 

noch in gesprek met een meerdere, noch in het bijzijn van een meerdere had gebe

zigd, hetgeen de kapitein deed uitroepen: 'Dat moest er godverdomme nog bijkomen, 

ian had ik je met je gat in de politiekamer gedonderd'.*' 

De strijd van de uit socialisten en vrijzinnig-democraten bestaande AMPV 
was vooral gericht tegen 'het onnatuurlijke in de hedendaagsche discipli
ne', Verbetering van de legertoestanden zag de vereniging niet als strijdig 
met het antimilitaristische uitgangspunt. De legers mochten niet langer als 
willooze vecht-instrumenten' ingezet kunnen worden. 

Tijdens de loting demonstreerde de SDJB en verspreidde hij het speciale 
lotingnummer van De Jonge Socialist, soms wel 10.000 exemplaren per 
keer. Daarin protesteerde de bond vooral tegen de zogenaamde remplaçan-
Ifflwet. Militieplichtigen uit 'betere' kringen konden een plaatsvervanger 
.-.open. Dat wil zeggen: tegen betaling iemand anders hun dienstplicht 
laten vervullen. Bovendien kwam het blad op voor de invoering van een 
algemene weerplicht." 

Tjerk Luitjes, die in 1887 in het leger diende, geeft ons in Mijn diensttijd 
è milicien. Episoden uit het Hollandsch Soldatenleven een beeld van het ruwe 
soldatenleven gezien door de bril van een socialist. De smerige taal, de schun
nige wijze waarop militairen over meisjes spraken, de ongezonde toestanden 

1 de kazerne, de laatdunkende houding van de officieren, de minderwaar
dige behandeling van de soldaten en de gelaten wijze waarop zij dit verdroe-
in, dit alles stuitte Luitjes tegen de borst. Het was een zwaar leven in het 
kger en maar weinig soldaten stonden open voor socialistische ideeën, want 
allen waren even innig overtuigd dat de 'Socialen' oproer wilden maken, dat 
heerste de beste poging door genoemd soort, ten dien opzichte aangewend, 
wr hen zou worden gestraft, met het aan hen verstrekte lood'." 

Toch lukte het Luitjes om enige soldaten te bewegen om op een bijeen
komst in Den Haag waar Ferdinand Domela Nieuwenhuis kwam spreken, 
Mi erewacht te vormen en de sabel te presenteren voor de socialistische voor
aan. Een van hen droeg zelfs de rode vlag. Hierop werd Luitjes overgeplaatst 
"aar Maastricht. Na weer een aantal malen gestraft te zijn voor socialistische 
propaganda kwam hij in Den Helder terecht. Hier kreeg hij contact met 
SRStverwanten als G. Kat en Jan Koenraad van der Veer, die een belangrijke 
:"l zouden spelen bij de stichting van een socialistische soldatenorganisatie. 
uiltjes schreef nog twee andere brochures met betrekking tot het soldatenle-
'fn, namelijk Soldaatje spelen en Soldatenschetsen en schetsjes.,53 
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Het vijfde congres van de Tweede Internationale in 1900 te Parijs besloot 
tot extra inspanningen tegen het militarisme. Het accent zou daarbij liggen 
op antimilitaristische activiteiten onder jongeren. Een belangrijke rol was 
daarbij weggelegd voor de socialistische jongerenorganisaties.54 Henriette 
Roland Holst beriep zich op dit congres toen ze er bij het zevende congres 
van de SDAP in 1901 op aandrong om te besluiten een commissie in te stel
len, 'die tot taak zal hebben, overeenkomstig de resolutie van het Intern. 
( ongres van Parijs 1900 aan de opvoeding en organisatie der jeugd met 
het oog op de anti-militaristische propaganda alle zorg te besteden'. Het 
voorstel van Roland Holst wees erop dat de democratisering die de soci
aal-democratie beoogde met de leus van een volksleger een illusie was. De 
democratisering moest voorkomen dat het leger ingezet zou worden tegen 
stakers. Maar voor haar was duidelijk dat het leger een klassenonderdruk-
kingsapparaat van de werkende klasse zou blijven." 

'aaier 
In 1901 werd als opvolger van de SDJB de socialistische jongerenorganisa
tie 'De /.uiicr opgericht. Voorzitter van het bestuur werd Roland Holst. 
bijgestaan door S.H. Stoffel namens de Delftse Antimilitaristische Propa-
ganda-Vereniging, Ed. Polak namens de Amsterdamse afdeling van De 
Zaaier, J.G. (Johannes) van Kuijkhof namens het partijbestuur van dt 
SDAP, F.W.N. Hugenholtz als lid van de SDAP-Kamerfractie en Maurfe 
Mendels als redacteur van het partijblad Het Volk:6 

De oprichting vond plaats in een periode waarin de verschillende impe 
rialistische machten behoefte hadden aan een sterk leger en vloot om hun 

lomische belangen op de wereldmarkt te verdedigen. In 1903 werd de 
kwestie van antimilitarisme en soldatenwerk nog belangrijker. Tijdens de 
spoorwegstakingen in dat jaar, die te boek staan als een historische kracht
meting tussen de nog jonge arbeidersbeweging en de Nederlandse over
heid, fungeerde het leger als stakingsbreker. Als reactie trachtten socialisten 
soldatenverenigingen op te richten. 

Leden van De Zaaier voerden al langer discussie over het karaktervan 
het militarisme. Zo schreef het Zaaierlid 'Coen' het artikel 'Het leger als 
klasse-instrument' voor het sociaal-democratische maandblad De '• 
Tijd. 1 )e organisatie zag de kapitalistische strekking van het leger als driele
dig ten eerste de enorme bewapeningsuitgaven, ten tweede de 'geestelijke 
kneveling' en ten derde, het 'daadwerkelijk optreden in den klassenstrijd 

•g. handhaven der inwendige rust)V~ Ook schreef hij onder de titel 
'Anti-miütairistische Propaganda' enkele aanbevelingen voor het opzette 
\an het soldatenwerk: 
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Anti-militaristische propaganda in het leger is 'n voorzichtig werkje, dat vooral veel 

met en zelfbedwang eist; op 'complotsmeden' ('t begrip is erg rekbaar) staan zware 

straffen en de militaire jurisprudentie is niet erg kieskeurig. Daarom sta op de voor

grond, dat in iedere garnizoensplaats zich vorme 'n organisatie van jongelieden, die 

nog niet of al in dienst zijn geweest, als afdeling van De Zaaier bijv. vanwaar de 

eigenlijke actie in de kazerne uitgaat; deze Zaaiers — niet militairen doen 't werk 

wat onmogelijk of moeilijk door de Zaaier-militairen kan gedaan worden, zoals 't 

verspreiden van strooibiljetten, circulaires enz., 't beleggen van vergaderingen, 't 

verzamelen en publiceren van mededelingen over feiten, wanverhoudingen, onrecht

vaardigheden enz., terwijl de militaire leden 't werk in de kazerne verrichtten.* 

Net als de SDJB verwachtte De Zaaier van militaire leden dat ze op geor

ganiseerde wijze gegevens verzamelden die van belang waren voor antimi-

ttaristische propaganda zowel in het algemeen als gericht op het legeron

derdeel zelf: 

Dit moet natuurlijk zo omzichtig mogelijk geschieden, zodat wie er niet mede te ma

ken hebben er niets van gewaarworden; [...] Namen worden, zonder noodzaak niet 

gepubliceerd en bij te rapporteren mededelingen nauwkeurig tijd en plaats vermeld, 

'n Deel van de actie, waarbij men wat ongedekter (ook 'n velddienstterm) optreedt, 

is 't gebruik maken van 't recht van reclameren enz., dit wordt om er kracht achter 

teutten zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan. Van belang is 't dat iedere Zaaier zich 

op de hoogte stelt zijner militaire plichten en rechten; dit laatste wordt wel eens over 

het hoofd gezien, omdat er toch zo weinig verhaal op is bij niet-nakoming ervan, 

doch juist om meerdere rechten te krijgen en om de militaire autoriteiten 't wapen 

: raffen zoveel mogelijk uit de handen te slaan, kome men op voor zijn recht en 

nlbrenge men z'n plicht, ook al bestaat die hoofdzakelijk uit 'poppenkasterij'. Maar 

wordt geëist de plicht om te schieten... dan spreke die andere, grote plicht." 

DcZaaicr publiceerde de brochure Het militarisme. Deze brochure speciaal 

xdoeld voor de jongens die op het punt stonden in dienst te gaan, bevatte 

-volgende zinsnede: 

De kazerne in, het kan nog niet anders! Maar tevens de organisatie in, waar gij 

out leeren in de toekomst 'de kazerne te slopen', waar gij een hoogere discipline zult 

opdoen dan bij den mensch-onteerenden militairen dienst, waar gij zult opgevoed 

worden tot een goed soldaat voor uw eigen klasse, tot een goed sociaal-democraat! 

Sluit a aan bij 'de Zaaier'.60 

Jr Zaaier was tegen het individuele dienstweigeren en kwam onder de leus 

"o het volksleger op voor 'democratisering' van het leger. De mate van 
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zelfstandigheid van de jongerenorganisatie ten opzichte van de SDAP was 
een voortdurende bron van conflicten tussen de jongerenorganisatie ende 
partij. Bovendien groeiden de politieke tegenstellingen tussen de linker-en 
de rechtervleugel van de sociaal-democratie. Uiteindelijk kwam De Zaaier 
onder de invloed van de Tribunisten en werd het de jongerenorganisatie 
van de Sociaal-Democratische Partij (SDP).6 ' 

Anarchisten 
Naast de sociaal-democraten richtten ook de anarchisten zich op de 
•broeders in wapenrok' en de jongeren die nog in dienst moesten. De 
door onder andere Domela Nieuwenhuis en N.J.C. (Nico) Schermerhorn 
gestarte Internationale Antimilitaristische Vereniging (IAMV) beschouwde 
zichzelf als revolutionair en antikapitalistisch. Ze schermde zich daarbij 
aanvankelijk af van het pacifisme dat ze zag als de vredesbeweging die het 
kapitalisme wilde behouden.'" 

De IAMV protesteerde tegen het werven van 14-jarige kinderen door 
de Marine en tegen de diverse defensie-inspanningen ten behoeve van de 
verdediging van Nederlands-Indië.'" Verder probeerde de IAMV door mid
del van haar Soldatenalmanak en het blad De Wapens Neder een werking te 
organiseren richting dienstplichtigen. Het eerste nummer van De Wapew 
Neder verscheen in 1903 en was voor colportage onder soldaten bedoeld. In 
een hoofdartikel getiteld 'Militairen, uw blad' schreef Domela Nieuwen-
huis dat het blad bestemd was voor en zoveel mogelijk geschreven door 
militairen.' ' De eerste almanak kwam uit in 1906. Dat was zo besloten op 
het lAMV-congres van 1905. De Soldatenalmanak 

/< soldaat een troost zijn, omdat hem er uit blijkt, dat er duizenden buiten de ka-

nezijn, die meevoelen, medeleven met zijn lot. Zij zal de soldaat een steun zijn [...] 

Zij zal de soldait behoeden voor den geestelijken zelfmoord, door zijn gedachten op te 

•4 n. Zij zal een wapen worden dat doordringen zal in degelederen der reactie. 

Beroepsmilitairen en dienstplichtigen die een rang aanvaardden, sloot de 
IAMV uit van lidmaatschap.66 

De IAMV respecteerde de persoonlijke dienstweigering, maar zij zag die 
vooral als een aansporing tot massaal verzet tegen de oorlog, waarbij zij 
geweld niet uitsloot. In haar beginselverklaring Wat de Roode Interna 
wil! lezen we onder andere over de noodzaak van propaganda voor d 
mené en militaire werkstaking door arbeiders en soldaten. Daarbij was een 
belangrijke rol weggelegd voor de syndicalistische vakbeweging." 

De anarchist Gerhard Rijnders schreef het ABC van het Anti-' 
risme. Aan mijn broeders in den soldatenrok en blauwen kiel. Volgens hem 
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het doel van de antimilitaristische propaganda onder de soldaten, het 
^vorderen van de onbetrouwbaarheid van het leger: 

Zijn wij dan zoo sterk gevorderd, dat 't meerendeel van onze broeders en zonen onder 

de kapotjas een anti-militaristisch hart draagt, dan voorspellen wij, en daar is toch 

waarlijk geen buitengewoon groote zienersgave voor noodig, dan voorspellen wij dat 

er een tijd zal komen, wanneer de geldschavuiten, de ploerten van de banken, de 

patsers van de grootondernemingen een 'frissche vroolijke' oorlog noodig achten voor 

hun vuile praktijken, er eerst slechts dozijnen flinke kerels zullen opstaan en zeggen: 

iaat ellendelingen zelf vechten! En hun stem zal weerklank vinden, zij zal als een 

heerlijke echo van over de grenzen worden teruggekaatst: ook daar zal 't het heeten, 

eerst van enkelen: vecht zelf!''x 

;.j. De eerste (socialistische) soldatenorganisaties 

In de Grondwet van 1848 nam de wetgever het recht van vereniging op. 
Iedere burger kreeg daarmee de mogelijkheid zijn vereniging te stichten 
en vergaderingen te houden. Om misbruik te voorkomen, vermeldde de 
Grondwet erbij dat deze geen gevaar mocht vormen voor de openbare 
orde. Er waren geen uitzonderingen, ook militairen konden vrijelijk een 
dub oprichten. Hierover bestond eind negentiende/begin twintigste eeuw 
wel discussie. Militairen betoogden dat militaire verenigingen met andere 
doelstellingen dan bijvoorbeeld beoefening van sport, kunst en weten-
aappen, de discipline ernstig zouden kunnen aantasten en dat zij de 
mogelijkheden zouden moeten krijgen hiertegen op te treden. De machts
middelen ontbraken echter. Een wet uit 1855 die het verenigingenrecht 
nader regelde, bepaalde dat voor oprichting geen machtiging nodig was. 
Een vereniging kon in strijd handelen met de openbare orde, de beslissing 
iieroverwas opgedragen aan de burgerrechter. Ook de erkenning van bon-
jen als rechtspersoon door de koning(in) ging buiten de autoriteiten van 
ie Ministeries van Oorlog en Marine om. De minister van Justitie droeg 
erenigingen voor aan het staatshoofd en als de statuten niet in strijd waren 
met het algemeen belang, was erkenning geen probleem meer. Het enige 
niddel dat de militaire leiding in handen had, was het laten vervolgen van 
mdividuele leden. Door overplaatsingen en bestraffingen kon zij probe-
rai het bestaan van de club te ontmoedigen. Zodoende konden militaire 
onden met linkse inslag bestaan en hadden autoriteiten het moeilijk om 
mertegen op te treden.69 

tnhet begin van 1890 traden de jonge socialist Jan Koenraad 'Johan' van 
der Veer, samen met onder anderen Willem Karel de Swart en G. Kat, naar 
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buiten als hoofdbestuursleden van de militairenbond 'De Voorpost'. Deze 
bond zou volgens de autoriteiten inmiddels al vier jaar bestaan. Van der 
Veer diende als milicien in Den Helder. De burgemeester in zijn woon
plaats Sneek stuurde een waarschuwing omtrent zijn socialistische ideeën 
naar de legerleiding in Den Helder. De milicien De Swart werd vanwege de 
verspreiding van revolutionaire geschriften van Den Haag naar Den Hel
der overgeplaatst, waar hij in contact kwam met Van der Veer, Kat en deali 
eerder genoemde Tjerk Luitjes."' Luitjes schreef in Recht voor Allen van 15 
oktober 1890: 'Iedere jongeling, socialist voor hij milicien werd, is verplicht 
zijn vaandel ook in de kazerne te verdedigen.'~; Doelstelling van deze eerstel 
sociaal-democratische organisatie van militairen was: bevordering van dê  
zedelijke en intellectuele ontwikkeling van de militairen; bevordering van 
de socialistische propaganda in het leger en het organiseren van alle soci
alistisch gezinde militairen 'om bij eventueele gevallen een kracht aan dei 
zijde des volks te kunnen plaatsen.'"3 Luitjes pleitte dan ook in Recht voon 
Auen in alle ernst voor de vorming en training van een arbeidersleger. ' 
'De Voorpost' kende naast Den Helder afdelingen in onder meer Hoek 
van Holland ('Voorpost aan Zee'), Den Haag, Vlissingen, Nieuwendiep 
en Hellevoetsluis."s Zeer waarschijnlijk ondernam de vereniging tevens 
activiteiten onder het marinepersoneel. 'De Voorpost' onderhield contac
ten met soldatenorganisaties in het buitenland. De vereniging vormde een 
onderdeel van de SDB en werkte samen met de SDJB. 

Milicien Van der Veer kreeg diverse malen provooststrafTen 'met om del 
andere dag water en brood'. Reden: hij smokkelde veelvuldig socialistische] 
geschriften de kazerne binnen en hij had in uniform op een socialistische 
vergadering gesproken. De militaire autoriteiten hadden destijds niet 
ontdekt dat Van der Veer regelmatig geheime vergaderingen in de duinenj 
organiseerde, waaraan ook een veertigtal militairen deel nam."" 

I )e SDB telde in 1890 zo'n 400 leden onder de verschillende legeronder-j 
delen. Onbekend is of deze mannen ook allemaal betrokken waren bij 'Di 
Voorpost'. Het SDB-congres van 1891 besloot om geld ter beschikking ti 
sullen voor het maken van propaganda onder de militairen. Hierbij dachi 
bet 111 hei bijzonder aan het verspreiden van brochures in de kazernes. 
Inmiddels zou de SDB met inbegrip van de verlofgangers zo'n 1.400 ledei 
onder de militairen hebben. De autoriteiten gingen er van uit dat zij ook 
allen lid van 'De Voorpost' waren, maar dat lijkt een overschatting van de 
kracht van de organisatie. Een jaar later zou dat aantal zelfs gegroeid zijn W 
2.400. 1 )oor de toenemende repressie werd de kwestie van bewapening 
bescherming van de eigen socialistische bijeenkomsten steeds urgenter. 

Niet alle SDjB-leden trotseerden de gevaren om hun ideeën onder M 
soldaten uit te dragen. Zo schreef Willem Vliegen: 
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h tegenstelling met v.d. Veer, Luitjes, De Swart e.a., die ook ongeveer in dien tijd in 

il kazerne waren, heeft Schaper daar niet veel drukte gemaakt. In 't geheim kon hij 

niets doen, wijl men hem kende en in 't oog hield. Maar op zekere keer was men toch 

mover gekomen, dat hij met de anderen, die hij zoo onder de hand overgehaald had, 

:« de kazerne socialistische liederen zong. Hij werd toen van uit Den Haag, waar 

i de jagers diende, overgeplaatst naar Breda}° 

3at de SDjB-er Johan Schaper niets kon doen, omdat hij te bekend was 
Li socialist gold evengoed voor de meeste andere SDjB-ers. Overigens ver
beidde Schaper wel socialistische geschriften in de kazerne. In zijn Herin-
••'.nngen schreef hij daar het volgende over: 

h de kantine lagen kranten en ik las ze kwasie, voor den schijn. Ik vouwde er bij 

iet dichtslaan een biljet in en - zag even later een korporaal geheimzinnig het 

fnpagandablaadje lezen en weer - om zich heenkijkend - wegstoppen. Ik vroeg 

mmdpermissie - en strooide in den nacht op alle gangen en vloeren in de groote 

werne een geschrifije!*' 

•»di vroeg hij zich de zin er van af, toen een majoor in Breda hem eens 
ständig' toesprak: 

K» moest ik antwoorden? Men beseft, hoe weldadig mij deze verstandige taal aan-

ited. En had deze hoofdofficier eigenlijk niet gelijk? Ik had al zelf eens overwogen, of 

it propaganda in het leger veel uithaalde. Verstompte en onverschillige vrijwilligers 

het, of jongelui, die toch straks weer burger zouden zijn en dan veel beter 

baar dan in de kazerne}1 

ttnde manier waarop zij hun taak als socialist binnen het leger opvatten, is 
zien dat Van der Veer en de zijnen politiek gezien radicaler waren dan 

«aper. Het was dan ook niet onlogisch dat Van der Veer zich aansloot bij 
antiparlementaire anarchisten en dat Schaper terecht zou komen bij de 

a verkiezingen deelnemende SDAP, waarbinnen hij nog een prominente 
I zou spelen. Het is onbekend wanneer 'De Voorpost' verdween. Zeer 
'ürschijnlijk hebben celstraffen en overplaatsingen gezorgd voor een 
"oedig einde van deze soldatenbond. 

«mei 1892 verscheen een manifest van het 'Comité van den op te richten 
;iaal Democratischen Militairenbond' gericht aan militairen, verlofgan-

chutters: 'Men roept U op, om bij iedere wanhopige poging uwer 
«arbeiders gereed te staan, om elk geroep om brood te beantwoorden 
«moordend lood.'8' De Sociaal-Democratische Militairenbond werd in 
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juli 1892 opgericht. Een zestigtal militairen en verlofgangers gaf zich opals 
lid. Door maatregelen van de autoriteiten waren slechts achttien soldaten 
in de zaal aanwezig/'1 

In zijn maandblad Oorlog of Vrede nam de Sociaal-Democratische Mi-
litairenbond stelling tegen legerinzet in Nederlands-Indië en tegen het 
'middeleeuwse' militair straf- en tuchtrecht onder het motto 'Weg met het 
rotte militairisme. Leve het socialisme!' In het enige nummer dat nog te 
vinden is van het blad wordt verder gesproken over een op stapel staand 
grote manifestatie voor schadevergoeding voor het verzuim dat men moest 
maken voor oefeningen. De bond, die onder andere in de gemeente Won-
seradeel (Friesland) en Vlissingens" afdelingen kende, stond hier sympa-
thiek tegenover en hoopte dat 'alle schutters in uniform present zijn'. In 
het blad verwees de organisatie ook naar een zondag waarop de soldaten 
in het Amsterdamse garnizoen geconsigneerd werden in verband meteen 
werkstaking. Veel militairen waren ontstemd over het schrappen van hun 
vrije zondag. Oorlog of Vrede hoopte dat op deze manier en de soldaten en 
de arbeiders wakker geschud zouden worden.x'' 

Net als eerder bij De Voorpost bestonden er contacten tussen deze bond 
en de SDJB. De hoofdbestuursvergadering van 24 oktober 1892 nam de door 
Amsterdam voorgestelde motie over, die luidde: 

De afdeling Amsterdam van de SDJB, vergaderd in combinatie met de MiUtairtn-

bond, overwegende, dat 't in het belang der propaganda en voor de goede loop van 

zaken wenselijk is 't orga,m De Jonge Socialist in combinatie met de Militairenboni 

uit te geren en alzo te maken tot een orgaan van jongelieden en militairen, verzoekt 

'1 hoofdbestuur stappen daartoe aan te wenden. 

loch zouden de organisaties niet tot overeenstemming komen. De tw« 
bleven ondanks hun gemeenschappelijke strijd tegen het militarisme apart 
voortbestaan.' 

Van Domela Nieuwenhuis is bekend dat hij in 1893 een toespraak hield 
\ oor deze bond. Hij baseerde zich daarbij op zijn (niet aangenomen) voor
stel in hct/cltde jaar gedaan op het congres van de Tweede Internationale te 
Zürich. Dat voorstel luidde: 

Het kongres besluit de internationale arbeiderspartij op te roepen zich gereed u 

houden om een oorlogsverklaring van de kant van de regering onmiddelijk te be

antwoorden met de algemene werkstaking, overal waar de arbeiders enige invloed 

kunnen uitoefenen op de oorlog, en in de betreffende landen met de militaire dienst-
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Zijn mondelinge bijdrage voor dit congres bevatte een verwijzing naar de 
gisting onder de soldaten: 

Komen er niet al voorbeelden van muiterij voor zelfi in het leger dat dient? In 

Engeland reeds 5 maal in korten tijd, in Denemarken heel onlangs. En in België 

zoowel als in Nederland is het leger reeds heelemaal ondermijnd, zoodat men er 

tinsoc.-dem.militairenbond vindt (...) was het niet bij alle revoluties een militaire 

dienstweigering die het sein gaf tot den opstand?'' 

riet Internationaal Socialistisch Congres in Zürich in 1893 besloot dat de 
ïbeiderspartijen gereed moesten staan om het militarisme te bestrijden 
ioor: het weigeren om in te stemmen met militaire kredieten; te ageren 
:;sen het staande leger en voor ontwapening; en het ondersteunen van 
É vredelievende organisaties. Het congres wees het voorstel van Domela 
Nieuwenhuis, die opriep tot dienstweigering en een algemene werkstaking, 
it. De meerderheid voelde zich niet sterk genoeg om een algemene werk-
itaking ook werkelijk ten uitvoer te brengen. In zijn toespraak voor de 
kiaal-Democratische Militairenbond benadrukte Domela Nieuwenhuis 
'•aarom hij alleen in oorlogstijd voor dienstweigeren is: 

Ha kan nooit kwaad om de noodige militaire oefening te hebben, om te leeren schieten 

m met de wapenen om te gaan, vooral waar zulks nu op Staatskosten geschiedt, er kan 

trn tijd komen waarin dit te pas komt, al is het ook anderen zin dan bedoeld werd. ';° 

lei organiseren van soldaten was hiervoor uiteraard essentieel. Onbekend 
wanneer en waarom de Sociaal-Democratische Militairenbond verdwe-
iis. Zeer waarschijnlijk waren het de oplopende meningsverschillen in 
N»ciaal-Democratische Bond tussen 'revolutionaire' en 'parlementaire' 
ialisten die in 1894 besloten tot de oprichting van de SDAP, die hierin 

p rol speelden. 

mivan Miliciens 
Jens de eerste spoorwegstaking van 1903 bewaakten politie en mari
as allerlei emplacementen. Later bij de tweede staking mobiliseerden 
autoriteiten extra troepen. De belangrijkste lijnen, spoorbruggen en 

monden onder bewaking met de bedoeling de beperkte dienst te 
ren en de twijfelaars weer aan het werk te krijgen.'" De spoorwegen 
zoals in heel Europa, een belangrijke militaire functie in het geval 

aeen mobilisatie. Dit zou in de eerste augustusdagen van 1914 blijken. 
"normale dienstregeling was vervallen en burgers konden alleen om 
»göide redenen per trein reizen.92 
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De afdeling Amsterdam van de in 1903 opgerichte Bond van Miliciens, 
Oud-Miliciens, Landweermannen en Reservisten, verklaarde zich in het 
pamflet 'Aan de militairen!' 'solidair met zijne mede-arbeiders':" Boven
dien stelde de afdeling voor de soldij in de stakingskas te storten.'4 Op 
zowel het in 1903 te Enschede gehouden SDAP-congres als op het in mei 
van hetzelfde jaar gehouden congres van het NAS stond de kwestie van het 
antimilitaristische soldatenwerk op de agenda." Vanzelfsprekend warende 
militaire autoriteiten niet blij met deze ontwikkeling. Datzelfde gold voor 
het verspreiden van het bondsblad De Milicien. Al snel vormde zich een 
tegenhanger onder de naam 'Anti-Sociaal Democratische Vereeniging van 
Militairen en Oud-Militairen'.'"' 

Aanleiding voor de oprichting van de Bond van Miliciens vormden de 
vele herhalingsoefeningen. Met name de derde herhalingsoefening was 
een thema waartegen de bond in het geweer kwam. Op het moment van 
deze oefening was een groot deel van de soldaten getrouwd. Naast de grote 
twijfels over het militaire nut beklaagden de soldaten zich dan ook over de 
inkomstenderving en het risico dat zij liepen, bij terugkeer hun baan kwijl 
te zijn. De organisatie zocht hierom steun bij de SDAP om bijvoorbeeld 
deel te nemen aan de grote nationale betoging tegen de herhalingsoefe
ning op 12 december 1909. Als sprekers waren niet alleen de socialistische 
Tweede-Kamerleden Troelstra en Klaas ter Laan uitgenodigd, maar ookd; 
parlementariërs W.H. Bogaardt en RIJ. Jansen (rooms-katholiek) en het 
Unie-Liberale lid A. Roodhuyzen. 

De Sociaal-democratische Studieclub, het toenmalige wetenschappelijk 
bureau van de sociaal-democratie, hield twee jaar eerder in samenwerking 
met de Bond van Miliciens, Oud-Miliciens en Reservisten een enquête 
naar de gevolgen van de derde herhalingsoefening.''" Hier was om gevraagd 
door de sociaal-democratische Kamerfractie in verband met haar pogingen 
om die oefeningen af te schaffen. De fractie had daarom behoefte aan eer. 
overzicht van de nadelen voor de arbeiders en de noodzakelijkheid en het 
belang vanuit militair oogpunt. Over de voorzieningen waren veel klachten 
hinnengekomen: lekkende tenten, smerige latrines en de verpachting var. 
kantines aan particulieren waardoor alles zeer duur was.'8 

In de redactie van het door de afdeling Haarlem gestarte bondsblad Ut 
Milicien zal naast Klaas ter Laan ook Johan van de Kieft. Beiden zouder. 
ook de functie van secretaris vervullen. Zij zouden later tijdens de EeßK 
Wereldoorlog nog een rol spelen in de Sociaal-Democratische Mobilisatie 
clubs en de Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen." De vooroorlogs 
bond kende onder andere afdelingen in Amsterdam, Rotterdam, Almelo 
l Itrecht, Haarlem, Groningen, Den Haag, Gouda, Schiedam, Winschoten 
en Hengelo. De organisatie telde al spoedig zo'n 1.000 leden."1' Hoe* 
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sterk door de SDAP beïnvloed stond de bond op het neutrale standpunt en 
gaf deze geen exclusieve steun aan de sociaal-democraten,'01 mogelijk om
dat de partij zelf geen enkele formele binding met het soldatenwerk wenste. 
De Milicien beschouwde zichzelf als 

strijdblad voor waarheid en rechtvaardigheid, een onverschrokken strijder voor 

billijkheid en recht, die zonder aanzien der persoons veroordeelt, waar veroordeeld 

moet worden en prijst waar te prijzen is; een strijder, waarop en waarmee men 

rekening zal moeten honden. Bij rechtvaardigheid heeft iedere soldaat belang, of hij 

socialist is of conservatief. 

Hoewel de redactie zichzelf zag als antimilitaristisch, hoefde het blad dat 
volgens haar niet te zijn. Het ging tenslotte om de verlichting van de mi
litieplichten.'02 Pogingen om de bond aan te laten sluiten bij het in 1906 
opgerichte Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen zouden niet sla
gen. Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan dat het begrip vakbond in het 
leger taboe was. Het zou de vakvereniging in gevaar kunnen brengen. De 
Milicien was aanhanger van het idee van een volksleger en sprak zich uit 
tegen het dienstweigeren.'03 

De bond organiseerde allerlei activiteiten. Toen in 1906 de bliksem in
sloeg bij een militair tentenkamp bij Zeist, waarbij z doden en 28 gewonden 
vielen, organiseerde de Bond van Miliciens een steunactie voor de slachtof
fers en hun nabestaanden. De regering kreeg het verwijt niets te doen voor 
de ondersteuning van (de gezinnen van) de getroffen landweermannen en 
miliciens.'04 Op het Amsterdamse redactieadres in de Kinkerstraat bevond 
zich tevens het adviesbureau De Milicien. Het gaf'mondelinge en schrifte
lijke adviezen in alle militaire zaken'. Leden van de plaatselijke afdeling van 
de Bond van Miliciens konden gratis raad krijgen.'°s 

Naast bekende sociaal-democraten als Troelstra en Franc van der Goes, 
traden ook de tribunisten David Wijnkoop, Barend Luteraan en Louis de 
'isser bij verschillende gelegenheden op voor de Bond van Miliciens en 
Oud-Miliciens. Verder gaf de voorzitter van de Marinebond A.G.A. Ver
legen acte de presence. De Milicien publiceerde dan ook regelmatig over de 
marine en maakte gebruik van het blad van de matrozenbond, Het Anker. 
co nam het eerste nummer een artikel over uit het matrozenblad van W.H. 
Willem) Meijer over de toestand aan boord van de 'Edi' in Oost-Indië.IoS 

In datzelfde nummer stond ook een advertentie die de brochure van E. van 
Verdingen, Marine-Toestanden. Ervaringen uit het marine-leven, aanprees. 
ê ondertitel luidde ter overweging opgedragen aan alle ouders en opvoeders 

"f jeugd. Deze was opgesteld vanwege de rekruteringsmethoden van de 
marine, waarmee zij veelal jonge kinderen volkomen onvoorbereid en met 
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mooie verhalen het ruwe marineleven binnensleurde.107 Een terugkerende 
rubriek in het blad was 'kazernetoestanden'. Belangrijkste doelstelling van 
de Bond van Miliciens was 

langs wettelijke weg te verkrijgen: 

a) dat de herhalingsoefeningen der militie niet in de laatste drie reservejaren wor

den gehouden; 

b) afichaffing der derde herhalingsoefening; 

c) vermindering van de militie- en landweerplichten; 

d) verbetering van de kazernetoestanden; 

e) afichajjßng van de militaire rechtspraak in tijd van vrede; 

f) hogere geldelike tegemoetkoming aan hulpbehoevende gezinnen, waarvan de 

kostwinners onder de wapenen worden geroepen; 

g) het recht tot het vervullen van hun kiezersplichten voor de kiezers, die onder de 

wapenen zijn geroepen.'0" 

In maart 1905 verscheen een speciaal rekrutennummer van De Milicien. 
Rekruten, miliciens en reservisten voerden actie tegen de derde herhalings
oefening. Al snel haalden zij 13.000 handtekeningen op van burgers en 
militairen ter ondersteuning van een verzoekschrift aan de koningin. De 
eerder genoemde Tjerk Luitjes, maar ook Wijnkoop en Hugenholtz stel
den zich beschikbaar als sprekers voor de protestbijeenkomsten.,0'; 

Naar aanleiding van de oproep van de Franse socialist Jean Jaurès in net 
Franse parlement om geen soldaten als stakingsbrekers in te zetten, schreef 
De Milicien het volgende: 'Soldaten zijn er niet voor om als onderkruipets 
op te treden en de Regeringen maken misbruik van hun overmacht, als zij 
hen daartoe toch willen dwingen.'"0 

Gedurende zijn bestaan gaf de bond verschillende publicaties uit. Dt 
verzwaring der lasten, Het nut der herhalingsoefeningen, Acht soldatenlu-
deren en Het jaarboekje van de milicien."' Zijn blad prees brochures aar, 
als De nieuwe militiewet en Tegen het Nederlandsche militarisme van Klaai 
ter Laan. In de eerste brochure gaat Ter Laan in op de oproeping van de 
lichtingen 1900, 1901 en van een deel van 1902 en de plotseling vervroegde 
herhalingsoefeningen: 

Door de nieuwe regeling van 's Lands militie is de bteling soldaat van zijn 20ste 

re jaar. Zijn lot is in handen van den minister van Oorlog en hij beef 

te onderwerpen aan al de bepalingen der militaire wetten. Is het niet natte 

dar hij zich afvraagt, of die ook met zijn belang al te zeer in strijd zijn? Dat In; 

meewerken wil. ze te verbeteren? Welnu, de Bond van Miliciens en Oud-M 

Hen arbeid ter hand genomen. Er is veelte doen: de geheele militie-wet istegen 
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de ware belangen van het arbeidende volk. De minister met zijn macht, om maar 

op te roepen, wanneer het hem goed dunkt; de lange en late herhalingsoefeningen; 

het verouderde en vreeselijk strenge militaire recht; de kazerne-toestanden; ziedaar 

evenveel punten voor het programma van den Bond. Miliciens zijn ook burgers, die 

voor hun rechten op mogen komen: zij dienen zich allen aan te sluiten, om samen 

sterk te worden. En laten zij bedenken, dat het steeds de SDAP is geweest, die als partij 

der arbeiders voor hen op de bres heeft gestaan."1 

\m het Nederlandsche militarisme bestaat uit de redevoering die Ter Laan 
meld op 22, 23 en 24 december 1905 bij de behandeling van de begroting 
voor Oorlog in de Tweede Kamer. Daarin wees hij onder meer op de be-
nandeling van de soldaten door het kader, de vervolging van de Bond van 
ililiciens, en deed hij het voorstel om alle miliciens vier maanden te laten 
dienen.1'3 Onduidelijk is wanneer en hoe de miliciensbond zijn einde vond. 
Het laatste gevonden nummer van zijn blad is gedateerd juli 1910."4 

Individueel bleven sociaal-democraten zich daarna nog wel inzetten 
voor soldaten. De hiervoor genoemde Ter Laan bracht in 1912 als kamerlid 
een brochure uit tegen de nieuwe militiewet."s De SDAP-kamerfractie zag 
ie nieuwe wet vooral als een verzwaring van de lasten in vergelijking met 
Je oude militiewet van 1901. De kosten die eraan verbonden waren, moes
ten worden opgebracht door de arbeiders. Maar ook de last van de vergro
ting van de lichtingen, een uitbreiding van het leger, zou vooral gedragen 
«'orden door de werkende klasse. 

ff Matrozenbond 

In 1897 ontstond bij de vrijwel geheel uit beroepspersoneel bestaande ma
nne de 'Algemeene Bond van Nederlandsche Marinematrozen'. Direct bij 
invang had de bond al zestig leden. Hij bond de strijd aan met die slechte 
mstandigheden en de afstomping waar veel matrozen mee te maken had-
tai. De marine ronselde zelfs kinderen van 13 jaar die dan voor 12 jaar 
'wenden. De algemene ledenvergadering van de bond op 18 januari 1903 
'sloot te ageren tegen deze wervingspraktijken. Wat betreft de matrozen-
wd dienden de jongens pas na het beëindigen van de opleiding een keuze 
'•c maken om bij de marine in dienst te treden. Bovendien zou de maximale 
»mijn dan zes jaar moeten zijn."6 

Het streven naar opheffing van de militaire willekeur door de comman-
m̂en vormde een ander item van de organisatie. 'Diookoo' hield in De 

;,,n"w Tijd een pleidooi voor het afschaffen van het militair strafrecht, 
••^nationaal gezien was dat een eis die meer sociaal-democraten voorston-
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den en deze sloot aan bij hun volkslegeropvattingen. De auteur citeerde hier
bij de radicale journalist en latere sociaal-democraat Pieter LodewijkTak: 

Buiten kleine disciplinaire vergrijpen en delicten in oorlogstijd moet de gansche 

militaire rechtspraak verdwijnen. Militairen zijn ten eenenmale ongeschikt voor 

rechters, omdat zij de noodige kennis, dikwijls ook de noodige ontwikkeling missen, 

omdat waar geen volksleger is, de kastegeest de meesten hunner beheerscht en omdat 

zij niet onafhankelijk genoeg zijn. Er is geen enkele reden om aan militairen een 

andere rechtspraak en een andere rechter te geven dan aan hunne medeburgers."' 

Deze bond voor beroepsmatrozen waarvan de meeste bestuurders ruim
schoots onder de dertig jaar waren, was iedere keer weer in staat om zijn be- I 
stuurders die 'met een rood paspoort' oftewel oneervol ontslagen werden. 
te vervangen door nieuwe mensen."8 Eén van die bestuurders die zich veelal 
op de sociaal-democratie oriënteerde, was Willem Meijer. Hij schetste in 
zijn memoires de verschrikkelijke omstandigheden bij de marine: 

Toen in i8p6 het fregatschip Johan Willem Friso - hetzelfde schip waarmee ik in 

iSç4 mijn eerste reis naar Indiè' maakte - uit de Oost terugkwam met een doodziek 

bemanning en meer dan honderd opvarenden direct in het hospitaal moesten wor

den opgenomen, waarvan enkelen zijn overleden, was de maat vol.'n} 

Aanleiding tot oprichting van de bond was volgens hem de volkomen ver 
waarlozing van de geestelijke, materiële en sociale belangen van het perso
neel, verergerd door een volstrekt verouderd stelsel van tucht en discipline I 
Hij noemde de zware straffen die commandanten bij het minste of gering
ste uitdeelden, de slechte hygiënische omstandigheden, het gebrek aan zoet 
water, slapen op het dek, ook bij slecht weer, zware arbeidsomstandigheden 
en bovenal de rechteloosheid.'-0 Eenzelfde beeld komt naar voren in hei 
boek van matroos Bernard Meyer Voorwaarts en niet vergeten. Als jong ar
beiderskind geronseld, werd hij volwassen in een tijd waarin strijd gaande 
was voor lotsverbetering en kiesrecht. Net zoals zoveel anderen besloot nr 
lid te worden van de matrozenbond en de SDAP.'21 

Tegenwerking 
Oprichter en eerste voorzitter van de Algemeene Bond van Nederlandsen: 
Marinematrozen was matroos ie klasse A.G.A. Verstegen. Na zijn vat 
zaamheden voor de matrozenbond zou hij van 1909 tot 1916 voor deSDAl 
zitting nemen in de gemeenteraad van Den Helder.1" Het kader van K 
bond schreef regelmatig artikelen voor het bondsblad Het Anker, stuurde 
ingezonden brieven naar het SDAP-blad Het Volk of naar het Soerabtii^" 
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Handelsblad in Nederlands-Indië. De bond ondervond niet alleen veel 
tegenwerking van de militaire autoriteiten; ook de minister van Marine 
stelde zichzelf ten doel de marinebond te breken.'21 Zo verbood hij in 
1902 Het Anker, waarop de bond voor korte tijd een ander blad uitgaf, 

•Hamerhaai.'14' De matrozenbond verzette zich tegen de aantasting van 
e rechten van arbeiders in uniform en maakte dan ook vanaf het begin 
eel uit van het Landelijk Comité voor Algemeen Kiesrecht. Door dit alles 

1 de repressie nog verder toe. Matrozen die noodgedwongen in burger 
op kiesrechtbetogingen met hun blad Het Anker colporteerden, kregen 
zware straffen.125 Regelmatig belegde de bond 'ontwikkelingsavonden' met 
meestal sociaal-democratische sprekers over diverse onderwerpen.12'' 

Ten tijde van de spoorwegstakingen van 1903 nam de onrust op diverse 
schepen flink toe. In Het Anker schreef de stokersbond 'Goetgeluk' dat er 
;en staking bij het marinepersoneel was uitgebroken, omdat het weigerde 
Ksmet werk over te nemen in een gasfabriek.'2~ De afdeling Amsterdam 
an de bond besloot zelfs een steunverklaring aan te nemen. Bij een even
tueel gewelddadig optreden zouden de matrozen zich solidair verklaren 
met de arbeiders.'28 Veertig matrozen van wie de autoriteiten de gezindheid 
niet vertrouwden, belandden in de cel.'29 Ironisch genoeg zou een deel 
van de ontslagen spoorwegstakers bij de marine in dienst treden als kor
poraalstoker. Met hun overstap namen zij vanzelfsprekend ook hun vak-
xmdservaring mee.'ÎO Vanaf 1908 zou de bond, na fusie met de Algemene 
Mariniersbond en het overnemen van de stokersbond, omgedoopt worden 
tde Bond voor Minder Marine-Personeel.'" 

Ustische oppositie 
e anarchistische uitgever en boekhandelaar L. de Boer was verantwoorde

lijk voor de uitgave van De Propagandist, maandblad voor de Marinematro-
-'ra. Het eerste nummer verscheen in mei van waarschijnlijk het jaar 1903. 
H« is heel goed mogelijk dat de ex-spoorwegarbeiders, waarvan een deel 
Micalistisch georiënteerd was en die in een fel conflict verwikkeld waren 

"ittdesDAP over de oorzaken van de stakingsnederlaag, hierbij betrokken 
»aten. Alleen van het eerste nummer is een exemplaar bewaard gebleven. 
•"•et blad beschouwde zich als de spreekbuis van de socialistische (juister is 
•arschijnlijk anarchistische) oppositie in de Algemeene Bond van Mari-
-matrozen. Het nummer bevat onder meer antimilitaristische artikelen, 
ëfgenomen uit het anarchistische blad De Vrije Socialist. Bovendien 
üKte De Propagandist reclame voor de in 1903 gepubliceerde brochure 

' leven van een marinematroos die een voorwoord zou bevatten van 
ôrnela Nieuwenhuis. Echter geen van de diverse exemplaren die bewaard 

"bleven zijn, kent een bijdrage van de anarchistische voorman."2 
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SDAP en marinepersoneel 
Sinds 1904 had de matrozenbond als administrateur een burger in dienst. 
Dat was de ex-matroos Andries Michels, die vanwege bondsactiviteiten uit 
dienst ontslagen was. Deze SDAP-er kon veel doen voor de bond, omdat hij 
niet wegens 'verregaande plichtsverzaking als militair' ontslagen kon wor
den, zoals de bondsbestuurders.'" Naast de BVMMP stond ook de Bond van 
Korporaals der Koninklijke Marine onder invloed van de SDAP. Leden van 
die bond schreven eveneens in Het Anker.'"1 Verstegen en Michels gaven de 
klachten van het marinepersoneel door aan de SDAP-kamerleden Troelsm 
en Hugenholtz. Vooral Hugenholtz gold als een specialist als het ging om 
de marine. Hij bracht vele grieven over aan de minister van Marine. Ook 
de verschillende eisen van de bond stelde hij in de Kamer aan de orde. 
zoals betere beloning, voeding, rechtspositie, verzorging en meer vrijheid 
voor de bonden.'" Zowel matrozenbond als SDAP namen stelling tegen (de 
dreiging met) legerinzet op Kattenburg tijdens de zeeliedenstaking van 
I9II.'36 De Bond voor Minder Marinepersoneel riep door middel van Ha 
Anker op om de zeelieden te steunen.'" Ter bescherming van de werkwil 
ligen zette de regering soldaten en marechaussees in. Militairen bewaakten 
het gebouwtje van de marinebond en zelfs de bestuursleden mochten et 
niet in. Op 6 juli kwam het tot een bloedige botsing tussen de soldaten 
en de bevolking. Daarna bleef het nog enkele dagen onrustig. Ook tijdens 
de eloor de SDAP georganiseerde kiesrechtmanifestatie op de tweede 'Rode 
Dinsdag' in 1912 dreigden de autoriteiten met legerinzet.''' 

Toch bleef het opmerkelijk dat een partij die zei 'geen cent voor het leget 
geen klink voor de vloot' te willen geven en het volkslegerideaal nastreefde. 
opkwam voor beroepsmilitairen. Dat was niet alleen bij de Marine, maar 
ook bij de Landmacht het geval. Het waren vooral de SDAP-kamerleder. 
1 er Laan en Schaper die opkwamen voor de in Ons Belang en in Ons Aller 
Belang (Nederlands-Indië) georganiseerde onderofficieren. Zo zei Schapet 
bij de behandeling van de begroting op 22 december 1902 naar aanleiding 
van een discussie over een rekest ingediend door Ons Belang: 

Hoe anti-militaristisch wij ook zijn, in gevallen als deze zal men moeten erken

nen, dat de toestand voor de onderofficieren ongunstig is en verbetering behoep 

hebben de onderofficieren aan de leden der Tweede Kamer een adres gezonden. Ik 

hoop dat de leden het ernstig zullen overwegen, want dan zullen zij toestemt» 

dat de positie der onderofficieren wel enige verbetering behoeft. Echter is de feitelijk' 

toestand nog aanmerkelijk slechter, dan oppervlakkig zou kunnen worden gemeend 

. >at het moeilijk, soms onmogelijk is, kan blijken uit de som, besteed aan vol

ding van de soldaat (fo,$o per dag) terwijl een infanterie-sergeant met vrouw m 

middeld drie) kinderen slechts over f1,22 heeft te beschikken voor voeding vW 
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het gezin niet alleen, maar ook voor kleding van vrouw en kinderen en onderwijs 

voor deze laatsten. Ik zou willen aanbevelen dat na een betrekkelijk gering aantal 

dienstjaren de man een traktement kreeg, waarvan hij met vrouw en kinderen be

hoorlijk kan leven. 

Beide organisaties waren zeker niet socialistisch, maar de socialisten be
hoorden tot de weinigen die zich het lot van de onderofficieren aantrok
ken.'40 Daarom verweet het syndicalistische NAS, bij monde van Izak (Isra
el) Samson, de SDAP eens dat zij verhoging van traktement (loon) bepleitte 
voor'beroepsmoordenaars van mindere rang'.'4' 

Hoewel de matrozenbond niet was aangesloten bij het N W , waren er 
wel duidelijke banden tussen bond en centrale. Al voor de oprichting van 
liet NW, spiegelde de matrozenbond zich aan de Diamantbewerkersbond 
ANDB) die de kern zou vormen van het N W . ZO stond in de Handleiding 
nor bestuurders van de BVMMP: 

h wezen is de organisatie van het Mindere Marine Personeel vrijwel gelijk aan 

at burgervakbeweging. Hun mooie boek 'De geschiedenis van het Britsche Vakver-

tmigingswezen', wat vertaald is door Henri Polak, de geniale Voorzitter van den 

Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkers Bond, heeft het echtpaar Webb, 

met de volgende zin aangevangen: 'Eene Vakvereeniging, zooals wij de uitdrukking 

opvatten, is een voortdurend verbond van loonarbeiders, ten doel hebbende hunne 

arbeidsvoorwaarden te handhaven en te verbeteren. ',41 

Ook uit andere gebeurtenissen bleek de band met de sociaal-democratische 
•Jxbeweging. Zo hield ANDB-bestuurder Jan van Zutphen op 12 december 
9̂8 voor een groot aantal matrozen te Den Helder een inleiding over 'Nut 

;n noodzakelijkheid der Vakbeweging'. Meijer was daar goed over te spre
ien: Hij deed het zó goed, zó eenvoudig en algemeen menselijk, dat van 
die tijd af het ledental met sprongen omhoog ging.''4' 

Bij de opening in 1914 van De Burcht, het vakbondsgebouw van de 
'IMP, hield Jan Oudegeest, voorzitter van het N W , een toespraak waarin 

ailde BVMMP bedankte voor de vele strijders die de bond had opgeleverd 
v°or de arbeidersbeweging.'44 

De invloed van de SDAP onder het marinepersoneel was vooral zo groot 
•inwege de slechte beloning en de extreme vrijheidsbeperkingen. Boven
ton was het een erg ruw milieu, waar de confessionelen in het begin niet 
«I mogelijkheden zagen.'41 Toch was er van een formele aansluiting van 

MP bij de moderne arbeidersbeweging nooit sprake geweest, waar-
Nnlijk om de bond niet verder in moeilijkheden te brengen.'46 Politiek 

°P de kazerne en op de vloot brengen, was discutabel. 
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Onder druk van de Tweede Kamer beperkte de regering vanaf eind 1908 
de passagiersregeling voor de in Indië verblijvende schepelingen. Verder 
drong de volksvertegenwoordiging aan op het stopzetten van de verstrek
king van prophylactica tegen geslachtsziekten met als doel 'de moraliteit bij 
de marine' te verbeteren. Diverse groepen matrozen kregen geen nachtper 
missie meer. Dit was de toestemming om, vrij van wacht zijnde, de gehele 
nacht buiten het schip of de inrichting waar zij geplaatst waren door te 
brengen.' r De BVMMP protesteerde hiertegen middels petities. Verder rea
geerde hij onder het motto 'marineschepelingen wedstrijden niet en feesten 
niet' afwijzend op uitnodigingen voor dit soort activiteiten. Wanneer ma
trozen 'als dienst' aan wedstrijden moesten deelnemen, streefden zij naar 
een uitslag die niet beschouwd kon worden als reclame voor de marine 
Vooral in Indië was het verzet vanwege de slechte leef- en werkomstandig
heden sterk. De matrozenbond zou uiteindelijk de krachtmeting met de 
autoriteiten winnen. De passagiersregeling werd herzien.'48 Duidelijk vanat 
nu was een verschil in werkwijze tussen het meer behoedzame bestuur in 
Den Helder en de radicale afdeling in Soerabaja. In Indië kwamen gevallen 
van sabotage voor die het hoofdbestuur in Den Helder afwees. Het kwam 
25 Indische leden op een royement te staan.'49 

De bondsleiding was er trots op dat ze een matigende invloed uitoefende 
op de leden. Als er in het buitenland ernstige ongeregeldheden plaatsvon
den, dan haastte de Nederlandse leiding zich altijd om uit te leggen dat 
zoiets dankzij de goede organisatie van het personeel in Nederland niet 
kon plaatsvinden.,i0 Michels stelde dat wie actie voert voor verbetering van 
de positie van militairen, rekening dient te houden met de aparte militaire 
wetten en verordeningen. Daarbij beriep hij zich op zijn partijgenoot Franc 
van der Goes die in 1910 naar aanleiding van verschillende Telegraaf-anm 
len van het Liberale Unie-lid L.W.J.K. Thomson schreef'dat de militaire 
vakvereeniging van de strijdmiddelen der burgerorganisaties niet alle kan 
gebruiken'.'" 

In mei 1914 vatte Michels ten behoeve van de SDAP-leiding de grieven 
van de Bond voor Minder Marine-Personeel als volgt samen: 

a) Het te lage tractement en in verband hiermee verplichte contributie weduwen en 

weezenfonds 

b) Nog steeds onvoldoende voeding 

c) Slechte rechtspositie 

d) Hinderlijke voogdij 

e) Onvoldoende comfort en verplegi>ig.": 
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Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog wist de bond ruim tweeder-
:van alle manschappen te organiseren, dat wil zeggen zo'n 3.000 man.153 

j.j. Opvattingen en dilemmas 

De socialisten zagen met betrekking tot activiteiten onder dienstplichtigen 
vooral een belangrijke rol weggelegd voor het jeugdwerk. Dat gold zeker 
in perioden van vrede. Op internationaal vlak maakte de Tweede Interna
tionale hier afspraken over. De positie van de jongerenorganisatie binnen 
de beweging was echter niet gemakkelijk. Van autonome organisaties was 
veelal geen sprake. Enerzijds kwam de socialistische beweging op voor 
de opbouw van jongerenorganisaties, anderzijds werden die organisaties 
angstvallig in de gaten gehouden. De jongeren stonden over het algemeen 
meer open voor de ideeën van de radicalere stromingen in de beweging. De 
socialisten vreesden deze radicalisering die een verdere geleidelijke uitbouw 
van de beweging en het partijapparaat in de weg zou kunnen staan. 

Afgezien van een kleine minderheid van tolstojanen, waren de socialis
ten meestal niet pacifistisch. Er was een noodzaak de eigen organisaties en 
Jijeenkomsten te beschermen tegen geweld en intimidatie door conserva
tieven en politie. Bovendien gingen de autoriteiten ertoe over om als tegen
wicht rechtse, antisocialistische bladen en organisaties te stimuleren. 

Socialisten wilden voorkomen dat het leger ingezet zou worden bij sta
kingen of anderszins om de openbare, d.w.z. de kapitalistische, orde te be
varen. Bovendien kon vanuit de 'arbeiders in het soldatenpak' solidariteit 
in de vorm van onder meer financiële steun georganiseerd worden. 

Het leven in de kazerne of bij de marine was voor de socialisten een 
geestelijke kneveling'. Het soldatenbestaan was zwaar en stelde de militair 
Dloot aan moreel slechte invloeden. Daarbij was het niet eenvoudig om de 
soldaat in contact te brengen (ofte houden) met socialistische ideeën, voor 
»ver hij daar nog interesse in zou hebben. Het opheffen van de scheiding 
:ussen kazerne en maatschappij, of zoals dat tegenwoordig heet, de ver
maatschappelijking van het leger, was voor de meeste socialisten, anarchis-
:"n uitgezonderd, dan ook een grote prioriteit. Dat had ook een keerzijde: 
-t binnendringen van opvattingen uit het leger in de maatschappij en 
-urmee ook in de sociaal-democratie. Vanuit hun eigen professie bemoei
en officieren zich met de politiek. Zij deden voorstellen om de jeugd voor 
'e bereiden op de dienstplicht door het geven van gymnastiekonderwijs. 
*oor zover de militairen de ideeën van het volksleger aanhingen, was dat 
•'•wal bedoeld om het leger beter te motiveren. Datzelfde gold voor de in-
-oductie van de militaire dienstplicht waarmee een groter aantal mannen 
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onder de wapenen kwam tegen, volgens sommigen, lagere kosten. Hiermee 
konden meer mannen dan voorheen bekend gemaakt worden met trouw 
aan het wettig gezag, eerbied voor de hiërarchie, eerbied voor stiptheid en 
discipline en patriottisme. Gegoede burgerij en officierskorps streden zii 
aan zij om het behoud van het negentiende-eeuwse waarden- en normen
patroon. Het leger was niet alleen het 'bewapende volk', maar ook 'school 
van de natie'."4 

Bij het soldatenwerk konden niet-militairen, leden van de socialistische. 
politieke en vakorganisaties, een belangrijke ondersteunende rol spelen. 
Wat voor militairen verboden was, kon door hen gedaan worden, zoals hei 
organiseren van vergaderingen ter verhoging van de culturele ontwikkeling 
van de soldaat en het verspreiden van socialistische en antimilitaristische 
pamfletten. De militairen zelf dienden in het leger de nodige informatie te 
verzamelen, waarmee de burgers weer aan de slag konden om campagne; 
te voeren. De soldaat moest zorgvuldig te werk gaan, opdat hij niet betrapt 
en gestraft zou worden. Maar ook voor burgers was dit niet geheel zonder 
risico's. 

Als het erop aankwam, moesten de soldaten van de verschillende leget* 
de kant van het volk kiezen door de (massale) militaire dienstweigering 
Militaire vaardigheden als het omgaan met wapens konden zij onder revo
lutionaire omstandigheden en stakingen aanwenden om 'de juiste kant op 
te schieten'. 

De socialisten kwamen op voor het volksleger oftewel de volkswape
ning. Het staande leger met zijn reactionaire officierenkaste wezen zij ah Ir, 
plaats daarvan streefde de socialistische beweging naar de invoering van de 
algemene dienstplicht voor mannen. Zo'n leger zou ongeschikt zijn voor 
aanvalsoorlogen of voor operaties buiten het eigen grondgebied (koloniën!. 
maar zou adequaat zijn bij de verdediging van het eigen grondgebied. Dit 
raakte ook meteen een kwestie die de Internationale nooit goed ophelder
de: de sociaal-democraten gingen uit van het recht op zelfbeschikking der 
volkeren met daarbij inbegrepen het recht op zelfverdediging. Maar waai 
eindigt de zelfverdediging en waar begint de aanvalsoorlog? 

Een van de belangrijkste conflicten tussen de sociaal-democratie en het 
anarchisme was de deelname aan verkiezingen. Anarchisten wezen deze 
uit principe af, terwijl de sociaal-democraten van mening waren dat ook 
dit podium gebruikt moest worden om de positie en de belangen van de 
arbeidende bevolking te verbeteren. De eis van het volksleger was voor 
de sociaal-democratie verbonden met het streven naar een volwaardig 
burgerschap met alle rechten en ook plichten die daar bij hoorden. Som
mige vrouwelijke socialisten waren dan ook van mening dat vrouwen on. 
die reden niet van de dienstplicht uitgesloten zouden mogen worden. Ir 
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principe stonden alle socialisten op het standpunt van het antimilitarisme 
en algehele ontwapening. Maar, zo was de gedachte, zolang het nog niet 
zover was en het kapitalisme nog niet vervangen was door een socialistische 
maatschappij, diende de beweging op te komen voor het volksleger. Juist 
vanwege dit sociaal-democratische dilemma wezen de anarchisten en syn-
dicalisten het volksleger af. Zij wilden niet bewerkstelligen dat de soldaten 
en matrozen 'schik in hun baantje' zouden krijgen. De anarchisten hadden 
geen enkel begrip voor de 'beroepsmoordenaars van mindere rang'. De 
sociaal-democraten kwamen in hun publicaties en in het parlement op 
voor eisen als: 

- Afschaffing apart militair straf- en tuchtrecht. 
- Verlaging militieplichten (lengte dienstplicht en de herhalingsoefenin

gen). 
- Tegen uitbreiding en versterking van leger en vloot, omdat de arbeiders

klasse en kleine boeren de bewapeningsuitgaven uiteindelijk in de vorm 
van belastingen opbrachten. 

- Kiesrecht voor militairen. Zo maakte de matrozenbond deel uit van het 
kiesrechtcomité. 

Daarbij stelden zij tevens eisen die meer vakbondachtig van karakter wa
ren: 

- Hogere vergoedingen voor de gezinnen. 
- Betere beloning. 
- Bestrijding van de afstomping, verhoging van het culturele en morele 

peil van de militairen. 
- Betere rechtspositie voor het beroepspersoneel. 
- Vakbondsvrijheid. 

De verschillende arbeidersorganisaties als sociaal-democratische partijen 
en vakbonden, beschouwden de soldaat als arbeider in uniform. Daarom 
«vamen SDAP-parlementariërs als Hugenholtz, Troelstra, Ter Laan en 
Schaper in de Tweede Kamer op voor de belangen van soldaten, matrozen 
en onderofficieren. Maar de hervormingen die bij voldoende parlementaire 
steun zouden kunnen leiden tot nationale varianten van het volksleger, 
deden tegelijkertijd het internationale aspect verder naar de achtergrond 
'erdwijnen. Dus zonder het te willen konden de voorgestelde verbeterin
gen leiden tot een meer gemotiveerd leger. Het was daarmee niet langer 
aannemelijk: dat een volksleger ongeschikt was voor het voeren van offen-

'orlogen. 
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Officieel zouden de verschillende organisaties van militairen toch los 
blijven staan van de socialistische organisaties. Er bestond angst voor re
pressie. SDAP en NW waren bijvoorbeeld bang om de matrozenbond verder 
in moeilijkheden te brengen. Als belangenorganisatie had de bond het al 
niet gemakkelijk, maar beschuldigd worden van het brengen van de politiek 
binnen de kazerne of op de vloot zou fnuikend geweest zijn. De sociaal-de
mocratische partij en de vakbeweging moesten en wilden rekening houden 
met de aparte militaire wetten en verordeningen. Dit was niet alleen in Ne
derland maar ook in Duitsland het geval, waar het grote voorbeeld van de 
SPD altijd vermeed om op te roepen tot militaire ongehoorzaamheid en om 
buiten de wet te treden. Net zoals de Duitse zusterorganisatie speculeerde 
de partij op de groei van de arbeidersklasse en haar organisaties. Hierdoor 
zouden meer en meer politieke rechten binnengehaald kunnen worden. 
Door de gestadige groei van de maatschappelijke invloed van de sociaal
democratie zou ook het leger meer en meer gaan bestaan uit soldaten met 
linkse opvattingen. Met andere woorden: door een voorzichtig opereren in 
het leger en in de parlementsbanken zou het leger vanzelf'rood' worden. 

Hoewel alle socialistische stromingen in die periode nog formeel op het 
internationale antimilitaristische standpunt stonden, bleken er uiteenlo
pende opvattingen te bestaan over hoe dat te bereiken. Enerzijds was daar 
de compromisloze getuigenispolitiek van vooral de anarchisten. Conse
quent antimilitaristisch, maar veelal niet in staat om werkelijk invloed te 
hebben op de soldaten, laat staan hen te organiseren. Hun oproepen tot de 
algemene werk- en dienstweigering zagen velen in de internationale socia
listische beweging niet als haalbaar. 

Anderzijds waren daar de sociaal-democraten georganiseerd in de SDAP 

die een grotere invloed hadden en vrij hoge verwachtingen koesterden van 
electorale groei en (parlementaire) hervormingen. De interpretatie van 
het gewenste volksleger, de overeenkomsten met de liberalen hierbij, de 
voortschrijdende acceptatie van de landsverdediging, dit alles zorgde voor 
een verschuiving naar gematigdere standpunten. In tegenstelling tot de 
anarchisten speelde de SDAP wel een rol in het organiseren van militairen 
bij leger en vloot. Die organisaties stonden formeel los van de SDAP en het 
NW, maar werden daar zeker sterk door beïnvloed. Bovendien was de SDAP 

in staat om de door haar veroverde parlementaire posities aan te wenden 
voor de behingen van het defensiepersoneel. 

Bij het terugblikken op de ideeën van de verschillende stromingen socialis
ten stuiten we op een aantal dilemma's. Het gaat hierbij om kwesties, die me; 
altijd even makkelijk te scheiden zijn. Wel of geen geweld; hervormingen 
versus revolutie; wel of geen verdediging van het nationale grondgebied: 



LINKS SOLDATENWERK 3O3 

moeten socialisten opkomen voor het volksleger en hoe verhoudt zich dat 
dan tot het uitgangspunt van ontwapening en internationalisme; in hoeverre 
moet de jeugdbeweging de vrije hand krijgen om activiteiten te organiseren; 
moet om soldatenwerk te kunnen doen rekening gehouden worden met de 
aparte militaire wetten en verordeningen of niet en gaat het juist om ont
maskering van het verfoeilijke militarisme; komen socialisten ook op voor 
Je belangen van beroepssoldaten en -matrozen of is het motto dat ze 'geen 
schik in hun baantje' moeten krijgen; en tenslotte: in hoeverre is er sprake 
van vermaatschappelijking van de krijgsmacht en niet van een militarisering 
van de burgermaatschappij? Het waren allemaal zaken waar de socialistische 
beweging in brede zin mee worstelde en waar de diverse te onderscheiden 
stromingen zo hun eigen opvattingen over hadden. Aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog waren deze kwesties niet opgelost. Op Europees vlak 
bleek de meerderheid van de nationale leidingen van de sociaal-democratie 
in te stemmen met datgene wat menig aangenomen resolutie op congressen 
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