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D E SDAP, DE SOLDATEN EN DE

' R O D E WEEK'

Doordat de SDAP met andere partijen de 'godsvrede' sloot, had de partij
een aantal problemen op te lossen. De organisatie steunde de mobilisatie
en keurde daarom feitelijk goed dat haar mannelijke leden het uniform
zouden aantrekken. Onbekend was hoe zij hierop zouden reageren, zij hadden immers altijd iets anders van de SDAP gehoord. De sociaal-democraten
hadden nog nooit een oorlogsbegroting in het parlement goedgekeurd en
nu steunden zij wel ineens de mobilisatiekredieten. Ook hadden zij altijd
het volkslegerideaal gepropageerd en nu ineens aanvaardden zij de steunpilaar van de kapitalistische maatschappij. Behalve dat de gewone leden
om ideologische redenen hier tegen zouden kunnen zijn, was er ook een
praktisch probleem. Leden moesten in dienst, waren hun baan kwijt en als
zeeën eigen bedrijf hadden, liep het voortbestaan hiervan gevaar. Dat kon
rotfinanciëleproblemen leiden die hen ertoe zouden kunnen bewegen de
band met de partij en/of de moderne vakbeweging te verbreken. In het
navolgende komt aan de orde hoe partij en vakbeweging de banden met de
soldaten probeerden te onderhouden. O p de achtergrond speelt steeds het
oude dilemma van voor 1914. Behalve in het parlement wilde de SDAP geen
bemoeienis met soldaten, bevreesd als zij was om politiek in de kazerne te
brengen met alle nadelige gevolgen van dien. Vanwege antimilitaristische
tendensen was zij tevens bevreesd geweest dat mensen het aantrekkelijk
zouden vinden het leger in te gaan. Het ondersteunen van een vakbond
in het leger, in die tijd toch al een taboe, was voor haar niet acceptabel.
Tijdens de mobilisatie vonden paradoxaal genoeg toch ontwikkelingen in
die richting plaats. Trouwe partijleden namen, zoals ook voor de oorlog
al gebeurde, initiatieven in die richting, die aanvankelijk schoorvoetend
gesteund werden door de SDAP. De partij kwam daardoor in een problematische situatie terecht. De vraag is ook hoe de sociaal-democratische
soldaten zich zouden manifesteren en wat hun rol zou zijn in de spannende
novemberdagen van 1918.
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6.1. De SOAP en soldatenwerk in de eerste
mobilisatiejaren
Door het uitbreken van de oorlog en de erop volgende mobilisatie van het
Nederlandse leger, kwamen vele organisaties in de problemen. Veel mensen
raakten werkloos of moesten onder de wapenen komen en konden daarom
hun financiële verplichtingen niet nakomen. Ook de SDAP ondervond er
grote nadelen van. De partij had nog een ander probleem. Ze had te maken
met een al langer bestaande linkervleugel, die de ideologische koerswijziging
niet wenste te volgen. Ten eerste bestond deze uit de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. In De Proletarische Vrouw verschenen artikelen met een
scherpe antimilitaristische toon. Opvoeding in deze zin was voor de vrouwen
heel belangrijk.' Ten tweede waren er jongeren, die over het algemeen meet
vatbaar waren voor radicale opvattingen. Daarnaast waren er diverse afdelingen, bijvoorbeeld in Friesland, die de nieuwe partijlijn bekritiseerden.1 Het
partijbestuur kwam ter bespreking van deze problemen op 9 augustus bijeen.
Onder de titel 'Behoudt de Partij!' plaatste het bestuur een brandbrief in Het
Volk. Duidelijk werd daarin dat de partij meer bevreesd was voor het weglopen van de massa dan voor de radicale koers van de linkervleugel:
Die toestand, het dient ronduit te worden gezegd, is zeer ernstig. Niet wat de socialistische gedachte betreft, die zal na den oorlog blijk geven enorm veel geesten te
hebben bereikt die zij voordien niet bereiken kon. Maar het gaat om de middelen
waarmede de partij in gewonen tijd haar werk verricht, de organisatie, de pers, en
dergelijke. Het bestaan van deze middelen is zeer bedreigd indien de gevolgen van
den oorlog zich doorzetten zooals ze zijn begonnen. Om te beginnen zijn zootvai
alle aftitelingen opgehouden kontribatie aan de partijkas in te zenden, terwijl het
juist een tijd van het kwartaal is, dat zeer veel moest binnenkomen. Deparüjkm
heeft echter haar vaste lasten. Zij moet betalen. De sekretarissen, propagandisten,
kantoorbedienden, enz. moeten van hun salarissen leven, huur en andere uitgaven
kunnen niet stop gezet worden. Ernstiger nog is de toestand met 'Het Volk'. Vele
duizenden onzer abonnees zijn onder de wapens geroepen, massa's anderen
u rrk/oos en niet in staat het blad te houden. '

Op 10 augustus deed het bestuur een circulaire aan de afdelingen en federaties uitgaan die opriep geen onnodige uitgaven te doen. Acties die geld
/ouden kosten, moesten stopgezet worden. De geldelijke middelen, die
niet nodig waren voor de eigen huishouding dienden naar het partijsecretariaat gezonden te worden. 4
Het NW kende uiteraard dezelfde problemen.' Belangrijk voor het vakverbond was het contact met de leden te onderhouden. Van belang was dat
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zij de bondsbladen zouden ontvangen. De vakcentrale richtte een adres aan
de minister van Oorlog om te bewerkstelligen dat de militaire autoriteiten
zoveel mogelijk hieraan zouden meewerken. 6 Het ministerie reageerde
positief.7
De SDAP besloot tot ingrijpende maatregelen en zette afdelingspropaganda en steun aan noodlijdende lokale bladen voorlopig stop. s De partij
stelde alles in het werk om de centrale organisatie en Het Volk te behouden
en spoorde de afdelingsbesturen aan om actief te blijven. Dat dit ook zou
kunnen betekenen: werken met socialistische militairen en propaganda
maken voor de sociaal-democratische gedachte in het leger, werd er niet
bij vermeld. Hierover is in het partijbestuur ook niet gesproken. Het waren
de afdelingen, die hiertoe het initiatief namen. Voorzover bekend hadden
Apeldoorn en Tilburg de primeur. In eerstgenoemde plaats richtten sociaal-democratische militairen in overleg met de SDAP-afdeling een lokaaltje
in waar dagelijks Het Volk, enige provinciale bladen en vakbondsbladen
gelezen konden worden. Het idee was dat iedere lezer 5 of 10 cent aan Het
Volk zou schenken. 9 De Tilburgse afdeling organiseerde een bijeenkomst
speciaal voor partijgenoten onder de wapenen. De afdelingsvoorzitter sprak over 'de arbeidersbeweging voor, tijdens en na de mobilisatie'.
Volgens de aanwezigen ging er bezieling van de avond uit.' 0 Tilburg was
een garnizoensstad en herbergde zeer vele militairen. Het loonde dus de
moeite om dagelijks samenkomsten voor partijgenoten in het soldatenpak
ie organiseren, hetgeen ook gebeurde." De afdeling stelde haar pand, het
\olksgebouw, hiervoor als een soort militair tehuis ter beschikking.' 2
Andere plaatselijke afdelingen volgden. In Den Haag opende de SDAP
een gelegenheid tot ontspanning voor de partijleden onder de wapenen.
Dagelijks zouden zij hier terecht kunnen." In IJmuiden stelde de afdeling
de vergadering open voor militairen.' 4 In Ede colporteerden de sociaal-democraten met Het Volk. Dit had succes. Spoedig verkochten zij onder de
militairen 500 exemplaren en wonnen zij 30 abonnees.' 5
Het idee van een echte sociaal-democratische mobilisatieclub was daarna snel geboren. Waarschijnlijk was het de SDAP-afdeling Naarden, die als
eerste hiertoe het initiatief nam."' De oprichting gelukte en op 9 september
v
ond er een eerste 'praatavond' plaats.'" Utrecht en Tilburg volgden snel. In
«recht had de SDAP-afdeling haar vergaderingen reeds opengesteld voor
militairen.'8 Spoedig daarna zag een mobilisatieclub het levenslicht met al
wel 30 leden.'9 Dat ook Tilburg al gauw een club kende, mag gezien de
activiteiten aldaar geen verrassing heten. Dat door troepenverplaatsing in
«0 klap alle leden vertrokken, mocht geen probleem zijn. Er werd gewoon
Kn nieuwe club opgericht.'1' Daarna schoten de clubs als paddestoelen uit
afgrond. Nog in september volgde Alkmaar." In Edam was de SDAP druk
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in de weer met het organiseren van vergaderingen, hoewel hier nog niet
direct sprake was van een mobilisatieclub.22 De SDAP-afdeling hier kende
een mobilisatiecommissie, die allerlei activiteiten ontplooide. 23
In oktober stichtten sociaal-democraten achtereenvolgens in Noordwijk-Binnen, Gorinchem, Leerdam, Leiden, Den Helder, Arnhem en
Vianen mobilisatieclubs.24 De volgende maanden zouden alleen maar
meer clubs het levenslicht zien. In totaal hebben in 104 plaatsen en bij 12
legeronderdelen mobilisatieclubs bestaan. De grootte varieerde en wisselde
sterk. Regelmatige troepenverplaatsingen en het met klein verlof gaan van
militairen waren daar debet aan. Zelfs moesten clubs daarom definitief
worden opgeheven. Zo staakten zij in december 1915 vanwege verlof v
militairen in Krommenie en Beverwijk hun activiteiten.25 In Noordwijk
werd in februari 1916 wegens troepenverplaatsingen een club ontbonden.26 Hetzelfde overkwam in april 1916 één van de als eerste opgerichte
mobilisatieclubs, namelijk die uit Naarden. 2 " Echt grote clubs bestonden
in Utrecht en Tilburg. Hier waren grote aantallen militairen en actieve
partijleden. Praktisch gedurende de hele oorlog waren er in deze steden
activiteiten. Zelfs hebben hier verschillende clubs naast elkaar bestaan.
Utrecht was er in 1915 een club met ongeveer 500 leden.28 In Breda bestond
er in mei 1916 een club met wel 650 leden.29 In Tilburg zouden er eind
1915 zelfs 1.000 militairen aangesloten zijn geweest.10 Daarentegen waren
er ook clubs met zeer weinig leden, die nauwelijks levensvatbaar bleken
Althans de oprichting werd vermeld en daarna vernemen wij er nooit meer
iets van. Zo geschiedde het in Breukelen, waar in mei 1916 maar zeventien
soldaten bij de oprichting betrokken waren." Natuurlijk kunnen als oorzaken hiervoor genoemd worden kleine partijafdelingen en geringe aantallen
militairen.
Zeker is dat niet alleen SDAP-ers en NW-ers lid van de clubs zijn geweest.
Van de Leidse mobilisatieclub is een ledenlijst van augustus 1915 bewaatd
gebleven met daarop aangegeven wie SDAP-lid was. Van de in totaal 76 leden, waren er maar 28 lid van de partij.32 Ook de club op Vuurtoreneiland
bij Durgerdam had niet alleen sociaal-democratische leden. Zowel Hu
Volk als het Volksdagblad berichtten over een bijeenkomst in april 1915 waar
Bernard Lansink sr. sprak.33 Alleen al dat Lansink sr., een syndicalistic
vakbondsleider van het NAS, sprak, mag duidelijk maken dat vrije socialisten en sociaal-democraten van een zelfde club lid waren. De club in Hoek
van Holland, die in maart 1915 zo'n vijf maanden bestond, kende naast
partijleden en vakbondsleden, mensen uit verschillende richtingen als lid. "
Oorspronkelijk was dat niet de bedoeling geweest. De SDAP in Edam verklaarde in september 1914:
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De afdeeling Edam belegt [...] een vergadering f.. J voor alle militairen die lid zijn
van de SDAP en van de vakvereenigingen aangesloten bij het NW. Het doel dezer
vergadering, die door meerdere gevolgd zal worden, is voornamelijk om de leden
van de 'moderne arbeidersbeweging in de gelegenheid te stellen het organisatorisch
verband ook in deze tijden te onderhouden en met hen de beteekenis der huidige
gebeurtenissen te bespreken."

De mobilisatieclub in Den Helder, die nauwe banden onderhield met de
Bond voor Minder Marine Personeel, ging van hetzelfde principe uit.' 6
Het partijbestuur nam hierover echter geen principiële besluiten, SDAPsecretaris J.W. (Jan) Matthijssen schreef in december 1914 dat de mobilisatiedubs hoofdzakelijk waren opgericht om de onder de wapenen geroepen
militairen aangenaam en nuttig bezig te houden. 37 Uiteraard hadden de
sociaal-democraten snel in de gaten, dat door anderen toe te laten, propaganda voor de partij en de krant kon worden gemaakt. Uiteindelijk zou
Jat nieuwe leden en abonnees opleveren. Dat mobilisatieclubs figuren van
velerlei pluimage aantrokken, was voor de SDAP-leiding een nieuwe reden
om enige afstand te houden. In een overleg met de leiding van de clubs in
1917 kregen de sociaal-democratische soldaten het volgende te horen:
Officieel is er nooit eenig verband geweest tusschen de clubs en de partij, de sprekers
traden op voor de clubs, doch een officieele erkenning heeft nooit plaats gehad; dit
is opzettelijk geschied. Niemand kon bij de oprichting van de clubs ervoor instaan,
welke houding zij zouden blijven aannemen.11*

Het partijbestuur handelde steeds volgens deze leidraad. Zo wenste het de
mobilisatieclub Uithoorn, waarvan de schrijver, vakbondsbestuurder en
iociaal-democratisch politicus Th.J. (Theo) Thijssen voorzitter was39, niet
« adviseren inzake de dreigende opheffing.40 De voorzitter van de partij
voelde er in januari 1915 niets voor om in de actie voor algemeen kiesrecht
gebruik te maken van de mobilisatieclubs. 4 ' Ruimte in de partijkrant en het
laten spreken van sociaal-democratische leiders vormden in feite de enige
bemoeienis.
Het was beslist niet de bedoeling, dat mobilisatieclubs zouden verworden tot verkapte vakbondjes. Het begrip vakbond in het leger was en bleef
:n
die tijd taboe. De beste manier van belangenbehartiging in het leger was
»«inschakelen van gekozen SDAP-ers in gemeenteraden en Tweede Kamer.
'artijbestuurder Asser Benjamin Kleerekoper legde op een vergadering van
<fc in 1916 opgerichte 'Vereeniging van Sociaal-Democratische Mobilisatiedubs' op 15 april 1917 uit,
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dat de oorspronkelijke mobilisatieclubs ten doel hadden om het verband te behouden
tauchen de militairen, de partij en de vakbeweging. Doch de mobilisatieclubs zijn geen
vakvereenigingen; evenmin is er in de klubsplaats voorgroote akties betreffende muitere aangelegenheden. Het lichaam dat aangewezen is voor 't laatste is veeleer de soc. -d
Kamerfraktie dan het partijbestuur der SDAP. De partij heeftgeen militaire afdeelingen
kan dat ook niet hebben. De taak der clubs is plaatselijk in de eerste plaats en bovendien
dienen zij geregeld voeling te houden met de soc.-dem. Kamerfraktie. De klubs kunnen
voortreffelijk werk doen door de militairen te ontwikkelen en rijp te maken voor den
strijd der arbeidende klasse en daarbij zullen zij ongetwijfeld op de belangstelling van
het partijbestuur kunnen rekenen. Daarbij behoeven de clubs allerminst te streven naar
een partij in de partij. Iets anders is natuurlijk [...] dat onze mannen in het leger samen
strijden met hun klasse voor politieke akties van algemeenen aard.*1
De Tweede-Kamerfractie was onder aanvoering van de militair deskundig:
Klaas ter Laan de hele oorlogstijd actief met het aankaarten van wantoestanden. Niet alleen verbetering was haar doel, maar ook agitatie waarui:
zij politieke munt trachtte te slaan. Het Volk ondersteunde door middel van
het plaatsen van klachten het beleid. Zo waren grieven over huisvestingsproblemen in Tilburg aanleiding voor het volgende commentaar:
Vanwaar toch steeds die slechte huisvesting en dat talmen met verbetering? Uit zuinigheid? [...] Intusschen lijden de soldaten door slechte ligging - en op hun klachten
wordt onvoldoende achtgeslagen. Herlees nu de geruststellende verklaring van an
minister - en gij zult met ons instemmen dat hier iets hapert. Moge ook de minister
dit beseffen en het zijne er toe bijdragen om te zorgen dat spoedig die verklaring door
de feiten wordt gedekt.4SDAP-lid Johan Schaper maakte in mei van hetzelfde jaar hierover ooi.
bezwaren, maar schoofde schuld voor een deel op de soldaten zelf af. Kennelijk wilde hij de minister van Oorlog duidelijk maken, dat de partij nifl
alleen maar wilde klagen, maar ook bereid was om mee te denken:

De huisvesting van de gemobiliseerden kan natuurlijk niet schitterend zijn, maar is
hier en daar beneden peil. Er schijnt een sanitaire inspektie te ontbreken. In H,;r
waren uitschuifbare ledikanten. De menschen lagen op een dun zeiltje, waarbij::'
vergingen van de kou. Er moest een stroozak op. In Tilburg en Eindhoven liggen u.
zonder een ige aficheiding, naast elkaar op een bed van stroo, zindelijken en onzindelijken. Bij de manschappen ontbreekt de medewerking om hun leger zindelijk te houden, vooral bij de Friezen en de Groningers. Leert 't hun desnoods door ze een ptU>
dagen op te sluiten, omdat anderen er ook de slachtoffers van worden. De zogenaamde
'privaten ontberen alles wat zoon gelegenheid tot een privé-inrichting maakt. ' '
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!i hetzelfde debat kwam tevens het militair straf- en tuchtrecht aan de orde.
Schaper was ook hier in zijn houding tegenover de minister gematigd:
De discipline is de groote schaduwzijde van den dienst. Er zijn superieuren die er zich
op toeleggen om hun minderen te donderen. Tucht moet er zijn, maar ze wordt zoo
ongelijk toegepast. [...] De minister heefi natuurlijk de zaak niet geheel in de hand.^
iet straf- en tuchtrecht was nogmaals in februari 1917 onderwerp van debat. Volgens SDAP-lid J.E.W. (Jan) Duijs deed de minister niets tegen de
ivantoestanden:
Verleden jaar drong [spreker] reeds aan op verbetering en de minister beloofde onderwek. Maar in plaats van verbeterd, is de toestand verergerd. Om allerlei wissewasjes
wordt er nog gestraft, zeer ten nadeele van een goeden geest. De minister moest de
verkeerde elementen onder de officieren eens flink op hun nummer zetten. Een militair die z'n dienst niet kon doen en bij een dokter kwam, kreeg voor een anderen
geneesheer een brief mee, waarin stond: Een kwal eerste klas. Misschien wil de
majoor hem wel eens stevig uitvloeken'. De soldaat die den brief geopend had kreeg
'traf, maar de officier van gezondheid die zoo schandelijk schreef laat men loopen.
Een zekere majoor Teensma, te Halfweg, liet z'n heele troep 10 uur strafmarcheeren,
omdat een paar soldaten geen schaatsen konden rijden'. Er wordt hier gevraagd: Is
die vent gek. Maar spr. wil wel zeggen dat als hij minister van Oorlog was, hij wel
krankzinnig moest zijn om zoo'n majoor niet terdege te straffen.4''
De militaire vergoedingen waren voortdurend onderwerp van gesprek.
De Tweede Kamer ontving talloze klachten. SDAP-lid F.W.N. Hugenholtz
schreef in juni 1915:
Het is vaak om wanhopig te worden. Nagenoeg iedere post brengt een of meer 'militaire' brieven, en verreweg de meeste bevatten klachten over te geringe vergoeding.
Ver weg van hun gezin vol kommernis over het zaakje of landbouwbedrijf e dat
ireigt te gronde te gaan, lijden velen bovendien nog om en door hun gezin, dat het
niet langer bolwerken kan met het geringe bedragdat voor vrouw en kinderen wordt
uitgekeerd. '
De SDAP was de enige partij in de Tweede Kamer die naar gedeeltelijke demobilisatie en dus verlichting van de problemen van de gemobiliseerden en
ongezinnen streefde. Volgens haar geleek de neutraliteitspolitiek in NeMand op een 'eeuwige mobilisatie ter bevrediging van het drijven eener
olitairistische kaste, waarvan algeheele verarming, stoffelijk en geestelijk,
'ïn honderdduizenden betrokkenen, het gevolg is'.48 Zoals voor de oorlog
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vonden de sociaal-democraten het kazerneleven desastreus voor de ontwikkeling van de mens. Het streven van de SDAP naar gedeeltelijke mobilisatie
was gedoemd tot niets te leiden, want de legerleiding had haar plannen
klaar en zou daar nooit van afstappen zolang de oorlog voortduurde.
In februari 1918 kwam de groetplicht ter sprake. Hierbij speelde de SDAP]
in op een maatschappelijke discussie over zin en onzin hiervan. Kamerlid Duijs diende een motie in om de voorschriften te wijzigen en somde
daarbij enige gevallen op. Onder meer noemde hij het voorval dat iemand
vanaf zijn rijwiel salueerde, waarvoor hij vijf dagen provoost kreeg. De
voorbeelden waren bedoeld om de groetplicht als onzinnig te presenteren.!
Succes had hij daarbij niet echt, want de Kamer verwierp de motie. r '
Zoals de laatste twee voorbeelden al doen vermoeden, leverde het werk in|
de Kamer niet al te veel resultaten op. Hiervoor zijn wel verklaringen te ge-I
ven. Tijdens de mobilisatie stonden de 'godsvrede' en het landsbelang voor-J
op en dat betekende dat het parlement in deze tijd niet van structurele ver-I
anderingen in de krijgsmacht wilde weten. Bovendien meenden de rechtse!
partijen dat de SDAP antimilitaristisch was en dat haar voorstellen niet veel
goeds voor de krijgsmacht konden inhouden. Het belangrijkste resultaat!
was de in een eerder hoofdstuk reeds gememoreerde verhogingen van da
militaire vergoedingen die er op aandringen van de SDAP kwamen. Voor hei
overige waren er vele moties die de Kamer soms niet en soms wel aannam!
In het laatste geval was het dan nog maar de vraag of het effect sorteerde.
veelal was dat niet het geval. De sociaal-democraten konden in de verkiezingsstrijd van 1918 niet anders dan zich bescheiden opstellen. Johan van de
Kieft, in 1914 opgekomen als landweerman van de jaarklasse 1912, schreetm
zijn brochure De strijd voor de belangen der gemobiliseerden dat de soldaten
ook na de verkiezingen geen 'heldendaden' mochten verwachten.50
De SDAP had geen actief beleid voor het werken met soldaten. Slechts J
en toe kwam het tot initiatieven. De met de partij verbonden Sociaal-Democratische Studieclub onderzocht zo in 1915 vonnissen van de krijgsraal
door het napluizen van artikelen in het Algemeen Handelsblad. Verder da«
een begin kwam de club niet/' Pas in 1917 achtte de partij het nodig een!
militaire organisatie in het leven te roepen. Het Paascongres in 191
een voorstel van Ter Laan aan om een soldatencommissie op te richtenJ
Doelstelling van deze commissie was een onderzoek naar de behandeling
van dienstweigeraars en soldaten." De commissie had problemen met dl
vage taakstelling. In februari 1918 was het werk eigenlijk nog niet aangevan-j
gen. Voorzitter mr. J.L. Polak legde uit dat de commissie niet wist waarmei
te beginnen:
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Moet, vraagt de Commissie zich af, het onderzoek loopen over de behandeling van
soldaten en van dienstweigeraars in haar vollen omvang: voeding, kazerneering,
Bewegingsvrijheid, vrijheid van meeningsuiting, oplegging en toepassing van straffen, inrichting van straflokalen, etc. ? En is het de bedoeling dat daarbij worde teruglegaan tot de jaren 1916 en IÇ17? Dan wel: moet het zich tot het laatste, met name
k behandeling van arrestanten, bepalen? En dan al of niet beperkt worden tot wat
iéter ons ligt? De commissie is van meening dat zij haar werk niet kan aanvangen,
mor en aleer het Partijbestuur zich zelf en haar van een en ander rekenschap zal
hebben <

partij scherpte daarna de taakstelling aan. De commissie diende binkomende klachten van soldaten en speciaal dienstweigeraars te onderi4
Samenwerking met soldatenorganisaties was daarvoor nodig,
ïf£R
.ir kwam niet van de grond. In september 1918 moest de commissie
partijbestuur vragen haar van haar taak te ontheffen, hetgeen ook geliedde."
De partij kende naast de soldatenorganisatie ook een club die de (reser) officieren organiseerde. Zij waren uiteraard aanhangers van het volks;erideaal en lieten daarom kritische geluiden horen. Een van hen schreef
december 1917 een brochure, Wij Officieren... (waarom het officierskader
•loopt), en droeg zijn tekst op aan alle militaire autoriteiten. 56 Doel van
! boekje was om de legerleiding wakker te schudden. De schrijver verhitte niet dat hij vrienden zou maken:
Er zullen vele booze oogen worden opgezet door een zekere categorie van menéen, die deze brochure zullen lezen. Er zullen er ook zijn, die na lezing het boekje
'nij schuiven, met een gebaar van: 'Nou ja... ' Wellicht ook zal dit gebaar gemaakt
morden door nóg anderen, àl vóór het lezen...
En zeker zal de vraag bij hen rijzen: 'Waarom?'
Goed.
Wêés boos. Gun u het genoegen van een smadelijk gebaar, van een minachtend
'mrd. Maar wees er tevens van overtuigd, dat niemand zich daardoor afmaakt van
>a Geest des Tijds.
Ik schreef dit niet uit anti-militairistische overtuiging, niet ook, omdat ik het
mansrecht van dit noodzakelijk kwaad wensch te ontkennen. Ik schreef, omdat
'•'•'ii volkomen goede trouw en innige overtuiging het aanzag voor mijn plicht, te
••'''schuwen, eer het voorgoed te laat is, eer alles verhopen isS

brochure vertelt het verhaal van een gesprek tussen twee beroepsofficie;
Rolf, een jonge luitenant laat zich daarin tegenover een oudere kapi' Willem Beeckman, tevens zijn neef, uit over zijn frustraties. Volgens
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Rolf was de officier niet meer een man van stand, de Nederlandse soldaat
sprak van 'rotzooi' en schold alleen maar als hij het over het leger had.
Hij doelde hierbij op de introductie van de reserveofficier. Zoals we in een
eerder hoofdstuk zagen, was er gedurende de mobilisatietijd sprake van een
enorme doorstroming en kwamen minder ervaren officieren voor de troep
te staan. De mobilisatietijd zelfwas ook een oorzaak van het verslechterde
imago van de landmacht:
Wel, wij hebben nu een ruim driejarige mobilisatie achter de rug. Al die tijd, niet
gesproken van de eerste vier, zes maanden, is hetgeen wij aan werk of bezigheden
verricht hebben, nu niet van zoo heel hoog peil geweest. Zeker, we hebben aan de
grenzen gelegen, eerst om een eventueelen indringer te interneeren of terug te wijzen,
Liter om het smokkelen tegen te gaan. Mocht het eerste nog iets 'militairs' in zich
sluiten, je ergerde je daar aan hetgeen je aan laksheid en slapheid te zien kreeg.*'

Naarmate de tijd vorderde, was er voor een leger op oorlogssterkte weinig
nuttigs meer te doen. Rolf sprak over 'bezighouderij', van nutteloze werkzaamheden. Terwijl in de maatschappij door de opkomst van de sociaaldemocratie een nieuwe wind waaide, was er in het leger nog sprake van
een 'muffe geest'.'"' Met name de strakke discipline, waarbij de meerdere
ten opzichte van de mindere altijd gelijk heeft, ook al is dit niet het geval
stak volgens Rolf met name de jonge officieren/" Hun gevoel verwoordend:
'Wij komen niet op tegen de instellingen van het leger, maar tegen het, er
heerschende, verouderde systeem.'
Hoe groot de club was, is onbekend. Veel leden zal de organisatie niet
gehad hebben. Zeker is dat deze officieren niet erg gezien waren bij de
autoriteiten. Immers, een complete verandering van de legerstructuur zou
nun positie in gevaar brengen. Bovenal moesten de legerautoriteiten in het
algemeen niets hebben van de sociaal-democraten. Daarnaast kunnen m
aannemen dat de officieren over het algemeen niet uit sociaal-democratischc milieus afkomstig waren. Degenen die wel lid waren kregen weinig
steun van de partij. Ongetwijfeld speelde hierbij mee dat de SDAP degods\ redepolitiek als uitgangspunt had. Het volkslegerideaal was daarmee naar
de achtergrond verdwenen. Politieke activiteiten onder officieren zouden
daarnaast de beweging nog veel meer tot mikpunt van de militaire autoriteiten gemaakt hebben.
In een eerder hoofdstuk zagen we dat voor de jongerenorganisaties inde
\ roege socialistische beweging een belangrijke rol was weggelegd voor he:
werk onder militairen. De SDAP had hier al voor 1914 afstand van genome:
Dit bleek in de mobilisatietijd. De jeugdorganisatie onder de naam var.
( uittaal Comité voor Jeugdorganisatie' (jo), maakte in 1914 een D
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start met de oprichting van het blad Het Jonge Volk. Orgaan van dejeugdorganisaties in Nederland. De meest radicale jongeren waren toen al uit de
SDAP verdwenen. In 1909 was De Zaaier opschoven in de richting van de
afgesplitste SDP. Slechts een klein deel van de SDAP-jeugd was nog radicaal te noemen. Alleen de Amsterdamse afdeling van de jeugdorganisatie
toonde zich onhandelbaar. Zij wenste politieke activiteiten in plaats van
ontspanning, zoals de partijleiding wilde. Dit trad vooral aan de dag bij
een vergadering over het landstormwetsontwerp in 1915. De partijleiding
was zeer ontstemd. Ook het oprichten van een in april van hetzelfde jaar
geformeerde Jeugdinternationale die niet schroomde om op te wekken tot
verzet tegen 'sociaal-patriottisch verraad' en tot afscheiding van de 'nationalistische arbeiderspartijen' droeg bij tot gisting in de Amsterdamse jo.
Uit de politieke moeilijkheden groeiden organisatorische problemen.
Leiding en jeugdorgaan handhaafden de hele oorlogstijd door het standpunt dat de mobilisatie noodzakelijk was. Zij meenden dat een land de
plicht had zich te verdedigen tegen buitenlandse agressie. Het ledental
daalde van 1.400 tot 890. Verschillende leden gingen over naar de sterk
antimilitaristische en vaag anarchistisch gezinde Jongelieden Geheelonthouders Bond (JGOB) en versterkten daar de wil tot zelfstandigheid. Een
deel van de hoofdstedelijke afdeling scheidde zich in maart 1916 af en sloot
zich in juni van dat jaar aan bij De Zaaier. De teruggang van de j o was
overigens slechts een zwakke echo van de wijze waarop de socialistisch georganiseerde jeugd in Duitsland haar leiders boycotte. Na de aanvankelijk
chauvinistische roes vond er daar een leegloop van de jeugdbeweging plaats
en een massaal negeren van de voormannen.
Pas in 1917 begon de j o in Nederland weer langzaam te groeien. Partij
» wv hielden de regie in handen van volwassenen. In 1918 wenste de SDAP
een frisse start te maken en richtte daarom een nieuwe organisatie op, de
Arbeidersjeugd Centrale (AJC) met dadelijk 1.600 leden. Het bestuur betond opnieuw uit oudere mannen afkomstig uit onder meer SDAP en N W .
Deze twee organisaties en de Bond van Arbeiderscoöperaties zorgden ook
voorde financiën. In 1919 groeide het ledental uit tot 3.000.
In tegenstelling tot revolutionair-socialistische jongeren bleken jongeren
uit de moderne arbeidersbeweging niet geneigd om soldatenwerk te bedrijen. Het Jonge Volk maakte nimmer melding van activiteiten van mobili«tieclubs en bereidde jongeren ook niet voor op de sociaal-democratische
arbeid in het leger. Zeker wilde het blad niet dat jongeren zich in het leger
a
's antimilitarist zouden opstellen: 'Niet opwekking tot ongehoorzaamheid
ln
de dienst moet het doel zijn, maar het wekken van verontwaardiging en
«schuw bij de jongelieden over het militarisme [...].'62
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De SDAP continueerde haar beleid van voor de oorlog. Voor wijziging van
haar politiek was geen reden. Zij behoefde geen oplossingen aan te dragen
want afdelingen schiepen het middel mobilisatieclub om de band met de
geüniformeerde leden te behouden. De vrees voor het weglopen van de
leden bleek ongegrond. Slechts een aantal radicale jongeren stapte uit de
beweging. De SDAP bleef wel huiverig voor acties van militairen, ongeacht
of ze nu soldaat of officier waren. Liever wilde de partij de problemen zeit
aanpakken, in het bijzonder via de parlementaire vertegenwoordigers.
Maar dat lukte nog maar moeizaam.

6.2. Mobilisatieclubs: ontspanning of
belangen behartiging?
Ontwikkeling en vermaak waren belangrijke uitgangspunten van de activiteiten van de mobilisatieclubs. Met muziek, toneel, voordrachten en redevoeringen trachtten zij voor de soldaten gezellige avonden te verzorgen.
waarbij de sociaal-democratische gedachte centraal stond. De SDAP zocht
cultuurgezelschappen aan om, indien gewenst, op de avonden op te treden.
Zo waren daar bijvoorbeeld het Sternheim-Ensemble uit Amsterdam en de
Tableauxgroep, eveneens uit de hoofdstad, die stad en land afreisden om de
soldaten te vermaken. Het Sternheim-Ensemble stelde zich ten doel
gedurende de mobilisatie der troepen, met kunst en vermaak van propagandhtiscbe
strekking de sociaal-democr. militaire club in haar streven naar ontwikkeling ham
leden, behulpzaam te zijn. Een zoo genaamd neutraal programma wordt door het
Ensemble voor soc. militaire clubs niet opgevoerd.

Het ensemble stelde zich beschikbaar voor een avondvullend programma
met viool- en pianomuziek, declamatie en kleine toneelstukjes.6' De
Tableauxgroep vermaakte de soldaten met tableaus (voorstellingen met
levende beelden), voordrachten en vioolsolo's.64
Naast kunst waren er de redevoeringen, die uiteraard propagandistisch
van aard waren. Diverse politieke onderwerpen kwamen aan de orde
zoals 'de grondslagen der Sociaal-Democratie', 'Is er een klassestrijd?' en
'de oorzaken van de oorlog'. Tevens was de alcoholbestrijding een thema
\ anwege hun vaak principiële standpunt in deze, wenste de geheelonthoudersbeweging samenwerking met de mobilisatieclubs te bevorderen. Ook
actuele thema's kwamen ter sprake. In 1916 toen staatspensioen en algemeen kiesrecht de belangrijkste sociaal-democratische strijdpunten waren,
behandelden de clubs zaken als deze veelvuldig. Aan sommige onderwer-
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pen wijdden zij meerdaagse cursussen. Bijvoorbeeld was er in de Harskamp
wekelijks een cursus staathuishoudkunde. Volgens het plaatselijk bestuur
»aren het 'zeer leerzame avonden'. 65
Behalve avonden organiseren, waren er ook andere activiteiten mogelijk.
DesDAP stelde de clubs in staat tegen een gering bedrag een brochurebibliotheek in te richten. De soldaten konden zodoende allerlei SDAP-uitgaven
enen.'' Of clubs hiervan veelvuldig gebruik hebben gemaakt, is niet besend. In ieder geval gebeurde dat in de Harskamp. 67 In Halfweg poogden
militairen ook om, in navolging van katholieke en christelijke organisaties,
een militair tehuis te stichten. In november 1915 gelukte dit.68 In het najaar
van 1918 speelde onder de sociaal-democratische militairen in de HarsLamp de vraag of er een dergelijk ontspanningsoord zou moeten worden
gesucht.69 De clubs hadden niet veel geld te besteden en hun leden waren
ook niet rijk. Zodoende was het beginnen met een dergelijk tehuis geen
eenvoudige opgave. Ook het uitbrengen van een blaadje was duur. Toch
schijnt het dat de club in Dordrecht dat een korte tijd heeft gedaan. Het
orgaan heette Ons Blad, werd door militairen geredigeerd en was gewijd
aan de 'zedelijke en stoffelijke' belangen van de gemobiliseerden.™
Uiteraard waren er ook veel huishoudelijke vergaderingen. Immers de
clubs dienden een bestuur te hebben en dus bestuursvergaderingen te organiseren. Gezien de vele troepenverplaatsingen ontstonden er vaak vacatures
en waren nieuwe verkiezingen nogal eens nodig.
Door de ongemakken voor militairen en hun gezinnen waren de clubs
ot de leden ervan geneigd om daarover hun ongenoegen te uiten. Bijna daïlijks schreven zij brieven naar Het Volk en later naar De Socialistische Miuur en De Reveille, de organen van de sociaal-democratische militairen.
Hier legden zij hun klachten neer. De (collectieve) brieven van soldaten
maakten duidelijk dat er behoefte was om meer te doen dan alleen het organiseren van kunst- en cursusavonden. Bij sommigen leefde het idee van
onechte soldatenbond al vroeg. De secretaris van de Amsterdamse mobili«ieclub P. Smeets was één van hen. Door collectief te handelen zouden de
uneven beter aan de autoriteiten kenbaar gemaakt kunnen worden."1
Plaatselijke initiatieven maakten zodoende op bescheiden schaal toch
^matigde vakbondsacties mogelijk. De SDAP-leiding liet het begaan en
'idersteunde het soms, omdat er propaganda voor de partij van uitging.
bovendien waren de acties zelden illegaal en hoefde de partij dus niet op te
:;
raen. De latere sociaal-democratische soldatenvoorman A.C. Butselaar
Schreef deze ontwikkeling als volgt:
wwankelijk opgericht met het doel, propaganda te maken voor het socialisme [...],
"t kontakt te bewaren tusschen soc.-dem. militairen en de partij en de demorali-
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seerenden invloed van den dienst te bestrijden door het organiseeren van toneel-,
kursus-, ontwikkelmgs-, zangavonden enz. werden deze clubs [...] een strijdorganisatie. De praktijk drong de georganiseerde militairen als vanzelf den kant op van
georganiseerd streven naar verbetering.

Hij legde verder uit, dat de strijd niet te radicaal gevoerd kon worden. Dat
was immers onwettig en zou door de autoriteiten als dienstweigering I
stempeld worden."2 Wanneer een mobilisatieclub ontbrak, dan was het het
plaatselijke SDAP-bestuur dat de soldaten probeerde af te houden van 'onverantwoordelijke' demonstraties. Dat gebeurde bijvoorbeeld reeds snel na
de mobilisatie in Zutphen, waar een groep soldaten, ontevreden over het
uitblijven van avondpermissie, de straat opging. De oproep van de afdeling
was overigens tevergeefs."1 Het motto van de acties was dus gematigdheid.
het hieronder gegeven chronologische overzicht mag dit ten overvloede
aantonen.
De mobilisatieclub in Den Haag zond op 21 december 1914 een adres
aan het Haagse gemeentebestuur met het verzoek de rijksuitkeringen aan
de gezinnen van de gemobiliseerden al voor Kerstmis in plaats van op 28 en
29 december uit te keren."4
In februari 1915 zond de mobilisatieclub uit Naarden een adres aan de
minister van Oorlog om in verband met de prijsstijgingen de militaire
vergoedingen te verhogen. n Het item van de vergoeding voor de gezinnen
was veelvuldig een bron van onrust onder de militairen. Secretaris A.J.G.
Lesterhuis van de mobilisatieclub Abcoude vertelde waarom: 'Het water is
tot aan de lippen gekomen, want het overwegend groote deel is thans uitsluitend op de vergoeding aangewezen. Spaarcentjes zijn opgeteerd en naar
de bank van leening te brengen is niets meer.' Zijn club overwoog hierover
een adres aan de minister van Oorlog te zenden, doch de aanwezige saw
spreker J.F. (Johan) Ankersmit, die de actie te gewaagd vond, weerhield
hen hiervan. Het bestuurslid van de partij zag liever dat de vrouwen van de
gemobiliseerden de actie zouden voeren en raadde soldaten aan hiervoor
advies te vragen aan het N W en de Sociaal-Democratische Vrouwenclub."
De mobilisatieclub Apeldoorn zond in april 1915 een verzoekschrift aan
het steuncomité in Groningen voor een hogere uitkering aan hun gezinnen. Deze actie had succes. Ongeveer 600 miliciens en landweermannen
uit deze stad zouden voortaan ƒ0,50 per week meer ontvangen. ~
In maart van hetzelfde jaar verzonden landweermannen uit Jutphaas een
telegram aan de koningin om te protesteren tegen door hen te verrichten
zware graafwerkzaamheden."s In verband met de aanstaande i-mei-vierin£
wensten de 300 leden van de club in Den Helder op die dag vrijaf te krijgO
ken verzoek hiertoe richtten zij via de SDAP-Tweede-Kamerfractie aan dé
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minister van Oorlog. Andere clubs moedigden zij aan hetzelfde te doen."''
Hetgeen gebeurde. Achtereenvolgens ondersteunden de mobilisatieclubs
Amsterdam, Halfweg, Utrecht en Assendelft het verzoek.*0 Kamerlid Ter
Laan bracht de wens van de clubs over aan de ministers van Oorlog en
Marine. Deze wezen het verzoek af met de motivatie dat i mei geen officiële
feestdag was.8' In sommige plaatsen namen mobilisatieclubs wel deel aan
Je i-mei-betoging. In Apeldoorn demonstreerden 200 militairen, van wie
:r ongeveer 100 lid waren van de club.82
De landstormwet, die in juni 1915 in de Kamer ter sprake kwam, bracht
bed links in rep en roer.8i De beoogde legerverdubbeling veroorzaakte vele
protestmeetings en betogingen. In Utrecht vond op 27 juni een demonstratie plaats. Apeldoorn en Halfweg stonden op de deelnemerslijst van de
betoging.s' De mobilisatieclub uit Naarden organiseerde op verzoek van de
-D.y-afdeling uit Hilversum een fietstocht naar de meeting.85 Een zevental
clubs zond een sympathiebetuiging naar de leiding van de demonstratie. 86
In Tilburg ging een handtekeningenlijst tegen de legeruitbreiding rond.
Precies 118 militairen tekenden. 87 De mobilisatieclub in Den Helder nam
Je volgende motie aan:
De vergadering van de soc-dem. Militairen te Den Helder, vertegenwoordigende
eene vereeniging van ± 300 leden,
spreekt bare sympathie uit met de actie gevoerd door het Partijbestuur der
S.D.A.P tegen het ontwerp tot uitbreiding van den Landstorm, ofschoon onder
mt leden vele landweermannen zijn, die van aanneming wellicht direkt voordeel
widen ondervinden, doet zij dit eensgezind, omdat,
ie zij van meening is, dat een uitbreiding van ons leger, als in het ontwerp
bedoeld, tegen het belang ingaat der arbeidende klasse en o.a. de militaire lasten
witenmatig zal verhoogen.
2e het haar inzicht is, dat de neutraliteit van Nederland er niet beter door verzekerdis, maar deze juist veel grooter gevaar loopt.^

«anneer ernstige protesten van militairen zich aandienden, dan trachtten
Je clubs de acties in rustige banen te leiden. Demonstraties ondersteunden
"j niet en ontmoedigden zij zelfs. In Tilburg was de toestand in juli en augustus van 1915 onhoudbaar. Vele manschappen, vooral landweermannen,
"nsten dichter bij huis geplaatst te worden. Zij waren van mening dat de
'Je Divisie een reservedivisie was, die niet aan de grens thuishoorde. Zij
lehrten een comité op, dat een petitie aan de opperbevelhebber opstelde
n
op 1 augustus een demonstratie plande. De mobilisatieclub ondersteunde deze actie echter niet en nam de volgende motie aan:
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De huishoudelijke vergadering der Mobilisatieclub op 2ç juli IçI$ bijeen,
gehoord de mededeelingen van het bestuur inzake een petitie aan den Opperbevelhebber van Land- en Zee-macht om de mannen om en bij hun haardsteden te
detacheertn,
vereenigt zich met de zienswijze van het bestuur om deze petitie niet te ondersteunen ofte teekenen, en afkeerig te blijven van elke demonstratie,
spreekt voorts haar vertrouwen uit in het bestuur en vereenigt zich met den door
de leiding ingeslagen weg om giïeven en dergelijke als steeds geschiedde te behandelen
en zoo nondig, naar de omstandigheden gebieden, zich met deze zaken tot besturende kolleges te wenden.'

In plaats daarvan voerde de club ook nadat de demonstratie in Tilburg in
rellen was geëindigd, haar eigen legale actie: het sturen van een adres mei
de voornaamste grieven aan de minister van Oorlog. De sociaal-democraten wensten met name verbetering van de levensomstandigheden. Maarzij
drongen ook aan op overplaatsing van de divisie.90
Ondanks het gematigde karakter van de actie van de mobilisatieclub
kwam deze toch in conflict met het partijbestuur, dat van mening was, dat
de leiding van een dergelijke actie van de partij of de Tweede-Kamerfractie
diende uit te gaan. Het partijbestuur meende dat de clubs zich moesten
beperken tot hun taak: het aangenaam en nuttig bezig houden van de
gemobiliseerden." De mobilisatieclub verdedigde zich door te zeggen dat
snel gehandeld moest worden en dat de contacten met het partijbestuur
nogal traag verliepen. Door snel te handelen was de vereniging het comité
voor divisieverplaatsing voor geweest en had zij de leiding van de actie
overgenomen. Het comité was volgens het lokale bestuur door toedoen
van de mobilisatieclub zelfs opgeheven." De leiding van de mobilisatieclul1
vond later ook dat het adres aan de minister van Oorlog resultaten had opgeleverd. De autoriteiten stelden aan inkwartiering nu hogere eisen en de
landweerbataljons waren in stelling gebracht en hadden de stad verlaten.
hind 1915 sprak Michels, administrateur van de Bond voor Minde:
Marine Personeel, op een avond van de mobilisatieclub in Alkmaar. Hij
behandelde het in sociaal-democratische ogen onrechtvaardige militai
st rat- en tuchtrecht, een thema waar deze matrozenbond vrij intensief mee
bezig was. De Alkmaarse mobilisatieclub besloot de strijd voor verbetering in een motie te ondersteunen. De eisen, afschaffing van de militaire
rechtspleging en verandering van het tuchtrecht, bracht zij over aan de
SDAP-Tweede-Kamerfractie.'4 Michels trachtte de actie naar een hoger plan
te tillen. In Het Volk schreef hij hiertoe een ingezonden brief, gerichtaande
mobilisatieclubs. Hierin schreef hij onder meer:
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Bij mijn bezoek te Alkmaar viel het mij op, en uit tal van gevallen blijkt mij eventem, boe veel of er onder de militairen van de landmacht over zijn kant gaat en hoe
ernstig en planmatig de weg wordt bewandeld, (wijl die onbekend is door gebrek
aan belangstelling) die, althans eenigermate als reaktie tegen al te groote misbruiken
kan gelden. Het lijkt mij toe, dat de klubs nog veel en nuttig werk kunnen doen, niet
alleen voor hun leden momenteel, maar ook voor degenen die na hen voor längeren
ofkorteren tijd onder het militaire juk moeten zuchten.''''

Michels was geschrokken van de geringe actiebereidheid van de clubs.
Tevens was hij van mening dat de partij zelf meer aandacht aan dit onderwerp zou moeten besteden. Wanneer het in de toekomst tot een volksleger
zou komen, zou het huidige straf- en tuchtstelsel immers grondig herzien
moeten worden. O p zijn oproep in Het Volk volgde, veelbetekenend, geen
reactie.
Naar aanleiding van de verhoogde oorlogsdreiging met Duitsland eind
maart/begin april 1916 trok de legerleiding de periodieke verloven van alle
militairen in. Dit leidde tot grote ontevredenheid en her en der relletjes
in het land. De mobilisatieclubs reageerden ook. De mobiüsatieclub Dordrecht wendde zich tot de Tweede Kamer en vroeg om het weer toestaan
van de verloven. Verder wilde de club verruiming van het weekendverlof en
verhoging van de militaire vergoedingen.' ,6 De club in Den Helder nam een
motie aan over de verloven en, daaraan gekoppeld, de slechte levensmiddelensituatie en plaatste deze in Het Volk. De motie luidde:
De vergadering, gehoord de bespreking betreffende de houding der regeering, inzake
ie levensmiddelenkwestie;
geboord de bespreking, betreffende het stopzetten der periodieke verloven;
overwegend dat door den minister van Buitenlandse Zaken aan de verschillende
gezanten is verklaard dat de militaire maatregelen geen hunner regeeringen geldt;
overwegende dat door het stopzetten der verloven vele militairen in de onmogelijkheid gebracht worden om voor hunne vrouwen en kinderen iets te verdienen;
protesteert tegen de laksche houding der regeering, welke de arbeidende klasse
stelselmatig laat uithongeren;
protesteert tegen het stopzetten der verloven en dringt er op aan, teneinde onregelmatigheden en het maken van slachtoffers 't welk reeds gebeurde te voorkomen, de periodieke verloven weer te verlenen en besluit deze motie in 'Het Volk' te publiceren.''

I* mobilisatieclub Amsterdam ondersteunde later de motie.' ,s Assen kwam
"Ween eigen adres, dat zij naar de Nederlandse regering zond. Zij wees er
Kt name op dat het wel mogelijk was gebleken een landweerlichting met
Hon verlof te sturen en een andere lichting niet op te roepen. De conclusie
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was dan ook, dat de situatie niet dermate ernstig was dat de verloven dienden te worden ingetrokken."
Een actie, die werkelijk de mobilisatieclubs beroerde, was de strijd voor
algemeen kiesrecht. Het was een item dat de hele maatschappij in beweging
zette. Voor militairen zat er een bijzondere kant aan de zaak. Wanneer zij beneden de rang van officier dan al kiesrecht hadden, was dit recht gedurende
hun diensttijd geschorst. Het was de Bond voor Minder Marine Personeel die
de actie leidde. In samenwerking met de bond van korporaals bij de Marine,
de bond van zeemiliciens en de sociaal-democratische mobilisatieclub Den
Helder richtten de matrozen een comité van actie op. De nieuwe organisatie
verzond over deze bron van onvrede een adres aan de Tweede Kamer.100 Andere mobilisatieclubs werden opgeroepen hun sympathie te betuigen.
De mobilisatieclub Utrecht had zich al voor vorming van het comité
op dit punt solidair verklaard met de BVMMP.'01 Andere clubs volgden ot
ondersteunden de strijd. In Breda werd tijdens een bijeenkomst gecollecteerd en ƒ2,20 opgehaald.101 De mobilisatieclub in Halfweg stuurde een
adhesiebetuiging, maar ook een adres aan de Tweede Kamer, waarin zij
aandrong op algemeen kiesrecht voor militairen.IOi In de Harskamp deed
men hetzelfde.1"4 Amsterdam volgde.I0S De Mobilisatieclub van de rvde
Divisie, een samenwerkingsverband van clubs in het gebied van die divisie
stuurde een adhesiebetuiging en hield daarnaast een geldinzameling voor
de kiesrechtstrijd, die uiteindelijk ƒ 95,36 opbracht.' 06 In september zoude
actie voor het kiesrecht een waardig vervolg krijgen.
Op 17 september 1916 vond in Amsterdam de grote manifestatie en
demonstratie plaats voor het algemeen kiesrecht. Voor de betoging die
was georganiseerd, meldden zich diverse mobilisatieclubs aan, namelijk
Amsterdam, Arnhem, Assen, Halfweg, de Harskamp en Tilburg.10" Op de
demonstratie bleek, dat de clubs niet elk een afzonderlijke groep vormden
maar gezamenlijk liepen. Inmiddels hadden zich centrale organisaties in
het zuiden en in het noorden van het land ontwikkeld. Volgens ti.
maakte de aanwezigheid van een paar honderd militairen onder de ruwweg
40.000 demonstranten indruk:

Niet minder indruk maakte het groot aantal militairen, dat zich achter het doek
van den Bond van Sociaal-Democratische Mobilisatieclubs en dat van de mobilisaueclubs der n de divisie luidden vereenigd. 't Was een aardig legertje gemobiliseerde)!
dat zich daarachter had geschaard en daardoor bewees, dat ook de meer dan tweejarige militaire dienst bij hen de proletarische strijdlust niet had gedoofd."*

Het algemeen kiesrecht was een onderwerp waar de gehele beweging al langere tijd voor streed. De partij stimuleerde soldaten hieraan deel te nemen
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Dat lag anders voor militaire onderwerpen, waarbij zij een specifieke taak
zag weggelegd voor de Tweede-Kamerfractie. Acties hiervoor apprecieerde
de partij minder, ook al waren deze niet radicaal van aard.

ij. Centralisatie
Al snel nadat Nederland mobiliseerde en de sociaal-democratische mobilisatieclubs waren ontstaan, wilden bestuursleden van de clubs een centrale
organisatie. Zij zagen in dat door overplaatsingen veel leden noodgedwongen moesten bedanken en het was dan nog maar de vraag of in hun nieuwe
legerin gsplaats ook een mobilisatieclub bestond. Uit propagandistisch
oogpunt was dat jammer. Immers, onder de leden waren vele niet-partijgenoten en zij zouden mogelijkerwijze voor de SDAP verloren gaan. Dit
probleem was een belangrijk uitgangspunt van de brief, die de secretaris
van de Amsterdamse mobilisatieclub P. Smeets in januari 1915 aan het partijbestuur van de SDAP schreef.'09 Kennelijk zag het bestuur dit probleem
niet zo. In ieder geval voelde het niet de noodzaak om een adressenlijst
van alle clubs in Nederland rond te zenden, terwijl dit wel de vraag was.
Namens het bestuur van de mobilisatieclub Ede schreef J.C. de Koning in
maart 1915 aan het partijsecretariaat:
Ge wilt ons de adressen der andere mobilisatieclubs (voor zoover die in uw bezit zijn)
niet afstaan, voor ge weet, waartoe die adressen moeten dienen. We meenden, dat
ma in het stukje [ingezonden briefin Het Volk] zelfde strekking ervan duidelijk
was, maar willen u gaarne eenigszins uitvoeriger ons doel uiteenzetten. Nu en dan
worden er troepen overgeplaatst o.a. ook hier in Ede. Daarbij zijn natuurlijk meermalen ook leden van de soc. dem. mobilisatieclub. Evenmin als bij onze afdeelingen
zijn alle leden der clubs goed overtuigde en warm meestrijdende leden; verscheidene
ervan hebben tot voor de mobilisatie weinig of niets over onze beginselen geweten.
Er zijn dus een aantal 'zwakke broeders' bij. Zoo goed als al onze leden plus een paar
honderd anderen lezen 'Het Volk'. Bij overplaatsing nu gebeurt het meermalen dat
ie zwakke broeders' èn voor de soc. dem. clubs èn voor 'Het Volk' verloren gaan. Dat
wenschen wij te voorkomen."0

vJi de adressenlijst daarna alsnog naar Ede is verzonden, is niet bekend.
net bestuur weigerde eveneens om aan de mobilisatieclub Dordrecht
«lessen van andere clubs toe te zenden." 1 Duidelijk mag in ieder geval zijn
tot de SDAP niet van zins was om mee te helpen een centrale organisatie op
metten. Dat zoiets er toch kwam, lag aan de inspanningen van de lokale
dubs.
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De mobilisatieclub Tilburg nam hiertoe het initiatief. Het idee om
samen sterk te staan lag daar niet aan ten grondslag. Tilburg was een garnizoen waar troepen in en uit gingen. Voor de sociaal-democratische clubs
betekende dat, dat zij veel leden verloren. O m nu toch soldaten te blijven
binden, stichtten zij eind augustus 1915 een centraal punt voor de rvde
Divisie met Tilburg als middelpunt." 2 Spoedig daarna vond een eerste centrale vergadering plaats. Tweede Kamerlid Johan Schaper en mede-SDAPleden Hartog Aleng en Philip Barmes waren daarbij aanwezig."'
Barmes (milicien van de lichting 1909) en de diamantslijper Aleng (milicien van de lichting 1912) waren de motoren van de nieuwe organisatie:
zij werden respectievelijk voorzitter en secretaris van de club. A. Francken
completeerde het dagelijks bestuur als penningmeester. Alle drie dienden
bij het 7de Regiment Infanterie."4 O p zondag 10 oktober was er een eerste
congres. Uit het verslag wordt duidelijk, wat de bedoelingen van de dut
waren:
Al heel spoedig werd alles aan dezen nieuwen vorm aangepast en zoo werd Zondag
een bijeenkomst gehouden, waar elke kompagnie zijn afgevaardigde kon sturen. Een
Jf-tal afgevaardigden voor een even groot aantal kompagnieën waren [sic] aanwezig, hetgeen gezien de omstandigheid dat velen door wacht en verlofafwezig waren,
een goed resultaat genoemd mag worden. De handelingen der centrale leiding werden besproken en bijna in elk opzicht goedgekeurd, waaruit bleek dat we in dezelfde
rit hl mg met onze aktie, ontspannings- en ontwikkelingsarbeid kunnen doorgaan.

Een organisatorisch verband creëren en verder doorgaan op de ingeslagen
weg, was dus het motto. Een sympathiebetuiging aan het N W in verband
met de acties tegen de duurte en een dankbetuiging aan de Tweede-Kamerfractie van de SDAP voor de voortdurende aandacht voor gemobiliseerden
waren de resultaten van het congres. Radicalere acties, zoals in Tilburg eind
juli en begin augustus 1915 plaatsvonden, waren uitgesloten. Dit was geheel
conform de gedachtegang van voorzitter Aleng. In zijn brochure Waarom
m de mobilisatieclub? schreef hij:
Er viel aan het einde van het eerste oorlogsjaar een groeiende ontstemmingen wrevel
onder de soldaten waar te nemen. En maar al te gemakkelijk kon er van de onberaden gevoelens en geestestoestand der soldaten een minder goed gebruik worden
gemaakt. Dat vooral deed ons besluiten ons werkprogram uitte breiden. Ontstemming en wrevel mogen in den troep niet 'rücksichtlos' aangewakkerd worden, of in
verkeerde banen worden geleid. Daar waar men den soldaat prikkelt tot een »::
teloos en onvruchtbaar verzet speelt men met vuur!"''
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De rvde Divisieclub had in oktober 1915 meteen een duizendtal leden,
verdeeld over vijf afdelingen."7 Die aantallen zouden nadien groeien.
Afdelingen van de mobilisatieclub in de ivde Divisie hebben bestaan in:
Oosterhout, Moergestel, Chaam, Goirle, 's-Hertogenbosch, de Langstraat,
X'aalwijk en Dongen, Waspik, Breda, Kaatsheuvel, Capelle, Eindhoven,
Reyen, Oisterwijk en uiteraard Tilburg."" Het eerder vertelde verhaal van de
mobilisatieclubs geldt ook voor de afdelingen van de ivde Divisie. Sommige
kenden maar een kort bestaan, werden dan weer heropgericht en even later
weer opgeheven. Het kwam ook voor dat meer clubs in één plaats actief waren. Er was dan sprake van bataljons- of regimentsclubs. In juni 1916 kende
de club 19 afdelingen."9 Van de centrale zijn geen betrouwbare ledentallen
bekend. We moeten het doen met in krantenberichten genoemde getallen
en hierop afgaand kan van een behoorlijke groei gesproken worden. Was het
lanral in oktober 1915 een kleine duizend, het groeide aan tot 2.450 medio
juni 1916."0 In augustus van hetzelfde jaar stond de teller stil op 2.525.12' Nadien deed men geen mededelingen meer over ledengroei.
De rvde Divisieclub richtte in januari 1916 een eigen blad op, Ons OrJM» geheten, dat een 'rustige toon' kende.'" Het blad kwam maandelijks
uiten telde vanaf maart zes pagina's.,2! Voor zover bekend is van het blad
sen enkel exemplaar bewaard gebleven.
Gezegd is al dat de club der rvde Divisie niet van plan was een radicalere
koers te gaan varen. Dat veranderde ook niet. Wel stelde zij in maart 1916
een eisenpakket vast. Dit pakket betrof onder meer:
- verlichting van de mobilisatiedruk door inkrimping van de troepenmacht
- uitbreiding der verloven
- kiesrecht voor militairen.114
De Tweede-Kamerfractie van de SDAP diende echter de kastanjes uit het
^ur te halen. Verder dan adhesiebetuigingen, een geldinzamelingactie en
deelname aan een landelijke kiesrechtdemonstratie ging de club niet.
Zelfs als de clubs in de ogen van de militaire autoriteiten buiten hun
boekje gingen, dan ondernam het hoofdbestuur geen verdere actie. Integendeel zelfs. In mei 1916 waren de Tilburgse clubs door een manifest in
opspraak geraakt; de commandant van de rvde Divisie was gevallen over
J' zinsnede 'om u de rotte tijd van gedwongen militair zijn te korten'.'"
Hij verklaarde het hoofdbestuur hiervoor verantwoordelijk. Het hoofdhuur riep de besturen van de Tilburgse clubs op het matje en keurde
Je gewraakte zinsnede in het manifest af. Het wilde geen manifesten met
•adicale teksten:
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Nadat de Tilburgsche besturen vertrokken waren sprak de voorzitter namens het dagelij ksch bestuur de wenschelijkbeid uit, dat onverwijld maatregelen zouden worden
getroffen, opdat deze voorvallen, die de waardigheid en het bestaan der klub bedreigen, nimmer herhaald zouden worden. Het dagelijksch bestuur stelde derhalve voor,
alle afdeelingen met het gebeurde in kennis te stellen, hen erop te wijzen, dat meer
dan ooit zorg moet worden gedragen, dat niets geschreven wordt dat aanstoot kan
geven, en daardoor de organisatie en het hoofdbestuur zouden schaden, hen tevens
te verzoeken alvorens manifesten, vlugschrifijes, konvokaties met tekst enz. enz. ter
perse gaan, deze aan het dagelijksch bestuur op te zenden ter inzage.'"'

De sociaal-democratische mobilisatieclub der ivde Divisie was niet meer
dan een overkoepelende instantie. De clubs, die afdeling waren geworden,
hadden veel vrijheid en organiseerden hun eigen ontspannings- en ontwikkelingsavonden.
De centrale leiding had het idee dat bij iedere divisie zo'n orgaan diende
te bestaan. Zij heeft meegeholpen dit bij de lilde Divisie voor elkaar te krijgen. In september 1915 lag dat nog moeilijk omdat er in Zeeland maar weinig mobilisatieclubs waren. Rilland was de enige club met bestaansrecht.
In juli van het volgende jaar bleek dit wel mogelijk. Het gebeurde in Breda
waar aanvankelijk 25 leden J.M.H, van Battum jr. tot voorzitter en G.I.
Bertou tot secretaris kozen.128 De mobilisatieclub der ivde Divisie moedigde
dit initiatief met een gift van ƒ5 — aan. Tevens kon de nieuwe club 100
exemplaren van Om Orgaan afnemen.'29 De centrale had dezelfde doelstelling als de clubs elders in het land: het onderhouden en sterker maken van
de contacten tussen de dienstplichtigen en de moderne arbeidersbeweging
Daarnaast streefde de centrale ernaar de stoffelijke en geestelijke belangd
van de soldaten 'met alle gepaste wettelijke middelen te behartigen."0 Door
tegenwerking van de militaire autoriteiten van de lilde Divisie, was ha
echter moeilijk werken voor de mobilisatieclubs.'3' In oktober 1916 waren er
nog maar twee afdelingen over, te weten die bij het 2de en het 6de Regimeni
Infanterie. De centrale werd daarom opgeheven, de afdelingen zouden zidi
aansluiten bij een nieuw gevormde landelijke centrale." 2
Wat het hoofdbestuur van de ivde Divisieclub niet wilde, was een centrale voor het hele land. Ten noorden van de grote rivieren waren er echte
wel mensen met dit denkbeeld. Dit geschilpunt leidde tot een grote controverse tussen de sociaal-democratische mobilisatieclubs.
Het was de mobilisatieclub Utrecht, die het initiatief nam om tot eer
centrale te komen. Eerst had die club de besturen van de zusterclubs aangeschreven, hetgeen zonder resultaat bleef. Eind juni schreef Utrecht de clubs
rechtstreeks aan."1 Het doel van de Utrechtse club was in eerste instantie
de clubs binnen de Hollandse Waterlinie samen te brengen." 4 De Amsta-

DE SDAP, DE SOLDATEN EN DE RODE WEEK

33 5

damse club maakte een grootser plan. De leiding wilde niet alleen de clubs
in de Waterlinie, maar die uit geheel Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en
Gelderland centraliseren. Hieraan lagen zeker de ideeën van de Amsterdamse
secretaris Smeets ten grondslag, die al eerder te kennen gaf te voelen voor
een vakbondsorganisatie. Op 5 augustus 1916 vond een gecombineerde bestuursvergadering plaats, waarvoor de besturen van Den Helder, Halfweg, de
Harskamp, Edam, Nieuwersluis en uiteraard Utrecht en Amsterdam waren
uitgenodigd.'" O p 20 augustus volgde een conferentie in Amsterdam, waar
afgevaardigden van de bovengenoemde clubs en Purmerend aanwezig waren.
Het hoofdbestuur van de mobilisatieclub der rvde Divisie was eveneens uitgenodigd, maar wilde zijn medewerking niet verlenen." 6
Het doel was nog hoger dan eerst. De Amsterdamse club wilde nu een
centrale voor het hele land, hetgeen volgens De Socialistische Militair, het
latere orgaan van de centrale, niet eenvoudig was, maar uiteindelijk toch
lukte:
Lang niet alle bestaande clubs hebben den conferentie als een noodzakelijk werk
gevoeld, met groote moeite is het de club uit A 'dam mogen gelukken een achttal clubs
te doen vertegenwoordigen. Door dezen is toen na uitvoerige bespreking tot centralibesloten en werd de 'Vereeniging van Sociaal-Democratische Mobilisatieclubs'
gesticht. Algemeen werd toen als voornaamste taak der Vereeniging genoemd het
leiden van de schriftelijke propaganda, vooral het doen verschijnen van een eigen
orgaan.'1'

De eerste aangesloten clubs waren die uit Amsterdam, Den Helder, Purmerend, Halfweg, Nieuwersluis, Utrecht en de Harskamp. Edam volgde later.
Het dagelijks bestuur bestond geheel uit Amsterdammers. H. Wielinga
rd voorzitter, Smeets secretaris en J.H. Schaap penningmeester." 8
Nog voordat het besluit tot centralisatie was genomen, had de mobili-atieclub Amsterdam de federatie (het geheel van plaatselijke afdelingen)
v
an de SDAP in de hoofdstad gevraagd om morele en financiële steun." 9
terder had de club geld in de vorm van een donatie of subsidie mogen
'ontvangen.'4° Nu er sprake zou gaan zijn van een centrale organisatie zoals
m Noord-Brabant, wilde de federatie daar in principe niet mee van doen
nebben. Aan de mobilisatieclub Amsterdam schreef zij:
Ons bestuur besloot gisterenavond niet in te gaan op uw schrijven dato 6 dezer. Wij
van meening, dat evenals dit in 't zuiden gebeurd is, het voor beide partijen beniet direct deel te nemen aan acties of propaganda door uw club ondernomen.
nnantieelkunnen wij trouwens niets doen.'v
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De federatie volgde hiermee de landelijke SDAP-lijn, zij wilde zo weinig
mogelijk met het soldatenwerk te maken hebben.
De wens van de nieuwgevormde centrale om een overkoepelend orgaan
voor het hele land uit te geven en de aangenomen motie waarin zij de
afkeuring uitsprak over de weigering van de club in de ivde Divisie om
mee te doen, schoten de leiding van de Brabantse centrale in het verkeerde
keelgat. De leiding zag de bedoelingen van de nieuwe centrale als een bedreiging voor de eigen organisatie. Een achterliggende gedachte was dat zij
beslist geen vakbondsorganisatie wenste.'42 Een polemiek volgde, waarbij
de standpunten zich verhardden en de persoonlijke verhoudingen verslechterden. Met name AJeng speelde daarbij de rol van dwarsligger. Hij was de
grootste tegenstander van één landelijke organisatie.
In de ingezonden brief noemde Aleng de Amsterdamse motie niet serieus
en deze kon wat hem betreft 'in de prullenmand gestopt' worden. 1 ' Henv,as
de eer van de bestuurders van de nieuw opgerichte 'Vereeniging van SociaaiDemocratische Mobilisatieclubs' (WSDMC) te na om hierop niet te reageren.
Zij beschreven de houding van de club in de rvde Divisie als niet solidair.
De vereniging benadrukte verder nog dat het niet van begin af aan de
bedoeling was om te komen tot nu al één landelijke centrale. Dat zou iets
voor de toekomst zijn. Het begrip 'toekomst' omschreef zij niet. Later
bleek deze zeer nabij te liggen. Reeds in oktober van hetzelfde jaar onderhandelde het hoofdbestuur van de nieuwe vereniging met afdelingen van
de mobilisatieclub der ivde Divisie met als doel aansluiting.' 4 ' Sommige
lokale clubs hadden er wel oren naar. De afdeling Oisterwijk nam reeds in
september de volgende motie aan:
De vergadering, gehoord hebbende de bespreking inzake der Vereeniging van
Soc.-Dem. Mob. klubs betreurt de houding van het H.B. der ïve divisie daarbij
aangenomen door met vertegenwoordigd te zijn geweest, verzoekt alsnog het H.B.
samenwerking te zoeken met bovengenoemde vereeniging om te komen tot oprichting
van een Landelijke Centrale."11'

Dat bestuur zwichtte niet voor deze druk.'4" In dezelfde tijd ontstond bi
de centrale in het zuiden een bestuurscrisis. Het lijkt er op dat deze crisis
zeker iets met het conflict van doen had. Door plotseling verleende zakenverloven kon een aantal hoofd- en dagelijkse bestuurders hun functie
in de organisatie niet meer uitoefenen. O p 12 november organiseerde de
centrale daarom een buitengewone algemene vergadering in Tilburg. ' Hel
bleek op die bijeenkomst, mede door het conflict met de landelijke centrale, moeilijk om bestuurders te vinden. Een drietal afdelingen, kennelijk
voorstander van een landelijke centrale, stelde voor de centrale in de r :
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Divisie te ontbinden en de afdelingen vrij te laten om toe te treden tot de
landelijke vereniging. Dit voorstel trokken zij na discussie in, nadat de vergadering alsnog een voorlopig bestuur had gekozen. C. Klein en Th. van de
Bunt werden secretaris en penningmeester, terwijl Aleng voorzitter bleef.
De algemene indruk van de vergadering was echter dat de bestuursverkiezing mislukt was en het nodig was om in december weer bijeen te komen.
De problemen in de club zouden dan opnieuw besproken worden.' 49 Die
vergadering ging niet door, de crisis duurde voort. Nieuwe bestuursleden
konden niet meer gevonden worden. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat de
zuidelijke centrale ontbonden moest worden. Het besluit hiertoe viel op
een vergadering van het hoofdbestuur en enkele oud-bestuursleden van de
ivde Divisieclub op 17 januari 1917 in Amsterdam. Nadat was geconcludeerd dat voortzetting van de centrale onmogelijk was, omdat er alleen nog
maar burgers als bestuursleden konden optreden en zij aansluiting bij de
WSDMC niet wensten, kwam de vergadering tot de volgende afspraken:
ie Per 1 Februari het centraal Divisie-verband opheffen.
2e De afdeelingen zelfstandig te laten voortwerken.
]e De geldmiddelen af te dragen aan de kas van de S.D.A.P.
4e Het 'Orgaan' op te heffen.
jf Deze besluiten op 1 Februari van kracht te doen zijn, tenzij de afdeelingen intusschen een kompleet hoofdbestuur benoemen."1"

Dit laatste zou niet gebeuren. De weg naar één landelijke centrale was daarmee vrij. Begin februari kon het hoofdbestuur in Het Volk een openlijke
oproep doen aan de afdelingen in de ivde Divisie om zich aan te sluiten.'"
Een aantal reageerde hierop onmiddellijk. De clubs in Oosterhout en Oinerwijk en de regimentsclub bij het 9de Regiment Infanterie waren de
stste. Andere clubs volgden slechts schoorvoetend. Eind maart bleek
dat maar acht clubs zich bij de W S D M C hadden aangesloten.'53 Een oorzaak
niervan was mogelijkerwijze dat het bestuur van de rvde Divisieclub uit
rancune verzuimde om alle afdelingen op fatsoenlijke wijze over de opheffing in te lichten. Het conflict wreekte zich. Illustrerend moge zijn de
'"gezonden brief van de afdeling van het 7de Regiment Infanterie in De
•socialistische Militair in april. De leden bleken van de ontwikkelingen totaal niet op de hoogte te zijn. Onder de kop 'Wat is er van onze S.D.M.C.
overgebleven?' schreven zij onder meer:
Ons is van het besluit van het H. B. nog niets medegedeeld, iets dat toch wel noodzakelijk is. Toen wij hierover aan een van de bestuurders schreven, ontvingen wij totaal
geen antwoord. Ook bij het wegzenden van de maandelijksche contributie ontvan-
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gen wij geen antwoord. Ik weet dat het werken onder de tegenwoordige omstandigheden zeer moeilijk is, maar dat neemt niet weg, dat zóó de toestand onhoudbaar is. De
meeste leden gaan de boel den rug toekeeren, wat werkelijk niet te verwonderen is."1

De WSDMC zou het tot het einde van haar bestaan moeilijk hebben om een
grote aanhang in het zuiden te verwerven.
Ondanks het opheffen van de zuidelijke centrale steeg het aantal afdelingen maar matig. In maart 1917 waren nog maar twintig clubs bij de landelijke centrale aangesloten.'" Eind november 1916 was dat getal al twaalf
geweest."•'' Daarbij zij nog opgemerkt, dat de W S D M C zeer haar best deed in
het noorden van het land clubs op te richten ofte bewegen zich bij haar aan
te sluiten, hetgeen bijvoorbeeld gebeurde in IJmuiden en Amersfoort.,r
De grote man van de ivde Divisie, Aleng, verdween voorlopig uit beeld.
Later werd hij nog lid van de geflopte soldatencommissie.'iS Eveneens gins
hij in verband met de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen propaganda
voor de SDAP in Brabant maken.',l' Dit was nodig omdat de WSDMC daar te
zwak bleek en Aleng de situatie goed kende. In maart 1918 schreef de toenmalige secretaris van de WSDMC, A.C. Butselaar, een brief aan het partijbestuur
van de SDAP, waarin hij de problemen in Brabant probeerde uit te leggen:

( mze uitgebreide propaganda, die wij nu in Brabant enz. zullen moeten voeren,
11 'as 1 'oor een groot deel overbodig geweest, indien Aleng destijds niet zoo zijn per
soonlijke wil had doorgedreven. En nu gaat men diezelfden man, zeer zeker voorde
propaganda uitstekend geschikt, een knap organisator, maar iemand, wien het zeer
moeilijk valt, een eenigszins ondergeschikte rol te spelen, nu gaat men den man, die
de Clubs m Brabant verloren deed gaan, salarieeren om nieuwe te vormen.

Uiteindelijk accepteerde het bestuur Aleng wel. Veel spijt zal het daar
overigens niet van hebben gehad. Aleng en ook zijn oud-medebestuurder
van de centrale in de ivde Divisie, Barmes, vatten hun taak niet licht op.
Zij organiseerden vele verkiezingsbijeenkomsten. Daarbij trachtten zij atdelingen voor de soldatenorganisatie op te richten. Met succes gebeurde
dit bijvoorbeeld in Den Bosch, Tilburg, Eindhoven en Breda."'' Aleng en
Barmes konden ook wel met de landelijke centrale samenwerken, omdat er
inhoudelijk niet veel verschil was met hun oude zuidelijke organisatie. De
WSDMC had de volgende doelstellingen:
ie Het Kontakt met de arbeidersbeweging in Nederland, georganiseerd in dt
S.D.A.P., N.V.V. en den Bond van Arb.- Koop., hetwelk door het onder dt
penen verkenen van de leden dier organisaties verbroken is, zooveel mogelijk U
/'erstellen en sterker te maken.
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U De beginselen der bovengenoemde organisaties, waar mogelijk tepropageeren.
]t De stoffelijke en geestelijke belangen der gemobiliseerden met alle gepaste wettelijke middelen te behartigen en te bevorderend

Het gepaste wettelijke middel was het aan het werk zetten van de SDAPfractie in de Tweede Kamer. Dit was de plek waar sociaal-democraten opkwamen voor de belangen van militairen. De W S D M C werd geen radicale
organisatie.
De acties, die de W S D M C voerde, pasten precies in dit kader. Al beschreven is de eerste activiteit van de centrale: deelname aan de grote demonstratie voor het Algemeen Kiesrecht in Amsterdam op 17 september 1916.
In dezelfde tijd zette de nieuwe centrale de Tweede Kamerfractie aan het
werk om de minister van Oorlog te bewegen het beheer van de kantines
een democratische kuur' te laten ondergaan. Officieren leidden deze militaire ontspanningslokalen die waren verpacht aan particulieren met een
winstoogmerk. Een gevolg was dat het eten en drinken in de kantine duur
was. In de Oranje-Nassaukazerne in Amsterdam kostte bijvoorbeeld een
haring, waarvoor een vastgestelde prijs van 4 of 4V2 cent gold, 7 cent. Melk
ging over de toonbank voor 8 cent in plaats van voor 7I/2 c e n t / " Door
toedoen van De Socialistische Militair ontstond er beroering en verschenen
er ingezonden brieven van verantwoordelijke militairen uit Amsterdam. 164
De Legercommissie van de Tweede Kamer bracht zelfs een bezoek aan de
Amsterdamse kazerne.'65 Mogelijk verbeterde de situatie, in ieder geval in
Amsterdam, enigszins. In enkele plaatsen zouden leden van de clubs zelfs
medezeggenschap krijgen in het kantinebeheer.' 66 Structurele wijzigingen
kwamen er niet. In de verkiezingscampagne van 1918 was het beheer van
de kantines nog steeds een item.' 67 Bestuurslid van de soldatenorganisatie
I Kuurstra zou de exploitatie van de kantines in november 1918 een schandaal noemen. ",s
literaard waren er de adressen aan Tweede Kamer en minister van Oorlog over de overbekende ergernissen als huisvesting, voeding, verloven en
ergoedingen.'69 Ook de afdelingen voerden op deze wijze actie. Utrecht
deed dit bijvoorbeeld inzake de verloven.' -0 De meeste verzoeken bleven
achter onbeantwoord.'"'
Opvallend voor het karakter van de organisatie moge nog de volgende
Ktie zijn: toen in het voorjaar van 1918 her en der in het land hongeropstootjes plaatsvonden en het leger nogal eens ingreep, reageerden de sociül-democratische militairen daarop met een oproep aan de arbeiders om
iet meer aan mee te doen. Zij vreesden een confrontatie:
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Steeds moeilijker wordt voor u de strijd om de dagelijksche boterham.
Wij socialistische militairen voelen met u de groote ellende en bittere armoede,
waaraan gij allengs meer wordt overgeleverd. Want al hebben we thans minder
moeite om ons dagelijksch rantsoen te bemachtigen dan gij met uw broodkaartenjammer en vetmisère, daar zijn andere factoren die voor ons, zoo mogelijk deze
tijden nog harder maken dan ze voor u zijn.
De laatste weken komen de arbeidersvrouwen en mannen in daadwerkelijk verzet.
Wij weten dat honger een scherp zinaard is en kunnen ons begrijpen, hoe de
arbeiders, door wanhoop gedreven, tot die volslagen nuttelooze, neen arbeiders vijandelijke middelen hun toevlucht nemen.
Wij, sociaal-democratische militairen, vragen den arbeiders met allen ernst:
Laat dat na!
Want wij, uw klassegenooten, zullen, gedwongen door de militaire wet, tegen u
worden opgezet.
Dat willen wij niet.171

Dat laatste overkwam tijdens het aardappeloproer in juli 1917 de sociaaldemocratische soldaat Johannes Zacherias Kerkhoff. Hij weigerde dit overigens met de woorden 'je ouwe moer, wat denk je eigenlijk'. Hiervoor gins
hij tweeënhalf jaar de gevangenis in als dienstweigeraar.'"' De oproep was in
overeenstemming met de opvattingen van de moderne arbeidersbeweging.
De redactie van Het Jonge Volk riep na het aardappeloproer op om geen
geweld te gebruiken tegen politie en leger. Plundering achtte zij 'de meest
onoordeelkundige distributie'.' 74
In 1918 waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer het belangrijkste
item. Voor het eerst was er sprake van algemeen kiesrecht, terwijl ook de
schorsing van het kiesrecht voor militairen beneden de rang van offi cier
was opgeheven. O m de stemplicht te kunnen uitvoeren vaardigde de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht een speciale order uit met betrekking tot de verloven.,_i Daar ongeveer 100.000 kiezers onder de wapenen
waren, was een stevige campagne voor de SDAP dus zeer noodzakelijk.
Voor hen ontwikkelde de partij een speciaal strijdprogramma, waarmee zi|
trachtte de soldaten te bewegen rood te stemmen. Tweede-Kamerleden en
kandidaat-leden gingen meer dan eens op verkiezingstournee.' n
Drie speciaal voor de soldaten geschreven brochures moesten hen overtuigen. Hiervoor is reeds genoemd het boekje van de latere minister van Financiën Johan van de Kieft, De Strijd voor de belangen der Gemobiliseerde».
dat de strijd van de SDAP in de Tweede Kamer behandelt.'" 8 Partijbestuurder
en kamerlid A. B. Kleerekoper schreef Niet met de waapnen der Barbaren. In
deze theoretische brochure verdedigde hij de rol van de SDAP in de afgelo-
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pen oorlogsjaren. Hij beschreef dat de partij de mobilisatie ondersteunde,
puur in het belang van de arbeidersklasse. Alleen door deze maatregel was
Nederland, volgens de schrijver, buiten de oorlog gebleven.'~'; Propagandist
Hendrik van der Ploeg legde in REVEILLE, een woord aan de militairen
bet verkiezingsprogramma aan de soldaten uit. Door de slechte arbeidsvoorwaarden aan de kaak te stellen, probeerde hij duidelijk te maken dat
onderwerpen als kazernering, voeding, kantinebeheer en vergoedingen
niet zomaar in het programma waren gezet.'80
Vlak voor de verkiezingen verscheen nog een verkiezingskrant met het
motto De Militairen stemmen rood.'*1 De krant werd niet meer uitgebracht
door de centrale van mobilisatieclubs. Deze was inmiddels gefuseerd met
andere militaire organisaties. Het krantje heette dan ook niet De Socialistische Militair maar De Reveille. De verkiezingscampagne vormde de laatste
activiteit van de sociaal-democratische mobilisatieclubs.
Qua ledental en financiën kende de landelijke centrale een moeizaam
bestaan. Van augustus tot en met november 1916 groeide het aantal leden
van 600 tot 900.182 In augustus 1917 was dat aantal nog maar 1.300, een
getal dat schraal afstak bij de 2.500, die de mobilisatieclub in de ivde Divisie ooit kende.'83 In oktober was het ledental gestegen tot 1.500, in april
1918 had de inmiddels 'Bond van Sociaal-Democratische Mobilisatieclubs'
geheten centrale 3.000 leden.'84 Voor een landelijke vereniging in een groeiend leger (+ 450.000 soldaten, verlofgangers meegeteld) was dat nog steeds
geen groot aantal. Ook het aantal afdelingen groeide niet spectaculair. In
dezelfde periode bestonden er 30 afdelingen, waarvan er 6 een kwijnend
bestaan leidden.'8* Wanneer het aantal clubs in de mobilisatietijd per jaar
wordt vergeleken, dan valt een terugloop te constateren:
W, Ontwikkeling aantal mobilisatieclubs
kar
1914
1915
1916
1917
1918

Aantal clubs
36
65
49
42
41

Natuurlijk valt de teruggang in Noord-Brabant op, juist de provincie waar
*n groot deel van het veldleger zich bevond. Maar ook rond de stelling van
-Amsterdam namen de activiteiten drastisch af (zie bijlage 2).
Niet alle clubs waren het hele jaar door actief. Interessant is dan ook om
een vergelijking per maand te maken:
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XXIII. Aantal clubs per maand actief
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(O

(O

Het Volk, De socialistische militair en archief SDAP
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Na 1915 zien wij de activiteiten minder worden. De stijging in 1917 heeft als
oorzaak het verschijnen van De Socialistische Militair. Dit blad maakt het
bestaan van clubs meer zichtbaar. Bijvoorbeeld maakte de leiding van de
centrale middels maandoverzichten bekend welke afdelingen contributie
afdroegen. Wanneer dit ook maar voor een miniem bedrag gebeurde, moet
dit toch als een levensteken worden gezien en is deze afdeling voor die
maand in de statistieken meegenomen. De stijging in 1918 heeft alleen als
oorzaak de verkiezingscampagne van de SDAP.
De organisatie kende hetzelfde probleem als de zelfstandige clubs
voorheen. Afdelingen werden dan weer opgericht, dan weer opgeheven.
Troepenverplaatsingen met als gevolg vele bestuurswisselingen en een snel
verlopend ledenbestand waren daar debet aan. In 1917 bestonden bloeiende
afdelingen in Utrecht, Zwolle, Nieuwersluis, Den Helder, Ede, Milligen,
Amersfoort en de Harskamp. Laatstgenoemde club stak met ruwweg 300
leden boven de rest uit.186 In april 1918 waren de sterkste afdelingen te vinden in Zutphen (200), de Harskamp (200), Dordrecht (250), Utrecht (275)
en Den Helder (340).'*~
Een extra probleem was dat zeer veel militairen in 1916 en 1917 afzwaaiden. Oude landweermannen en miliciens gingen naar huis en namen hun
grotere vakbondservaring mee. Jonge miliciens en landstormplichtigen
met een oplopende leeftijd namen hun plaats in. Dit leverde een continuiteitsprobleem op. Het werven van nieuwe leden was nodig. Het lijkt erop
dat eerst in oktober 1917 het nieuw gevormde bestuur hiermee een aanvang
nam. Aangetekend zij hierbij nog dat de oudere landstormplichtigen,
mogelijk mensen met vakbondservaring, veelal voor een eigen organisatie
kozen. In het zuiden van het land, waar de sociaal-democraten traditioneel
minder aanhang hadden dan elders, speelde het werfprobleem vooral.
Merke verenigingen vinden we hier na het verdwijnen van de centrale van
deivde Divisie begin 1916 niet meer.
Daarnaast speelde mee dat soldaten steeds minder belangstelling voor
sociale en culturele activiteiten toonden. Een vergelijking met het teruglopende bezoek aan militaire tehuizen kan gemaakt worden. De banden met
de levensbeschouwelijke of politieke stromingen waartoe zij behoorden,
verslapten.
Gezien het bovenstaande is het niet onlogisch dat geld een voortdurend
probleem vormde. Daar kwam nog bij dat de centrale een soort confederatie was; de afdelingen kenden geen verplichte contributie. De verkoop van
n
« orgaan De Socialistische Militair was een belangrijke inkomstenbron.
Het colporteren met dit blad was dan ook belangrijk, maar liep niet altijd
naar wens. Bovendien bleken, volgens het hoofdbestuur, de clubs laks met
« afdracht van de opbrengst:
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Het is helaas niet voor de eerste maal dat wij zulk een woord tot sommige afdeelingen moeten richten. Maar jammer genoeg zijn er nog steeds enkele afd. welke
met een zwarte kool bij ons staan aangeteekend: Het betreft n. I. de afdracht van de
gelden der krantverkoop. Na ons vorig bericht is er wel eenige verbetering gekomen,
maar toch vrienden, de zaak gaat niet zoo als het moet en kan gaan. Men vergeté
toch niet dat wij op het oogenblik voor een groote uitgaaf staan met de uitgifte van
een eigen orgaan. De Vereeniging zelf functioneert goed, heef voor haar acties mei
meer noodig ab haar toekomt, maar één enkele uitgaaf van 'De Soc. Mil. ' kost om
nu pi.tu. f40— dat is f80— per maand. En nu kan alles goed gaan, wij houden zelfs
nog iets over [...] als de afdeelingen de colportage der krant ook krachtig ter band
nemen en het geld van de verkoop der krant ook direct opzenden.1™

De situatie verbeterde daarna niet. De W S D M C moest bij de SDAP aankloppen voor financiële steun. Deze was hiertoe niet zo geneigd, wederom een
teken dat de partij zo weinig mogelijk met het soldatenwerk van doen wilde
hebben. Op 11 maart 1917 verzond het hoofdbestuur een eerste brandbrief
aan de SDAP, waarin het schreef: 'Wij staan echter op het oogenblik voor
zeer moeilijken financiële kwesties, o.a. uitgiften Soc. Mil. [...] en zien
geen kans hier aan eigen kracht een oplossing te vinden uit gebrek aan
financiën.' De vereniging vroeg om een bijdrage van ƒ 125,-.'Si; Tot grote
verbazing van de Centrale weigerde het partijbestuur deze subsidie; de subsidieaanvraag kwam niet eens ter sprake. Een nieuwe brandbrief volgde.
waarin het bestuur nog eens motiveerde, waarom de SDAP de WSDMC zou
moeten ondersteunen. De WSDMC had een schuld van ƒ 300,-, en verder
waren het de bekende argumenten, die zij naar voren bracht: de propaganda onder militairen was van groot belang, om partij, vakorganisatie en
dagblad sterker te maken. Tevens vroeg de organisatie om een onderhoud
met het partijbestuur.'90
Die gezamenlijke vergadering kwam er en werd gehouden op 15 augustus. Daar maakte de SDAP-leiding het bestuur van de W S D M C duidelijk
dat de vereniging niet binnen het verband van de SDAP viel en daarom nier
op veel steun behoefde te rekenen. Wel verzocht zij om nogmaals de argumenten voor financiële steun op een rijtje te zetten.' 9 ' In een nieuwe briet
legden de soldatenleiders met name de financiële problemen uit. Regelmatige troepenverplaatsingen en met klein verlof sturen van miliciens zorgden
voor een onzekere inkomstenbron. Daarnaast was het moeilijk om contributie te innen. Geschat werd dat van de 1.300 leden er 1.000 twee en een
halve cent per week betaalden. Samen met de opbrengst van de verkoop
van de krant leverde dat ƒ 1 2 5 - aan inkomsten per maand op, waarvan alles betaald diende te worden. De uitgaven waren echter veel hoger, zeker
ook gezien de enorme prijsstijgingen dat jaar. Alleen een dubbelnummer
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van De Socialistische Militair kostte al ƒ 145,-, met het gevolg dat de schuld
steeds verder opliep.' 91
Het partijbestuur reageerde met het vergeven van een eenmalige subsidie van ƒ125,- en maande de soldatenclub tot zuinigheid, want op meer
seid hoefde zij niet te rekenen.'93
De WSDMC besprak de penibele situatie op haar derde algemene vergadering op 28 oktober 1917 in Utrecht."' 4 O p deze vergadering kreeg de
;entrale een nieuwe naam, namelijk Bond van Sociaal-Democratische
^oldatenclubs (BVSDMC). Er kwam een nieuw bestuur met A.C. Butselaar
als voorzitter en redacteur van De Socialistische Militair. Secretaris werd W.
Oukes, penningmeester G. Klein. De gewone leden van het hoofdbestuur
werden J. Kuurstra, J. van Goor, K. Meiier en J. Hartog. Met dit nieuwe
bestuur was de leiding van de club weer in handen van militairen. Het
oude bestuur bestond uit militairen, die inmiddels met klein verlof waren
ïgaan, dus burgers. Albertus Cornelis Butselaar, geboren op 24 juli 1892
in Amersfoort'95, zou de motor van de bond worden. In De Socialistische
Militair schreef deze onderwijzer die op 1 februari 1916 als landstormman
un de jaarklasse 1912 was opgekomen"' 6 , te hopen op betere tijden:
Of wij in staat zullen zijn, de ons opgedragen taak naar behooren te vervullen, wij
weten het niet [...] wij kunnen alleen beloven dat wij alles in het werk zullen stellen, geen moeite en tijd zullen ontzien, om onzen Bond te brengen, waar hij wezen
moet:
Aan den spits van alle militaire organisaties, gewaardeerd door S.D.A.P. en
i', om de propaganda, gemaakt voor het Socialisme, Het Volk en de Vakbeweging, ontzien en gevreesd door anderen [...j.''r

De BVSDMC streefde naar een strakke organisatie en verplichtte afdelingen
-•: cent per lid per week af te dragen aan het hoofdbestuur. Vrijstelling
niervan voor een maand kon verkregen worden in geval van financiële proDlemen."s Afdelingen, die in gebreke bleven, konden worden geroyeerd.'99
Het hoofdbestuur wilde eveneens de activiteiten op lokaal niveau contro•wn, zo blijkt uit het huishoudelijk reglement:
net is aan de Afdeelingen verboden acties te voeren of geschriften te verspreiden,
welke niet door 't Hoofdbestuurgesanctionneerd zijn en waarvoor het H.B. door de
militaire autoriteiten verantwoordelijk zal kunnen worden gesteld.100

onbekend is in hoeverre hiervoor genoemde bepalingen zijn nageleefd.
Een doel was in ieder geval dat De Socialistische Militair weer tweemaal
Po maand zou verschijnen. Vooral in de tweede helft van 1917 was het or-
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gaan onregelmatig uitgekomen.20' In 1917 verschenen in totaal slechts vijftien
nummers. Deze opzet slaagde. In mei 1918 was er al het tiende nummer.
Echter, vanwege het ontbreken van financiële steun van de SDAP en het
gebrek aan continuïteit, doordat het een komen en gaan was van leden en
bestuursleden, bleef de basis van de BVSDMC wankel. Voor de lange termijn
was samenwerking met andere organisaties van dienstplichtigen geboden.
In 1917 waren er twee clubs ontstaan, waar eventueel mee samengewerkt
zou kunnen worden: 'de Vereeniging van Landstormplichtigen in Nederland' en de "vereeniging van Militairen met klein verlof'. Reeds in oktober
1917 begonnen er besprekingen over samenwerking.'203

6.4. De Bond van Landstormplichtigen in Nederland
Het was zeker de bedoeling van de sociaal-democratische mobilisatieduta
om alle dienstplichtigen als lid toe te laten. Ook de landstormplichtigen.
die vanaf de zomer van 1915 werden gekeurd en vervolgens opgeroepen ter
vervanging van de oudere landweerplichtigen, vielen hieronder. De mobilisatieclub van de ivde Divisie bijvoorbeeld besloot in mei 1916 'de propaganda
onder de landstormers [...] met zorg en beleid, flink ter hand' te nemen.
Het waren in eerste instantie de mannen tussen de 20 en 30 jaar oud.
die opkwamen. Dit gebeurde in fasen. Per jaarklasse viel de oproep bij
degenen die ooit waren uitgeloot, vrijgesteld of afgekeurd, in de bus. Toer.
eerst de jongere lichtingen dienden op te komen, was er niets aan de hand
Deze landstormplichtigen werden waarschijnlijk ook gewoon lid van de
mobilisatieclubs. Een probleem ontstond pas toen ook de ouderen aan de
beurt waren. Deze mannen waren vaak al getrouwd en werden zo maar.
redelijk onverwacht, uit de burgermaatschappij weggerukt. Zij moesten
opgeleid worden en daardoor was het niet mogelijk verlof te verlenen. Uiteraard bracht hen dit extra in de problemen. In september 1916 was het
leger begonnen met de inlijving en training van de jaarklassen 1911 en 1910
en was duidelijk dat ook de landstorm 1909 zou worden opgeroepen. Naar
aanleiding hiervan schreef De Socialistische Militair.
lot deze laatste lichtingen belmoren de mannen tusschen 25 en 27 jaar. Het gro<
gedeelte van deze landstormen zijn getrouwde menschen. Wat zien we nu geben
Dat, terwijl het landsbelang het wel toeliet, dat de mannen van de landweerlnl'tingen, die met klein verlofgaan of zijn gegaan, periodiek verlof konden krijgen en
zeer reien ook zaken verlof, het voor de landstormers (ook getrouwde mannen
mei het landsbelang overeen te brengen is dat zij iederen Zaterdagavond tot Zondagavond naar huis gaan.
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Het is natuurlijk heel goed te begrijpen, dat deze mannen in hun africhtingstijd
feen periodiek verlof kunnen krijgen, maar, daar zij meestal in de onmiddellijke
nabijheid van hun woonplaats worden afgericht, zou het toch niet zoo erg zijn
wanneer men hen, zooals het tot ongeveer juli was, iedere Zaterdag met permissie
liet gaan. Laat men toch bedenken, dat deze landstormers, die niet gerekend hadden
dat zij ooit onder de wapenen moesten komen, hun leven zoo geheel anders ingericht
hebben dan de miliciens, dat zij er eerder toe overgegaan zijn te trouwen of een zaak
»beginnen, enz.1°'>

Hoe ouder de opgeroepen landstormplichtigen waren, des te geringer
de motivatie. De vraag was welke jaarklasse als eerste de ontevredenheid
naar buiten zou brengen en tot actie zou overgaan. Het was uiteindelijk
Je jaarklasse 1909, die het voortouw nam. O p 29 september 1916 kwamen
zo'n 200 landstormplichtigen in Leeuwarden bijeen en zij besloten een
eigen vereniging op te richten, 'die zich ten doel stelt met alle gepaste middelen te trachten de regeering voor haar pogen, n.l. eerst oproepen van de
militielichting 1917, te winnen'. 206 Eerst zouden, volgens de vereniging de
gewone, 19-jarige dienstplichtigen van de jaarklasse 1917 moeten opkomen
en daarna pas de 27-jarige landstormplichtigen van de jaarklasse 1909.
Hiervoor had zij de volgende beweegredenen:
In tegenstelling met de miliciens van de lichting 1917, zijn de landstormplichtigen
veelal getrouwd en zakenmenschen, terwijl bovendien het aantal miliciens der lichting 191J aanmerkelijk grooter is. Bij eerst indienststelling van deze militielichting
kan zeker eenige maanden met het oproepen der landstormplichtigen ipop worden
gewacht. Hierdoor wordt het maatschappelijk leven dier mannen pas aanmerkelijk
later, of bij een eventueel ingetreden vredestoestand in het geheel niet geschaad.10^

Daarbij Icwam nog de eis om zoveel mogelijk nabij hun woonplaats te worden ingelijfd en opgeleid.208
De leiding van de nieuwe vereniging was in handen van de sociaal-democraat Hendrik van der Ploeg uit Bolsward. Andere bestuursleden waren
eveneens Friezen: J. Adema en H. Lenstra.209 O p 6 oktober viel het besluit
ten provinciale vereniging met als zetel Bolsward op te richten. Een voorlig comité vormde zich en op 13 oktober kozen afgevaardigden de leden
:rv
an tot dagelijks bestuur van deze provinciale federatie.210
De vereniging kreeg snel aanhang buiten de provincie. Afdelingen kwamen bijvoorbeeld tot stand in Amsterdam en Rotterdam. 2 " O p 31 oktober
-elegde het hoofdbestuur in samenwerking met afdelingen in Amsterdam
en
Den Haag in de hoofdstad een eerste landelijke vergadering met als
dukaat de oprichting van een landelijke organisatie: 'De vereeniging
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van landstormplichtigen der jaarklasse 1909 in Nederland'. De zetel van het
hoofdbestuur werd Den Haag. De eisen van de nieuwe vereniging luidden:
1.
2.
3.
4.

Militie 1917 vóór Landstorm ipop
Oefening in eigen plaats ofdichtsbijzijnde garnizoensplaats
Een betere vergoeding
Een goede verlofregeling.:l :

Kennelijk sloeg het idee van de volgorde van opkomen zeer aan. Ook oudere jaarklassen kregen de oproep om mee te doen. Over de kwestie ontspon zich een landelijke discussie. Uiteraard waren er ook tegenstanders.
In een ingezonden briefin Het Volk kwamen de belangrijkste argumenten
aan bod:
Het onder de wapenen roepen van jonge mannen van 18 jaar [is] zeer nadeelig voor
hun verder leven, daar de meesten toch nog midden in hunner leerjaren zijn. Immers menschen van dien leeftijd kunnen nog geen bekwame vakmenschen zijn, nog
daargelaten dat jonge menschen zich meer laten leiden door verveling, zoodat zij
zich spoediger aan uitspattingen overgeven dan ouderen.1'*

Ook onder de landstormplichtigen zelf waren er, die het hiermee eens
waren. Zelfs een afdeling van de vereniging, namelijk die uit Rotterdam,
dacht zo en staakte daarom haar activiteiten.2'4 Militieplichtigen van de
lichting 1917 trachtten zich zelfs te organiseren in een vereniging Militieplichtigen I9I7.2'* Deze poging bleef zonder resultaten.
Het was niet alleen de jaarklasse 1909 die zich roerde. Ook de ouderen
van de lichtingen 1908, 1907 en 1906 waren ontstemd en wensten zich te
organiseren. In Drenthe stichtten zij een provinciale vereniging die onmiddellijk alle vier jaarklassen als doelgroep had. Dadelijk vormden zich buiten
de provincie in Alkmaar, Dordrecht en Nijmegen afdelingen, terwijl ook ir.
de andere provincies organisaties in wording waren. u6
Op 12 november organiseerde de vereniging van de jaarklasse 1909 een
landelijke vergadering, waarvoor zij ook de oudere landstormplichriger.
nodigde.2'" Het idee hiervan was, dat dezelfde strijd voor die jaarklassen
moest worden gevoerd. Voor de eigen jaarklasse beschouwde zij de stri|d
als verloren nadat minister van Oorlog Bosboom op 6 november een negatieve reactie op de wensen van de vereniging had gegeven.2'8 Die opvattin?
was wat voorbarig, daar naar aanleiding van vragen van Klaas ter Laan et
H.P. Marchant, fractieleider van de Vrijzinnig Democratische Bond, eer.
debat op gang kwam in de Tweede Kamer. De leden van de Tweede Kamer
bleken gevoelig voor de eis van de landstormplichtigen, omdat ook uit nur.
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achterban mensen voor de Landstorm dienden op te komen. De Kamer
nam een door Marchant ingediende motie met 59 tegen 4 stemmen aan,
die luidde 'dat tot oproeping van de landstormplichtigen van de jaarklasse
1909 eerst behoort te worden overgegaan na de oproeping van de militieen landstormplichtigen van de lichting en jaarklasse 1917/2'9 De minister
stelde daarop de inlijving voorlopig uit, hetgeen een groot succes betekende voor de actievoerende landstormplichtigen. 220 Het succes betekende
niet dat de beweging instortte. Zij bleef bestaan in de wetenschap dat meer
eedaan diende te worden. Vooral het risico dat de minister van Oorlog de
motie misschien niet goed zou uitvoeren, was een reden om de vereniging
ie laten voortbestaan. Daarnaast betekende uitstel nog geen afstel en was
inwilliging van de andere eisen zeker van belang.221
Het stichten van een vereniging voor alle jaarklassen lukte vooralsnog
niet. De landstormplichtigen van de jaarklassen 1907 en 1906 richtten een
eijen vereniging op. Zij pleitten ervoor dat deze jaarklassen helemaal van
lilitaire dienst gevrijwaard zouden blijven, verontrust als zij waren over de
mededeling, dat deze jaarklassen in januari en februari 1917 voor de keuring zouden worden opgeroepen. 222
Ook de jaarklasse 1910 kende haar eigen vereniging. Deze landstormplichtigen waren echter al opgeroepen en dus had deze vereniging andere
doelstellingen:
- het verlichten van de zware lasten van de mobilisatie voor 26 en 2j jarigen
- het legeren dichtbij de woonplaats
- het snel met klein verlofsturen na de opleidingen."'*

Jle verenigingen hadden een neutraal, niet-partijgebonden karakter en
»aten zeker niet antimilitaristisch. Justitie onderzocht de handel en wandel
VJ
n de vereniging Landstorm 1907-1906 en onderstreepte dit.224 Ongetwijfeld was het onderzoek ingesteld vanwege de eis dat de jaarklassen 1907 en
l
)o6 niet op zouden komen. De landstormplichtigen zagen in hun strijd
tentet geen politieke controverse. De vereniging van de jaarklasse 1909 discussieerde over de vraag of de opkomst van de landstormplichtigen van de
ürklassen 1909,1908,1907 en 1906 werkelijk noodzakelijk was. Voorzitter
»an der Ploeg stelde 'dat beantwoording van deze vraag geheel vrij stond
aneenige principieele anti-militaristische tendenz'.22S
tigen belangen vormden het enige verschil tussen de standpunten
*an de landstormplichtigen van de diverse jaarklassen. Toen bleek dat
* laarklassen 1907 en 1906 vooralsnog niet meer verontrust behoefden
e zijn, kwam er snel een fusie tot stand met de vereniging van de jaarasse
'909i die inmiddels ook de jaarklasse 1908 onder haar hoede had
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genomen. Zodoende was er een nieuwe vereniging, die vier jaarklassen
organiseerde. Her hoofdbesruur wilde ook een fusie mer de 'Vereenigi
Landsrorm 1910'. Deze vereniging, waarvan haar leden reeds in wekelijkse
dienst waren, voerde nog wel haar eigen actie voor klein verlof na de op
leiding.226 De hoofdbesturen van beide clubs besloten echter toch samen
te gaan. ;; " Een landelijke vergadering van de verenigingen bekrachtig
op 19 februari de fusie. De nieuwe vereniging ging heren 'Vereeniging\.;
Landstormplichtigen in Nederland' en bracht een eigen blad uit, geheten
Het Orgaan. Het eerste hoofdbesruur bestond uit J. Otten, D. van San
ten en J. Feringa, waarvan alleen de laatstgenoemde reeds in werkelijki
dienst was. In februari kende de vereniging 87 afdelingen, waarvan die
Leeuwarden de groorste was. De doelstellingen van de landelijke vereni
ging waren niet anders dan die van de oude vereniging van de jaarklas»
1909.^

De verwachting, dat de minister de in november aangenomen mode
Marchant niet correcr zou uitvoeren, kwam overigens uit. Reeds in maan
1917 riep hij landstormplichrigen van de jaarklasse 1909 op, terwijl i>
diensrplichtigen van 1917 grotendeels nog niet onder de wapenen waren.
Zelfs een deel van de jaarklasse 1908 was verplicht eerder op re komen.:: In
mei kwam deze affaire in de Tweede Kamer ter sprake. De volksvertegen
woordiging bleek uirerst ontstemd. Wat zou immers het Algemeen Kies
recht gaan betekenen als een minister toch zijn eigen zin doorzerte? Hoewc
de rechtse meerderheid in het parlement niet geneigd bleek het besluit van
Bosboom terug re draaien, heerste er wel de mening dar de minister, ma
wie de Kamer toch altijd al een moeizame verhouding had gehad, diend
af te treden.230 Hetgeen geschiedde. Zijn opvolger was B.C. de Jonge, de
eerste burgerminister op dir deparremenr in de geschiedenis.1
De vereniging bleef politiek neutraal, hetgeen ingegeven was door di
succesvolle actie voor her eerst oproepen van de militie 1917 in plaats van d<
landstormjaarklasse 1909. Ook de symparhie van diverse Tweede-Kamerleden voor de eis van verlichting van de mobilisatiedruk door de oudere
landstormplichtigen zoveel mogelijk te vrijwaren van opkomst, droeg aar.
dit neutrale standpunt bij. IU Wel hadden veel leidinggevenden een sociaaidemocratische achtergrond.
De middelen waarmee de vereniging haar doelen trachtte te realiseren
konden volgens de statuten alleen maar wettelijk zijn: 'Het richten van
verzoekschriften aan en het houden van besprekingen met de Regeering,
de Ministers van Oorlog en Marine, de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.'^ Met de minister van Marine zou de vereniging
van doen hebben. Bij de marine ontstond een eigen bond voor dt
srormplichtigen.
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Diverse adressen over allerlei onderwerpen gingen richting Den Haag.
Zo bepleitte de vereniging de aflossing van de jaarklassen 1910, 1909 en
A)O8 omdat de situatie voor hen en hun gezinnen onhoudbaar aan het
•vorden was:
De scheiding van het gezin is voorde betrokkenen en hun gezinnen een moreele ramp.
De veel te karige verlofregeling is niet in staat daaraan ook maar in 't minst tegemoet
ie koomen. De vergoeding is zoodanig dat ook wanneer daarin zeer belangrijke verbetcringkomt, het gezin belangrijk financieel nadeel ondervindt in een tijd dat de koopkracht van het inkomen dagelijks kleiner wordt, terwijl geheel afdoende vergoeding
bijna onmogelijk is en tevens in vele beroepen hooge loonen zouden kunnen worden
verdiend. Tenslotte wordt het gevaar dat deze ouderen gaande weg hun betrekkingen
zullen verliezen en hun plaatsen zien innemen doorjongeren steeds grooter.'^

Dit alles was niet uit de lucht gegrepen. De vereniging hield onder 1.042
Minnen in 235 gemeenten een enquête, welke reeds besproken is in hoofdstuk twee. Daaruit bleek dat het verlies aan inkomen per week door de
ailitaire dienst behoorlijk was. 2 " Uiteraard wilde de vereniging dat deze
nkomensschade volledig werd vergoed en stuurde zij hiertoe een verzoek
an Staten-Generaal en regering.2'6
De vereniging trachtte ook de verlofregels te verbeteren. Zij wilde de
raeiding van het gezin meer dragelijk maken en bovendien de man in
aat stellen gedurende zijn verlof te werken en de inkomsten van zijn gezin
"verhogen. Zij stelde daarom een verlofperiode van een volle kalendertek per maand voor. 2r
Niet alleen via adressen, maar ook via publiciteitsacties trachtte zij versiering in de rechtspositie te verkrijgen. De vereniging kende een eigen
rropagandist, Hendrik van der Ploeg, de grondlegger van de 'Vereeniging
'in Landstormplichtigen'. In Het Volk schreef hij regelmatig over thema's
^ vergoedingen, verloven, herkeuring en aflossing.2'1* Uiteraard was ook het
van de vereniging een medium voor deze publiciteitscampagne.25''
In 1918 verslechterde de situatie voor de Nederlandse bevolking. Relletjes
enden in alle grote steden plaats, waarbij de autoriteiten militairen inzetsiomde orde te handhaven. De 'Vereeniging van Landstormplichtigen'
•"•• zoals de sociaal-democratische militairen de arbeiders in een manifest
hier niet meer aan mee te doen:
ut'gebeurtenissen, welke de laatste dagen in verschillende steden hebben plaats ge"M, zijn aanleiding geweest, dat de militaire macht werd gerequtreerd [sic] om de
•w te handhaven. De gevoelens jegens de militairen welke naar aanleiding daarin bier en daar te voorschijn komen, zijn voor hen zeer onaangenaam. Wij stellen
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er prijs op te verklaren, dat de overgroote meerderheid der militairen de hun thans
opgelegde plichten niet met vreugde verricht. Meer dan iemand anders worden juist
zij door de gevolgen van deze gebeurtenissen getroffen. Onverschillig hoe zij zich gedragen, zijn zij in de allereerste plaats de slachtoffers, ware het alleen maar doordat
zij, ten gevolge van de consignatie nog meer van hun gezinnen gescheiden en vân
hun vrijheid beroofd zijn dan anders. Namens de in onze vereeniginggeorganiseerè
militairen doen wij dan ook een ernstig beroep op het publiek, geen aanleiding te
geven tot het optreden van de gewapende macht. M°

De 'Vereeniging van Landstormplichtigen' trachtte alle landstormplichtigen te organiseren. Vanaf i april 1918 rekende zij ook miliciens en landweermannen tot de doelgroep. O p deze dag vond in Utrecht een Algemene
Vergadering plaats en deze doopte de organisatie om in 'Bond van Dienstplichtigen in Nederland':
Daar namen wij het besluit onze organisatie te hervormen en haar open te stellen
voor al wat dienstplichtig is. Laten wij hopen dat wij na eenigen tijd kunnen zeggen dat ir ij goed gedaan hebben. Er is althans nu een weg geopend om krachtig en
onvermoeid onze eischen te laten hooren. Er is nu een organisatie die kan werken
voor en namens alle dienstplichtigen.^'

De doelstelling van de organisatie werd aangepast. Verlichting van de persoonlijke militaire lasten en het wegnemen van misstanden in het leger waren de hoofdpunten. Aan politieke stellingname als algehele demobilisatie
deed zij niet. Het standpunt van regering en parlement dat het instandhouden van een leger noodzakelijk was, aanvaardde zij algemeen. De nieuw
bond trachtte haar doelen te bereiken 'langs wettelijke weg'. ;4;
Eerst de 'Vereeniging van Landstormplichtigen' en later de 'Bond van
Dienstplichtigen in Nederland' oogde wat organisatie betreft professioneel
( )p 1 januari 1917 trad reeds een reglement in werking dat de structuur var,
de vereniging vastlegde. De vereniging kende afdelingen, die per provincie
een federatie vormden. Uit iedere provincie kwam een hoofdbestuurslid me:
uitzondering van Noord- en Zuid-Holland. Hier hadden de afdelingen van
de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vertegenwoord
het bestuur. In totaal zou het bestuur uit minstens 15 personen bestaan tw
telkens op landelijke vergaderingen gekozen werden. Gestemd werd daar per
afdeling, waarbij het ledental als volgt het aantal stemmen bepaalde:
1 - 50 leden: 2 stemmen
5 1 - 1 0 0 leden: 3 stemmen
101 - 200 leden: 4 stemmen
en vervolgens voor elke 100 leden 1 stem meer.

DESDAP, DE SOLDATEN EN DE RODE WEEK

3 53

)e contributie was voor militaire leden 5 cent, voor burgers 10 cent per
«eek. ledere afdeling diende 20% van de contributie af te dragen aan de
Dciale federatie en 30% aan het hoofdbestuur. 24 '
Het reglement, dat na 1 april 1918 van toepassing zou zijn, was enigszins
üngepast en uitgebreid. In plaats van vijftien waren er nu nog maar negen
»murders, waarvan er drie het dagelijks bestuur zouden vormen. Het
begrip 'afdeling' werd omschreven. Wanneer er minimaal vijf leden in een
semeente of een compagnie zouden zijn, werd dat als afdeling gezien. De
bevoegdheden van de organen van de bond, zijnde het bestuur, de bondsvergadering, de provinciale federatie en de afdelingen werden in een huishoudelijk reglement vastgelegd. De contributie voor militairen werd op 6
;ent vastgesteld, voor burgers bleef dat bedrag 10 cent.244
Naar buiten toe noemde de vereniging grote aantallen afdelingen en leden. Was het aantal afdelingen bij de oprichting 87, propagandist Van der
Ploeg meldde tijdens de algemene vergadering op 28 mei 1917 dat dat aantal
stegen was tot 125. Het ledental zou ongeveer 10.000 bedragen.24' Dezelfde
^in der Ploeg sprak later over een aantal van 16.000 leden.246 De propagandist overdreef schromelijk. De organisatie bleek niet zo hecht en stevig. Afdelingen hadden vaak maar een kort bestaan.247 De voorzitter van de Bond van
tociaal-Democratische Mobilisatieclubs, Butselaar, wist van Van der Ploeg
ios te krijgen, dat er in mei 1918 maar 5 à 6.000 betalende leden waren.248
Hieronder waren voornamelijk landstormers tussen de 24 en 30 jaar.21''
In het Orgaan van de Landstormplichtigen viel meermalen te lezen, dat er
problemen waren met de contributieafdracht aan het hoofdbestuur. Dit was
J in november 1917 het geval. Onder andere schreef het hoofdbestuur:
wij ontvingen een schrijven van een afdeeling, waar ons werd medegedeeld, dat de
w der afdeeling wel afdracht toeliet, maar dat men eerst een plaatselijk propaganfwfondsje wilde vormen. Dat gaat zoo niet. De afdracht aan het H. B. is de eerste en
voornaamste uitgave van iedere afdeeling. Kan door deze afdracht de propaganda
liet behoorlijk worden gevoerd, dan kan het H.B. vrijstelling van afdracht of
tciiele steun verlenen. Wij kunnen echter niet goedkeuren, dat de afdeelingen
"inmachtig over de gelden van het H.B. beschikken. Andere afdeelingen en dat
:ijn er vermoedelijk verscheidene, die tot nu toe evenzoo handelden als de bedoelde,
"toeten daar in verandering brengen.1''0

Ut afdracht van de afdelingen aan het hoofdbestuur wisselde sterk. De
Meling in Den Helder bijvoorbeeld droeg in januari 1918 ƒ 7 0 , 7 9 ^ af.2"
v
cr februari en maart van hetzelfde jaar was de afdracht slechts ƒ 40,-. 2 , 2
u
e afdeling bij de Grenadiers en Jagers droeg in januari ƒ16,80 af, in fe;
en maart stuurde zij maar ƒ 3,65 op. 2 "
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Opgemerkt zij nog, dat nog steeds niet alle afdelingen iedere maand afdroegen. De SDAP schatte dat er zo'n 80 afdelingen waren.'" ' In januari 1918 stuurden maar 29 afdelingen contributie op.25i In februari en maart van hetzelfde
jaar waren dat er 34."6 Tegenover wisselende inkomsten stonden in ieder geval
vaste uitgaven. Op 1 april besloot de algemene vergadering dat secretaris, penningmeester en leden van de redactiecommissie elk een jaarlijkse vergoeding
van ƒ 2 6 0 - zouden krijgen."" De vereniging bezoldigde zo in ieder geval
D. van Santen (redactie-administrateur), Van der Ploeg (voorzitter, propagandist en redactie) en C.M.J. van Broekhoven (secretaris-penningmeester).
De uitgaven, die de Bond deed, overstegen de inkomsten. Een schuld van
ƒ 2600 — ontstond. ;sS Vooral de penningmeester zou zeer onverantwoordelijk
met de gelden zijn omgesprongen." 9 Zo was een op het eerste gezicht protesionele organisatie 'door en door rot'.260 Zelfstandig opereren was er voorde
bond eigenlijk niet meer bij. Samenwerking was geboden. De Bond van Sociaal-Democratische Mobilisatieclubs was de voornaamste kandidaat. Tevens
was de Bond van Militairen met Klein Verlof een mogelijke fusiepartner.

6.5. De Bond van Militairen met Klein Verlof
Het succes van de landstormers inspireerde anderen. Zo trachtten miliciens van de lichting 1911 zich in januari 1917 te organiseren om eerder
met klein verlof te gaan.''" Hun streven werd niet gerealiseerd. In april var.
hetzelfde jaar ontstond onder de landweermannen een nieuwe bron van
onrust. Velen, die in 1915 met klein verlof waren gegaan, kregen de oproep
om in juli vier dagen onder de wapenen te komen. Deze oproeping kwam
even onverwacht als ongelegen, hetgeen landweerplichtige en lid van de
gemeenteraad van Schoten, J.D. van Steen, tot actie deed besluiten. Hu
riep landweermannen op om zich te organiseren. In een ingezonden briei
in Het Volk schreef hij:

Hebben de »leesten van ons niet bewezen, dat zij na 1V2 jaar soldaat te zijn gen 1
nog zeer bruikbare mannen waren en moet het belasting-biljet nu nog meet
zwaard door de onvermijdelijke uitgaven, die zoon oefening met zich brengt? Om
dunkt, het is toch al erg genoeg en bovendien, wat wil het zeggen, 4 dagen uk
burgerleven te worden weggehaald, en voor middenstander, 'en voor arbeider in loondienst? Wij kennen de middenstanders, die nu nogdegevolgen van hun in-dienst-i
ondervinden, arbeiders, die of nog werkeloos zijn of nog in de schuld zitten. Dot.
dit schrijven is dan ook, om overal vergaderingen van landweermannen met klem
verlof te beleggen, om d/ar onze belangen te bepraten en van den minister tm.
te verkrijgen, dat het bekend gemaakte besluit worde ingetrokken en dat in het ui-
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terne geval slechts zal worden overgegaan tot een gewone inspektie, waar V2 dag mee
qemoeid is. En waar nu de landstorm 1906 en içoj door vereeniging zulk een succes
heeft behaald, daar twijfelen wij er niet aan of de minister zal het billijke van ons
verzoek ook inzien. Hij die dus sympathiseert met ons doel, wordt beleefd verzocht
onder vermelding van naam en woonplaats daarvan kennis te geven f...].11''

Waar het de miliciens van de lichting 1911 niet lukte een eigen organisatie te
stichten, daar kwam het bij de landweermannen verrassend snel tot vorming
van comités. Waarschijnlijk hing dit samen met de hogere gemiddelde leeftijd
en de grotere ervaring met het organiseren van activiteiten. In Weesp kwam
?gin mei een groep landweermannen bijeen. Zij besloten gezamenlijk een telegram aan de Tweede Kamer en de minister van Oorlog te sturen, luidende:
Het Landweerkomitee van het 20e landweerdistrikt, in openbare vergadering bijeen;
uit de dagbladen vernomen hebbende dat de landweer dit jaar opnieuw eenige dalen onder de wapenen zal worden geroepen; overtuigd dat de ekonomische nadeelen
voor de betrokkenen aan deze opkomst verbonden, door hen in de tegenwoordige
moeilijke tijden niet kunnen worden gedragen, te meer waar velen de nadeelen die
zij ingevolge de langdurige mobilisatie hebben geleden, niet of nauwelijks te boven
zijn gekomen, verzoeken met aandrang op dit besluit, voor zoover het de lichtingen
der landweer betref, terug te komen.16-

)e initiatiefnemer van de activiteiten, J.D. van Steen, riep in Schoten een
iandweercomité voor de lichtingen 1907-1913 in het leven. O p 3 mei hield
dit comité een openbare vergadering met als doel te ageren tegen de viertagse oefening. Daarnaast viel het besluit om te ijveren voor een landelijke
organisatie.264 Ook in Westzaan kwam een dergelijk comité van de grond.165
De zaak van de landweeroefening kwam begin mei in de Tweede Kamer.
SDAP-lid K. ter Laan diende tijdens de behandeling van het oorlogskrediet
•en motie in om de oefening niet door te laten gaan. Hij had geen succes.
: meeste leden volgden de minister in zijn oordeel, dat de oefening noodzakelijk was om de band tussen landweermannen en de militaire chefs in
öüd te houden en stemden in meerderheid tegen de motie. 266
Hoewel de actie tegen de oefening geen succes werd, gingen de land•eerplichtigen door met hun activiteiten. In Winkel zag vlak na de Kameruitspraak een Iandweercomité het levenslicht.26" De initiatiefnemers uit
Snoten spraken reeds van een landelijke organisatie, de Bond van Landweermannen met 70 afdelingen.268 Officieel was dit niet, want van een gezamenlijke vergadering was geen sprake. In de weken hierop volgend richtten
wdweermannen comités op in Amsterdam, Landsmeer, Koog-Zaandijk,
^olvega en IJmuiden. 269
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Mogelijk maakten zij tijdens de oefeningen, die gedurende de hele
maand juli werden gehouden, afspraken over de oprichting van een bond.
Medio juli maakte Het Volk melding van een 'Bond van Landweermanncn
en Miliciens'. De Haagse afdeling van deze bond stuurde een brief aan de
minister van Oorlog waarin zij klaagde over de uitbetaling van de rijksvergoeding voor de vierdaagse oefening. Deze was naar haar zin niet hoog
genoeg en was door de gemeentebesturen nog steeds niet uitbetaald.:~'
Pas op 26 augustus stelde een eerste landelijke vergadering in Haarlem
statuten en huishoudelijk reglement vast.27' Negen van de veertien afdelingen waren op die bijeenkomst aanwezig en besloten de organisatie als naam
te geven: 'Nederlandsche Bond van Militairen met klein verlof. De eerste
bestuursleden waren J.J. Bies (voorzitter), J.D. van Steen (secretaris) en J. van
Alphen (penningmeester). Allen waren afkomstig uit Haarlem en omgeving.
Een belangrijke doelstelling werd uiteraard het behartigen van de belangen van de landweermannen. In de eerste plaats was de vereniging sterk
gekant tegen de jaarlijkse oefeningen. Actie diende gevoerd te worden
tegen het onder de wapenen roepen van verlofgangers in vredestijd. Ten
tweede vormden de vergoedingen voor onverhoopt gehouden oefeningen
een belangrijk aandachtspunt. De vereniging besloot ook om na te gaan ot
het mogelijk was om een eigen orgaan uit te brengen.272 Hiervan is waarschijnlijk nooit iets gekomen.
De nieuwe bond zag in dat het eigenlijk niet goed was, dat er meer dan
één militaire organisatie was. Vanaf het begin streefde men naar samenwerking, waarbij het oog gericht was op de sociaal-democratische mobilisatieclubs en de Vereniging van Landstormplichtigen. 271 De Bond koos voor
een neutraal karakter. Militairen van alle gezindten konden lid worden.
Gezien het streven naar samenwerking met de mobilisatieclubs, zullen
velen de sociaal-democratie een warm hart hebben toegedragen. Secretaris
J.D. van Steen was echter raadslid voor de Rooms-Katholieke Staatspartij
in Schoten.2"4 De Haagse voorzitter H. Brink was weliswaar SDAP-lid, doch
verdedigde het neutrale standpunt. Hij meende dat een ieder, socialist ot
niet, zich achter de eisen zou moeten kunnen scharen.275
Er valt weinig te zeggen over activiteiten en aantallen leden van de bond
Eén actie is bekend. O p 24 mei 1918 organiseerde de bond een protestbi;eenkomst in Den Haag vanwege de op stapel zijnde vijfdaagse oefeningvan
de Landweer.2"6 Ter Laan had, zoals een jaar eerder, in de Kamer een motie
ingediend om de oefeningen niet door te laten gaan. Deze haalde het M
wel, echter de minister legde het besluit van de Kamer naast zich neer.
Het ledental is vermoedelijk klein geweest. Tijdens de onderhandelingen
over samenwerking met andere clubs speelde de bond een bescheiden rol.
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ii Samenwerking en fusie
De 'Vereeniging van Landstormplichtigen' organiseerde op 21 oktober 1917
een conferentie in Amsterdam met als doel te bespreken hoe militaire organisaties van dienstplichtigen zouden kunnen samenwerken én of samengaan
eventueel mogelijk zou zijn. Uitgenodigd voor deze bijeenkomst waren de
Bond van Militairen met Klein Verlof', de 'Vereeniging van Sociaal-Democratische Mobilisatieclubs' en de 'Bond van Militie- en Landstormplichtigen
lij de Zeemacht'.278 Door ook de dienstplichtigen bij de Zeemacht uit te nodigen, was het streven erop gericht een bond te vormen voor Landmacht en
Marine. Dat ideaal bleek echter voorlopig een illusie. Tussen de landstormplichtigen bij de landmacht en de sociaal-democratische mobilisatieclubs
bestond een tweetal grote geschilpunten, dat dermate hoog opspeelde, dat
zelfs van samenwerking niets terecht leek te kunnen komen.
Het eerste breekpunt in de onderhandelingen was de kwestie van de aflosng. De 'Vereeniging van Landstormplichtigen' wenste dat als eersten de
indstormplichtigen bij de landmacht zouden worden afgelost, te beginnen
» d e oudste jaarklassen 1910,1909 en 1908. Dit standpunt was onverenigbaar met de eisen van de W S D M C . De sociaal-democratische militairen wilden dat degenen die het langst in dienst waren, als eersten zouden worden
ügelost. Het karakter van de nieuw te vormen organisatie vormde het tweede
:cekpunt. De 'Vereeniging van Landstormplichtigen' wilde neutraal blijven, terwijl de sociaal-democraten een rode organisatie wensten.279
De conferentie liep op niets uit. Echter, de wetenschap dat samenwerking uiteindelijk alleen maar meer zou opleveren, bracht de organisaties
opnieuw bij elkaar. O p 18 november confereerden dezelfde organisaties wederom in Amsterdam. De 'Vereeniging van Landstormplichtigen' diende
biervoor een resolutie in luidende:
Alle militaire bonden worden opgeheven en vereenigd in een 'Bond van Dienstplichtigen te lande'. De nieuwe vereeniging onthoudt zich van het dienen van de belangen
MM eenige politieke partij en kent tusschen haar leden geen onderscheid op grond
van bun politieke of godsdienstige overtuiging.1*0

De mobilisatieclubs zouden in de ogen van de landstormplichtigen kunKn blijven bestaan als studie- en propagandaclubs. Uiteraard was dit voor
«BvSDMC onaanvaardbaar:
olijk moeten wij ons daar met hand en tand tegen verzetten. De verschillende
organisaties opgeheven [...] een neutrale (?) organisatie gesticht [...] geen enkele po'Mieke partij dienende. Wij zouden geen Soc-Democraten zijn, als wij dat hadden
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kunnen accepteeren. Wij zijn als Sociaal-Democraten juist een politieke partij. Wij
zijn er van doordrongen, dat wij een politieke partij moeten vormen, om de Maatschappij in Socialistische banen te leiden. Wij moeten vormen een politieke partij,
zóó machtig en sterk, dat wij de kapitalistische maatschappij en hun regeeringen op
den duur aeheel verdringen. Wij moeten hen dwingen de plaatsen, door hen bezet,
in te ruimen voor ons, om vanaf die plaats aan de verdrukte en ontberende menschen
te brengen datgene, waarop zij als menschen en voortbrengers recht hebben. En wij
rekenen ook het militarisme tot datgene van de kapitalistische maatschappij wat
gelijk met haar moet verdwijnen.28'

De meningsverschillen frustreerden het pad naar één bond voor dienst
plichtigen. Het bleek slechts mogelijk om te komen tot een soort federatie. Elke organisatie zou hiervoor één bestuurslid aanwijzen. Samenwerking met beroepsbonden sloten zij niet uit.2li2 Van de federatie zou inde
praktijk niets terechtkomen. De miliciens en landstormplichtigen bij de
zeemacht haakten af en sloten zich later aan bij de beroepsbond bij de marine, de 'Bond voor Minder Marine Personeel'. De 'Bond van Militairen
met Klein verlof' bleef een voorstander van samenwerking, maar verdween
voorlopig naar de achtergrond. De 'Vereeniging van Landstormplichtigen
in Nederland' en de 'Bond van Sociaal-Democratische Mobilisatiecluk
bestookten elkaar in hun organen, waarbij zij hatelijkheden niet achterwege lieten.
Nadat de voorzitter van de BVSDMC, A.C. Butselaar, zich positief had
uitgelaten over het plan van de regering om alle ooit afgekeurde jongemannen te herkeuren, opdat aflossing van miliciens vlotter zou kunnen
verlopen, schreef penningmeester Van Broekhoven in het orgaan van de
landstormplichtigen:
Voelt deze parodie-sociaal-democraat dan niet, dat hij de Regeering steunt in haar
poging de algemeene dienstplicht in te voeren? Maar waarom zou hij zich ook druk
maken? Is de mobilisatie afgeloopen, dan verdwijnen de clubs en is hij van de verantwoordelijkheid af. Hoofdzaak is, dat door het schijnbaar bereiken van resulmw.
ten paar zieltjes worden gewonnen voor de partij. Of hij daar de partij een diëtist
mee bewijst? Enfin, na hem de zondvloed^

Toen Butselaar in De Socialistische Militair de problemen bij de samenwerking had beschreven, deed redacteuradministrateur Van Santen in/wf
Orgaan ook een duit in het zakje:
Het is met eenige wrevel dat ik een gedeelte van de beperkte ruimte van ons om
moet gaan gebruiken om een bevriende? organisatie te gaan bestoken.
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Immers in het no. van 1 Febr. van de soc. militair wijdt A. C.B futselaar) een
artikeltje omtrent onze organisatie waarin zooveel hatelijkheden voorkomen dat
ik wel genoodzaakt ben om achter bevriende een ? te plaatsen. [...] Gij schrijft van
ons, over al waar gij maar kunt naar aanleiding of niet, bestrijden zij onze bond.
Dit nu neer te schrijven zonder eenigfeit te noemen is wel wat kras. Maakt maar
tens bekend waar en wanneer wij dit deden. Neen, vriend niet uwen Bond maar de
meening des Voorzitters die bestreden wij en zullen dit blijven doen.

kselaar had ook de kracht van de "Vereeniging van Landstormplichtigen'
ïbagatelliseerd. Het antwoord hierop van Van Santen bleef niet uit:
\'u nog eenige regels over uw koffiedikpraatjes. Je moet mij eens alsje wilt vertrouwelijk
schrijven, watje weet van achteruitgang en inzinking van onze vereeniging. Ik vraag
dit daarom, omdat ah het waar is wat jij schrijft, ik schandelijk door mijn medebeituurders word bedrogen. Die toonden mij aan dat in de laatste} maanden onzen bond
met honderdtallen nieuwe leden vergroot is en onze inkomsten met dito guldens zijn
wegenomen. Ditpleizier wil je mij zeker wel doen? Maar als je het niet doet dan zal ik
m 't openbaar verklaren datje niets anders bent dan een gewone praatjesmaker.;S '

Liter werd het Van Santen duidelijk, dat Butselaar wel degelijk ware wooricnhad gesproken en dat de situatie waarin zijn vereniging zich bevond,
Mit was. Nu echter was het door de sfeer niet gemakkelijk nog tot samenwerking te komen.
liteindelijk beseften beide partijen de noodzaak van een fusie. Aan de
ae kant stond een club met grote financiële en organisatorische probleKn, aan de andere kant een club met 3.000 leden en een niet al te goed
suilde kas.l!is Voor de fusie kwam bovendien steun uit onverwachte hoek.
esDAP wilde meer dan die 3.000 stemmen halen in de verkiezingen. De
Mj zag dat één grote organisatie van militairen veel meer mogelijkheden
Men keurde het daarom goed dat er een fusie zou komen. M Daarmee
"akte zij een ommezwaai van 180 graden. Nooit eerder had de partij zich
-"•die mate bemoeid met een soldatenorganisatie. Een achterliggende geachte was dat onder de landstormplichtigen vanwege hun hogere leeftijd
;
r kiesgerechtigden waren. Daarom was het beter deze categorie dienst•ratigen onder de paraplu van de sociaal-democratie te brengen. Het
•teprobleem, het neutrale standpunt van de landstormplichtigen en de
n met klein verlof diende overwonnen te worden. De 'Vereeniging
* Landstormplichtigen' hield het meest hardnekkig vast aan dit standit Dat was niet geheel onlogisch. De SDAP-leiding schatte dat 15% van
kneden als rechts beschouwd moest worden. Twee van de hoofdbestuurtowaren bovendien antirevolutionair.287
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Partijbestuurders van de SDAP bemoeiden zich er persoonlijk mee. A.B.
Kleerekoper en J.W. Matthijssen gingen diverse malen met de bestuurden
uit beide kampen rond de tafel zitten. Eén zo'n bijeenkomst vond plaats op
28 april 1918 in Utrecht. Het secretariaat van de SDAP had voor deze bijeenkomst een lijst opgesteld met afspraken, die gemaakt moesten worden opeen
in de toekomst te houden fusiecongres. Het plan van de SDAP was drieledig:
- de mobilisatieclubs lossen zich op in de Bond van Dienstplichtigen;
- er komt één orgaan;
- een resolutie wordt door een gecombineerde vergadering aangenomen,
waarin wordt uitgedrukt dat de Tweede-Kamerfractie van de SDAP de bi
langen van dienstplichtigen 'met groote ernst en toewijding' heeft behartigd en doorvoering van het programma van de nieuwe organisatie afhankelijk is van de versterking van deze fractie in de nieuw te kiezen Kamer
Het lijkt erop, dat de SDAP de 'Bond van Militairen met klein verlof' nier
voor de bijeenkomsten uitnodigde. Een aantekening boven de hiervoor
aangehaalde afsprakenlijst bevat de namen en adressen van hoofdbestuurders Brink en Van Steen van deze club. Waarschijnlijk heeft de SDAP de
gemaakte afspraken na de vergadering van 28 april aan de derde kleine
fusiepartner opgestuurd.
De SDAP had haast met het tot stand brengen van de fusie. Het was
gewenst dat de zaak ruim voor de verkiezingen van 3 juli rond zou zijn.
Het lijkt er gezien de gevoerde onderhandelingen en het geplande tijdspad
op, dat de SDAP de partijen een dictaat oplegde. Half of eind mei moester
al een gezamenlijk fusiecongres worden gehouden. Butselaar schreef aar.
secretaris Matthijssen van de SDAP:
Echter is het mij onmogelijk, een congres van onze clubs bijeen te roepen, zonder tlij
de afgevaardigden, die daar de toekomst van onzen Bond zullen moeten iiitmakeiL
en zonder dat alk leden weten, hoe de zaken staan. Ik kan mij voorstellen, dat Uon
het stemmenbelang over de eer van een Bonden van personen gemakkelijk heen stapt.
Ik weiger echter, ik moet weigeren zoo ondemocratisch te handelen. Immers, opat
manier Zaterdag besproken, komt een fusie tot stand, zonder dat de Bondsleden daar
iets van weten. Als 't zóó moet gaan, duif ik niet op het Congres te verschijnen.:'

Het hoofdbestuur slaagde erin de leden te informeren. Alle afdelingen krrgen een vertrouwelijk schrijven met daarin uitleg en aanbeveling van de fusie. De afdelingen dienden de fusie in afdelingsvergaderingen te bespreker
Tevens was er de oproep om massaal naar het fusiecongres te komen.
Het fusiecongres vond toch snel plaats, namelijk op 26 mei in Utrecht. Daar
namen de afgevaardigden van de drie bonden de volgende resolutie aan:
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( van Nederlandsche Dienstplichtigen, bestaande uit de aangesloten bonden:
ie Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen 2e Bond van Sociaal-Democratische
Mobilisatieclubs 3e Bond van Militairen met klein verlof, in fusiecongres bijeen te
Utrecht op Zondag 26Mei içi8,
van oordeel, dat de belangen der gemobiliseerden in de afgeloopen parlementaire
période metgrooten ernsten toewijding behartigd zijn door de soc. -dem. Kamerfractie,
van mening, dat doorvoering van het Programma van Hervormingen afhankelijk is van de versterking dierfractie in de nieuwe Kamer,
besluit, bij de e.k. Kamerverkiezingen de kandidaten der S.D.A.P. met alle
kracht te steunen.

Daarmee was de fusie een feit. Statuten en huishoudelijk reglement waren
et nog niet. Hetzelfde fusiecongres koos een commissie, die de reglementen
diende op te stellen. Het dagelijks bestuur ging uit 3 personen bestaan, die
Je fusiepartners vertegenwoordigden. H. van der Ploeg van de oude Bond
van Dienstplichtigen werd voorzitter, A.C. Butselaar van de Bond van
Sociaal-Democratische Mobilisatieclubs secretaris en G. Bos van de Bond
m Militairen met klein verlof penningmeester. Toegevoegd werden 2 personen van alle drie bonden, te weten D. van Santen, Kouwen, J. Hartog,
Kuurstra, J. Krullaars en J.W. van de Steen. Het nieuw uit te geven blad
ging heten De Reveille. Van der Ploeg, Butselaar en Van Santen vormden
e redactie.291
Driekwart jaar van onderhandelen had het gekost voordat de uiteindeie samenwerking tot stand kwam. De vraag is of het allemaal zo ver was
ïkomen als de SDAP zich er niet mee bemoeid had. Het antwoord moet
naar alle waarschijnlijkheid 'nee' luiden, zeker gezien de moeizame start die
: Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen' (BVND) zou maken.

ij. De Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen
te was niet te verwachten, dat mensen die lange tijd met modder naar
Baar hadden gesmeten en elkaar ook niet zo vertrouwden, in goede harmonie zouden samenwerken. Vanaf het eerste begin was het mis. A.C.
futselaar kwam er achter, dat de schuld van de oude Bond van Dienst'iicnrigen in Nederland niet, zoals steeds gezegd was, ƒ1.200,- bedroeg
ma
ar ƒ2.100,—. Ook dit bedrag bleek overigens nog onjuist. Uiteindelijk
•eek de schuld zelfs ƒ 2 . 6 0 0 , - te zijn. Daartegenover stond slechts een in:I1
g van ƒ i63,36V2 van de BVSDMC en ƒ 24,51 van de Bond van Militairen
'et Klein Verlof.29' Een maand na de fusie spuwde hij zijn gal richting
Njbestuur van de SDAP:
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OPPERBEVELHEBBER VAN
LAND- EN ZEEMACHT.
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IpHlSL
No.
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Het la ray gebleken, dat In verBchillende garnizoenen,
reedB sedert eenlgen tyd, onder de militairen is
zoogenaamde "tiobilieatieclub", en dat het strevw
deze club zich thano openbaart in opwekking en aanai: :
tct ;u,ti-militairiBti6Chen .'.in. In het byzonder wordt daarby getracht op de Jongste lichting invloed te oefenen.
Ik heb de eer Uwer Excellentie (UHoogedelgestri.' , ••
verzoeken, ongemerkt en met voorzichtigheid, ze
club nog niet tot ingrypen Uwerzyds heeft geleid, te doen
nagaan in hoeverre en op welke wyzo bedoelde club in Uw
dlonstkring werkzaam is.
Ik verlang krachtig ingryper, zoodra een poging wordt
ontdekt, ten doel hebbende het gezag of de krygstucht te
ondermynen. Als zoodanige poging beachouw ik, en deed zich
voor in een der garnizoenen, het optreden van zekeren HA2SBROEK uit UTRECHT, die in een vergadering van ondoroff icleren en soldaten het "Pantßer" van Heyermans voordroeg. Het
optreden van dezen HAZEBROEK voor militairen wordt by deze
door my voor goed verboden. Verder het in bezit hebben of
verspreiden van geschriften van anarchistiBchen 823 antimilitairen aard, of waarvan de Inhoud opruiend ie tegen het
militair gezag of tegen mobilisatieraaatregelen.
Voorts kan ik, als middel tegen dergelyke van anfirchistiRche zyde gerichte beweging, niet genoeg aanbevelen
om Uwe officieren op te wekken tot warme belangstelling
in het doen en laten van hunne ondergeschikten, buiten de
diensturen. Die belangstelling moet leiding ten goecH
zy moet het vertrouwen in de officieren vernoegen en den
samenhang der onderdeelen in krachtiger, zin bevorderen.
Ik ben niet overtuigd, dat alle troepen-officieren
zich met hunne ondergeschikten stoedß voldoende bemoeien,
en werkelyk met hen medeleven, in deze voor zoovelen zee
drukkende tyden.
DE
G E N E R A A L ,

Aan de Autoriteiten der
Landmacht.
(Zie de verzendingslynt cp
de 4e bladzyde,'
^ 3
s

Geheime circulaire Snijders 1915. NA, AV, 2.13.17 inv.nr. 280
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JMesrechtdemonstratie op 17 september 1916 te Amsterdam, GAA, D16333

BOND VAN SOCIAAL DEMOCRATISCHE MOBILISATIE-CLUBS

BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP
VOOr

- ^ ^ X ^ ^

lid van de Afdeeling

o*a-, 7 7. So.
é-—~^v*ïfc_

van den Bond van S. D. M. C.
Militair adres:

/_/,..ƒ_

Burger adres: ^-t^o^^i^oc^^

^j-^CQ^f.
Zo.
HET

Datum van inschrijving

;
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, Sçoreiarlaai : Van Bo««e»traat

ZT&

ILITAIREN!
De dag des oordeels nadert, de dag waarop ook gij. Militairen, U zuh moeten
uitspreken over het beleid van onze huidige- regeering.
Kameraden, wanneer wij -al» militairen over het beleid van deze regeering moeten
oordeelen, kunnen wij niet andera doen dan dit beleid afkeuren.
Wij behoeven U maar te herinneren aan de houding, aangenomen door deze regeering
en de meerderheid der Kamerleden bij de behandeling in de Tweede Kamer van de
fmialomtwel, waardoor zooveel duizenden ouderen thans zonder noodzaak in militairen dienst
ijn ; aan het lange talmen om de vergoedingen poor onze gezinnen Ie oerhoogen ; aan de krenterige
ijre, waarop de menagegeldregeling is herzien ; aan haar houding bij de behandeling deç*=
uliKcr-motk in de Tweede Kamer en de steeds slechter wordende oerlofsregeling, enz. enz.

KAMERADEN ! MILITAIREN !

•
Als gij op 3 Juli uw stembiljet ontvangt, kan dat een machtig wapen zijn om uw
toatand te verbeteren.
Wilt gij wezenlijk uw toestand verbeteren, welnu, zorgt dan dat de partij, die steeds
voor onze belangen in de Kamer gestreden heeft en onze eischen voor verbetering volledig
weft overgenomen, versterkt uit dezen verkiezingsstrijd te voorschijn komt I

Militairen, stemt op de kandidaten der
Soc.-Democratische Arbeiderspartij

STEMT ROOD!
'ctki « i n g s p a m f l e t B V N D . I I S G , F e d e r a t i e S D A P A m s t e r d a m , 32S
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Wij zijn wel schandelijk bedrogen en ik moet toch even opmerken, dat dergelijk soort
partijgenooten, die hetzelfde wilden als ik mijn sympathie niet hebben [...]. Ik heb
den indruk gekregen en ik meen goed te doen dit even vast te leggen: dat Ploeg en
consorten de fusie hebben gewild, in de eerste plaats, omdat dit voor hun, organisatorisch en financieel, een uitkomst, de_ uitweg was en minder om het groot belang van
den ïe juli, want [...] met hoopen lopen hun leden, zelf geheele afdeelingen, weg.
De overblijvenden durf ik een enkele uitgezonderd niet eens verkiezingsmateriaal
te sturen, omdat ik de zekerheid heb, dat er niets van terecht komt [...]. Voor mij
persoonlijk is de aardigheid van de fusie er wel een beetje af en ik ben door de houding van het H.B. van den ouden Bond v. Nederl. Dienstpl. zoodanig teleurgesteld,
dat ik met deze menschen niet best meer samen kan werken. Indien er dan ook geen
verandering in komt, wil ik u welzeggen, hoezeer 't mij ook spijten zou, mijn belofte
tegenover de Mobilisatieclubs dat ik op mijn post zou zijn, niet na te komen, dat
er dan twee dingen gebeuren: óf Butselaar trekt er uit of Butselaar trekt er weer uit
gevolgd door de mobilisatieclubs.
'-""

Butselaar stelde ook de SDAP verantwoordelijk voor de ontstane moeilijkheden. Deze had immers de fusie doorgedreven en diende nu ook maar
de schulden op zich te nemen. Dat zou niet gebeuren. Na de verkiezingen
toonde de SDAP geen belangstelling meer voor de soldatenorganisatie. Althans, zij ontwikkelde geen nieuw beleid met betrekking tot wat de bond
in de toekomst zou moeten gaan betekenen. Het partijbestuur achtte de
bond een noodorganisatie voor de duur van de mobilisatietijd. Het doel
was hetzelfde als dat bij de oude mobilisatieclubs: het instandhouden van
een band met de partijleden onder de wapenen. Wel voelde de partij zich
enigszins verantwoordelijk en betaalde J. Hartog, vanaf augustus voorzitter, voortaan uit de partijkas. Wekelijks kreeg hij een loon van ƒ7,50, overigens geen topsalaris voor SDAP-begrippen. De partijsecretaris, degene mei
het hoogste salaris, ontving ƒ 57,70 per week.294 In de novembermaand van
1918 zouden ook andere bestuursleden, te weten Van Santen, Kuurstraen
Butselaar, van de partij enkele malen salaris ontvangen. 195
Het hoofdbestuur van de BVND stelde een onderzoek in naar de oorzaken van de grote schuld van de oude 'Bond van Dienstplichtigen in Nederland'. De financiële boekhouding van de oud-penningmeester C.M.J.
van Broekhoven werd grondig bekeken. Daaruit bleek dat de leiding en
vooral de penningmeester zelf zeer onverantwoordelijk waren geweest.
De cijfers werden gepubliceerd in De Reveille. Wat vooral opviel, waren
de hoge uitgaven voor propaganda (ruim ƒ1.500,-) en salarissen (ƒ 7
Van de uitgaven bestonden geen rekeningen en kwitanties meer, zodat het
niet mogelijk meer was de bedragen te controleren. De grootste schuldeiser
was Van der Ploeg zelf met ƒ 1.029,69V2.'-"'
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De propagandist zelf kwam ook onder vuur te liggen. Toen hij begin
uli zonder toestemming van het hoofdbestuur een treinabonnement aanschafte en de kosten ervan declareerde, schorste het hoofdbestuur hem als
bezoldigd propagandist tot het congres van de BVND in augustus.298 Van der
Ploeg weet de ontstane problemen met name aan het optreden van Butsclaar en in zijn gevolg penningmeester Bos en hoofdbestuurder Hartog.
Volgens de propagandist was de secretaris uit op macht. Ondanks de aanval
opzijn persoon, gooide Van der Ploeg het bijltje er niet bij neer en vergoelijkte hij zelfs het gedrag van Butselaar:
Ze zijn nog jong en dus vergeef ik ze veel, maar in geen geval laat ik de zoo belangrijke bond in de steek. Het spreekt wel vanzelf dat ik mij niet laat wegpesten door
iemand die zonder te begrijpen hoe hij daarmee in de eerste plaats zijn organisatie
schaadt, omdat hij zich in zijn 'macht' bedreigd voelt, nog zooveel te leeren heeft in
alles, aan jeugdige zelfoverschatting dreigt ten onder te gaan. ^

Van der Ploeg bleef zijn onbezoldigde taken uitvoeren tot op het congres
van 25 augustus. Daar debatteerden Van der Ploeg en Butselaar. Laatstgenoemde kwam als overwinnaar uit de strijd waarop de voorzitter voor de
eer bedankte en de BVND verliet.100

Het congres van 25 augustus koos een opvolger voor Van der Ploeg. J.
Hartog, oud-bestuurder van de BVSDMC was de enige kandidaat en werd
gekozen. Butselaar bleef secretaris, Bos penningmeester. Van Santen,
Kuurstra, Oukes, C.P. Damme, J.H. van Oostrom en Krullaars vulden het
hoofdbestuur aan.301
Hetzelfde congres nam statuten en huishoudelijk reglement aan. De
steun voor de moderne arbeidersbeweging kreeg daarin een voorname
plek. Dat was mogelijk geworden doordat andersgezinden als lid hadden
bedankt. Veel afdelingen van de oude 'Bond van Dienstplichtigen' waren
opgeheven.'02 Ook hadden veel leden van de 'Bond van Militairen met
wein verlof' bedankt. De Reveille schatte het ledental vlak na de fusie op
slechts 5.000. Eind augustus waren er volgens dit blad 6.000 leden, verdeeld in het gehele land over 75 afdelingen.' 0 ' Eind oktober zou dat aantal
tot ongeveer 7.000 gestegen zijn.'04
Exacte ledentallen konden bij het Hoofdbestuur nooit bekend zijn.
ledere afdeling was verplicht 4 cent per lid per week af te dragen en die
«dracht diende voldoende gespecificeerd om de twee weken te worden
°Pgezonden.-'os In de praktijk kwam daar op grote schaal nooit wat van.
Regelmatig verzocht het hoofdbestuur in De Reveille om de juiste gegevens,
zoals bijvoorbeeld in het nummer van 4 september:
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Wij verzoeken de afdeelingen voor i$ September e.k. opgaaf te doen van het juiste
aantal leden hunner afdeeling. Bovendien zagen wij gaarne, dat gelijk met deze
opgave werd ingediend een mededeeling van de namen enfitnctie's van de afdeelingsbestuurders. Zendt dit bericht nu dadelijk, nadat ge deze vraag gelezen hebt!!!"

Het verzoek was bij veel afdelingen aan dovemansoren gericht. Medio oktober maakte het hoofdbestuur er melding van, dat maar liefst 35 afdelingen
of zeer onregelmatig of in het geheel geen opgave deden van het ledental.
Voor de kas zal dit zeker consequenties hebben gehad. De bond hield een
kasboek bij; de bedragen die hier als inkomsten worden genoemd, zorgden
niet voor het door de organisatie opgegeven ledental. Volgens dat kasboek
waren er in juli, uitgaande van 4 cent per lid per week, maar een kleine 900
betalende leden.iü!i Er vanuit gaande dat de penningmeester het kasboek
niet goed bijhield en in een andere boekhouding de cijfers wel juist op een
rijtje had, zodat hij in De Reveille goede financiële verslagen kon publiceren, komen we tussen 9 juni en 23 augustus op een gemiddelde van 4.408
leden per week.'°lJ Na 23 augustus zijn er geen officiële of officieuze cijfers
meer bekend, behalve de propagandistisch getinte getallen.
Doordat alle andersdenkenden praktisch uit de organisatie waren verdwenen, was de BVND in feite een voortzetting van de BVSDMC. Propaganda
maken voor de SDAP en de moderne arbeidersbeweging vormde het belangrijkste actiepunt. Hierin was een schone taak weggelegd voor de afdeling, nei
zoals dat voor de fusie een belangrijke taak voor de lokale clubs was geweest.
De afdeling Dordrecht plaatste in De Reveille van 2 november een jaaroverzicht van haar activiteiten sinds 12 oktober 1917. De fusie vormde daarin geei
breekpunt. 'De oorlog van Goud en Staal', 'Wat staat de arbeidersklasse te
wachten', 'De arbeidersbewegingen en het alcoholisme' en 'De Internationale en den oorlog', waren de typisch sociaal-democratische thema's.'"
De BVND was door de SDAP gewild vanwege de verkiezingen. Na defu.-i
er ongeveer nog een maand om hieraan te werken. In die tijd vonden ongeveer
80 bijeenkomsten plaats. Door deze arbeid voorkwamen de sociaal-democraten, dat meer legergezinde politieke partijen tijdens de verkiezingscampagne
sterk in het voordeel waren."' Voorbeelden van geslaagde bijeenkomsten waren die in Noordwijk, waar hoofdbestuurslid Kuurstra sprak en die in Haarlem, waar als spreker Van der Ploeg optrad. Bij die laatste bijeenkomst trachtten rooms-katholieke oud-bestuurders van de Bond van Dienstplichtigen à
vergadering te saboteren.'" De verkiezingscampagne onder de militairen heen
de SDAP in totaal ? 1.235,05 gekost.'" Onbekend is of van een succes gesproken
kon worden. De uitslagen van de stemming onder militairen zijn niet meern.
te gaan. Wel behaalde de partij zeven zetels winst en kwamen uit op 2: \
wege het algemeen kiesrecht was overigens op meer gerekend.
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Van de strijdpunten, waarmee de SDAP de militairen bewoog om op
haar te stemmen, was het vooral de eis voor gedeeltelijke demobilisatie,
waarvoor 'een krachtige actie werd ondernomen'." 4 De sociaal-democraten
hadden Denemarken en Zwitserland hierbij als voorbeelden. In het laatstgenoemde land stuurden de autoriteiten het grootste deel van de militairen
naar huis. Waren er in augustus 1914 250.000 man onder de wapenen, in
1918 waren dat er nog maar 20.000.'^ In september zond de bond over dit
onderwerp een adres aan de Tweede Kamer. Als redenen legde deze voor,
dat de toestand bij den langen duur der mobilisatie voor de gemobiliseerden en hun
gezinnen meer en meer onhoudbaar wordt,
dat de landstormp lichtigen voor het meerendeel reeds langer dan twee jaren onder de wapenen vertoeven,
dat het gezinsleven wordt ontwricht, de criminaliteit steeds toenemende is, en
vele zaken van gemobiliseerden totaal zijn verwoest of nog worden verwoest,
dat iedere gemobiliseerde den Staat gemiddeld kost f 3,—per dag, hetgeen een besparing van f300.000 zou beteekenen bij het naar huis zenden van honderdduizend
man,
dat het naar huis zenden van enkele lichtingen ook het economische leven in
Nederland, meer in het bijzonder de levensmiddelenvoorziening van ons land, ten
goede zou komen,
dat troepen, die van huis komen, bij eventueele gebeurtenissen meer presteeren
dan troepen, die reeds zoo langen tijd onafgebroken den zwaren druk der mobilisatie
hebben ondergaan. '"'

De manier van actievoeren was niet anders dan voor de fusie. De Tweede
Kamer was de plek waar besluiten genomen werden. De SDAP-fractie zou
voor het succes zorgen.-'" Zo ontving de Tweede Kamer een adres inzake de
militaire vergoedingen. Uiteraard wenste de bond verhoging, maar ook dat
aanvragen van gemobiliseerden om de vergoedingen meer in overeenstemming met hun behoeften te krijgen, sneller behandeld zouden worden." 8
De BVND ging daarnaast niet verder dan het instellen van een klachtencommissie, die klachten van allerlei aard diende te gaan behandelen en een
commissie die als taak kreeg een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de
vergoedingen."9 Beide commissies kregen het erg druk. Gezien het gebrek
Mn kennis bij afdelingsbestuurders op het gebied van klachtenbehandehng, vatte de bond het plan op om hen hierin te scholen. Van Santen
ftudeze cursus eind oktober verzorgen.510 Ook de vergoedingscommissie
wenste dat de afdelingen eerst zelf al het mogelijke zouden ondernemen
voordat de commissie de zaak zou behandelen. 'Onnodig geschrijf' wilde
;
i] liever niet op het bureau zien verschijnen.-"'
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In augustus reorganiseerde de overheid het soldijstelsel en besloot de
soldaten 5 cent per dag verhoging te geven. Echter, hierop beknibbelde
zij meteen weer door de zogenaamde geoefendheidtoelage van 3 cent af te
schaffen. Tegen deze afschaffing verzette de bond zich en stuurde een adres
hierover aan de minister van Oorlog. Het antwoord van de minister was
negatief, waarop de bond de zaak verder overliet aan de SDAP-kamerfractie
en dan speciaal de militairdeskundige Klaas ter Laan.322
In oktober maakte het hoofdbestuur van de bond afspraken met het NW
om in de afdelingen cursusavonden te verzorgen over de vakbeweging. De
BVND wilde dat in alle 70 afdelingen doen, maar het N W koos er voor om
bij wijze van proef te starten in tien plaatsen en trok daar ƒ 250, - voor uit.
De uitverkoren afdelingen waren: Zevenbergen, Willemstad, Dordrecht.
Corinchem, Zutphen, Miliigen, de Harskamp, Oldebroek, Ede en Zeist.
De cursusavonden werden gepland in november.' 2 ' Door de woelige omstandigheden in die maand en de plotselinge demobilisatie, zal van deze
cursussen wel weinig terechtgekomen zijn.

6.8. Legerleiding versus soldatenclubs
De autoriteiten in Nederland hadden geen enkele ervaring met een gedurende lange tijd op grote schaal gemobiliseerd leger. Omgaan met soldatenorganisaties was niet nieuw, maar vormde een heikel punt. Het verbieden
van verenigingen was wettelijk niet mogelijk. Overplaatsing en bestraffins
van individuele leden was het enige middel dat commandanten als zij iets
tegen clubs wilden ondernemen ter beschikking hadden. Het lokale kader
kreeg onverwacht te maken met het fenomeen mobilisatieclub, terwijl ook
allerlei linkse bladen de kazerne binnenstroomden. Omdat hier geen richtlijnen over bestonden, konden zij handelen conform hun bevoegdheden
en naar eigen inzichten. Soms, maar zeker daar waar de Staat van Beleg ot
Oorlog van toepassing was, was dat repressief. Illustrerend hiervoor mae
zijn de stellingname van de commandant van de stelling Den Helder reeds
vlak na het begin van de mobilisatie en de reactie hierop van de minister
van Oorlog inzake de verspreiding van Het Volk. De krant meldde:
Over het feit, dat de kommandant van de stelling Helder weigert 'Het Volk' aan è
abonnees van dtit blad die onder de wapenen zijn door de post te doen uitreiken,
terwijl andere bilden wel worden toegelaten, heeft de directeur van ons blad zich telegrafisch bij den minister van Oorlog bezwaard. De minister heeft daarop ten bescheid
gegeven, dat, waar de stelling Helder in staat van oorlog is verklaard, de komnwulm
dier stelling daar het gezag uitoefent en de minister inbreuk kan noch wil rm
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19 RI nde Div.
24 RI (vier afd.)
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De Harskamp
Den Helder
Doesburg
Doetinchem
Dordrecht
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11.
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Everdingen
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Harderwijk
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3940.
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4748.
4950.
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Hengelo (Overijssel)
Heveskes
Hoek van Holland
Hoogwoud
IJmuiden
Laren
Leerdam
Leeuwarden
Lekkerkerk
Loevestein
Maastricht
Marken Binnen
Miliigen
Naarden
Nieuwersluis
Noordwijk
Numansdorp
Oldebroek
Ooltgensplaat
Rockanje
Rotterdam
Schoonhoven
Utrecht
Vianen
Wijdenes
Willemstad
Zeist
Zutphen
Zwartewaal

'dtReveille, 2-11-1918

b Urecht creëerden de autoriteiten het 'Bureau voor Algemeene Inlich;
ingen' om socialistische bladen te weren. Dit bureau stelde in een instruc; cv
' ast, dat het doorzenden van 'bladen waarin propaganda wordt gemaakt
'°or sociaal-democratie of anarchie' verboden was.'25 Ook uit Delft, RijnsDu
rgen Leiden kwamen berichten over problemen rond het lezen van Het
!
»*op de kazerne.'26
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Een geheel ander probleem voor de commandanren was het bezoeken
van vergaderingen. SDAP-afdelingen begonnen met het oproepen van soldaten om naar bijeenkomsten te komen en iets later om mobilisatieclubs
te vormen. De afdeling Edam was één van de pioniers op dit gebied in
Nederland. De kazernecommandant zag dat niet geheel zitten en verbood
de soldaten naar de afdelingsvergadering toe te gaan. Via de stadsomroeper
kon de vergadering worden afgeblazen en werden problemen voorkomen.
Uiteraard tekende de afdeling Edam protest aan bij de stellingcommandant en stelde zij de SDAP-kamerfractie van het gebeuren in kennis. i:
Naar aanleiding van de problemen in sommige legerplaatsen stelde Ter
Laan kamervragen. Maar nog voor deze ter kennis van de minister van
Oorlog kwamen, had hij al aan de commandanten meegedeeld, dat er geen
reden bestond om een andere gedragslijn ten aanzien van het lezen van bladen en het bezoeken van vergaderingen te volgen dan voor de mobilisatie
toen daaromtrent geen problemen bestonden.' 18
Het optreden van de minister bleek niet voldoende. Medio november
1914 schreef de commandant van Zoutkamp de volgende ingezonden briet
aan Het Volk:
Geachte Redaktie.'
Ik heb de eer ter uwer kennis te brengen, dat geen bladen van U meer mogen
verschijnen in de gemeenten Ulrum, Zoutkamp, Oldehove, Leens, Kloosterburen,
Grijpskerk en Kollummerland, zonder dat daarvan tegelijkertijd een exemplaar aan
mij wordt verzonden. Tevens mag door U geen artikel of ingezonden stuk militairt
zaken betreffende worden opgenomen zonder mijn toestemming'''1''

De krant betitelde deze actie van de commandant als 'militair machtsmisbruik'.
Ook de mobilisatieclubs waren niet veilig. In Rockanje ontbond een
plaatselijke commandant reeds direct na de oprichting een club." 0 Een lid
van de club uit Uitwijk in West-Brabant, H. Plettenberg, meldde in januari 1915 aan het partijbestuur, dat deze club in het geheim moest werken.
omdat de militaire autoriteiten aldaar tegenwerkten en reeds dachten dat
de club ter ziele was.'" Waarschijnlijk heeft de club daarna niet lang meer
bestaan, althans we vernemen er niets meer van.3'2
In maart 1915 kwam er een nieuwe golf van maatregelen. Anarchistische, antimilitaristische en syndicalistische soldaten stichtten hun eigen
mobilisatieclubs. Propaganda maken tegen alles wat met het militarisme
te maken had, was één van hun voornaamste doelstellingen. Van de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht ging een 'zeer geheim' schrijven uit
aan de autoriteiten van de landmacht om voor zover dat nog niet gebeurd
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was, tegen deze clubs op te treden, terwijl ook het verspreiden van anarchistische bladen en geschriften zou moeten worden tegengegaan.3'3 Die
commandanten bleken het moeilijk te vinden sociaal-democratische van
anarchistische clubs te onderscheiden en zodoende werd ook een aantal
sociaal-democratische clubs het slachtoffer van hun beleid. Ook de opperbevelhebber zelf had het er moeilijk mee, want de directe aanleiding van
zijn schrijven was de voordracht van 'Het Pantser' van Herman Heijermans
door J. Hazebroek uit Utrecht op een feestavond op 9 maart 1915 van de sociaal-democratische mobilisatieclub te Woerden. Het stuk was in de ogen
van de garnizoenscommandant antimilitaristisch. Het maken van sociaaldemocratische propaganda was bovendien niet toegestaan en de commandant had om deze redenen maatregelen getroffen.334 De commandant in
Woerden bestrafte twee bestuursleden van de club, J.H. ter Napel en Th.
van der Zeeuw met acht dagen provoost. De motiveringen luidden:
De majoor depôtcommandant straft sergt ter Napel. Als lid van het bestuur van eene
vereeniging deelgenomen aan het tot stand brengen van eenen feestavond, waar een
anti-militair en opruiend stuk werd voorgedragen en niet gezorgd, dat het gebruiken van anti-militaire en opruiende taal werd gestaakt, hoewel hij tegenwoordig
was en de bijeenkomst bezocht werd door vele militairen (onder wie kortgeleden
aangekomen recruten) die door het bestuur van de vereeniging met het houden der
bijeenkomst in kennis waren gesteld door middel van strooibiljetten, waaruit niet
bleek, dat de bijeenkomst was belegd om propaganda te maken voor de sociaal-democratische beginselen.

Hoewel het door den corpscommandant was verboden, toch:
ie sociaal-democratische propaganda gemaakt en
2e dagbladen verkocht.
Bovendien als lid van het bestuur van een vereeniging medegewerkt aan het tot
stand brengen van een feestavond waar een anti-militair en opruiend stuk werd
voorgedragen en dat strooibiljetten voor dien feestavond waren verspreid zonder dat
daarvoor de toestemming van den korpscommandant was gevraagd en verkregen,
zooals was voorgeschreven.

tenslotte werd de vaandrig J.G. Meyer, die de bijeenkomst had geopend,
beschuldigd van het spreken van opruiende taal en naar de krijgsraad
verwezen.33' Het bleef niet bij het straffen van deze bestuursleden. De
c
°mmandant verbood Het Volk voor alle militairen en ontbond de moDiusatieclub. Teneinde herhaling te voorkomen, mochten militairen geen
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(bestuurs)lid van een sociaal-democratische vereniging zijn."f' De colporteur van Het Volk, het door toedoen van de maatregelen gewezen bestuurslid Th. van der Zeeuw, kreeg voor het uitdelen van de krant aan abonnees
en ondisciplinair gedrag tegenover zijn meerdere (zijnde het maken van
een opmerking tegen een sergeant, die kranten aan het afpakken was), zes
dagen provoost."" In totaal zat hij daarmee veertien dagen vast.
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen besloot de SDAP een eigen onderzoek in te stellen. Zij hoorde een aantal aanwezigen en hun getuigenissen waren volstrekt tegengesteld aan de bevindingen van de commandant.
Er was geen opruiende taal gesproken, er was geen verbod op het maken
van propaganda, bovendien was de commandant keurig over het karakter
van de vergadering ingelicht, zo kreeg de SDAP van hen te horen.iiS De advocaat van de SDAP, Mr. M. Mendels, begeleidde Meyer bij zijn proces. Dit
werd een lange procedure. Op 16 april sprak de Krijgsraad Meyer vrij op
grond van nietigheid van de tenlastelegging. Zijn commandant strafte hem
daarna alsnog krijgstuchtelijk met tien dagen provoost. Meyer en zijn advocaat maakten daarna de zaak aanhangig bij het Hoog Militair Gerechtshot.
Deze verklaarde op i oktober 1915 de straf echter wettig en de klacht van de
vaandrig dus ongegrond."'' De anderen gingen niet in beroep. De advocaat
ach iseerde de SDAP het ter sprake te brengen in de Tweede Kamer.
Was er in Woerden mogelijk een directe aanleiding om op te treden.
in Delft lijkt deze eigenlijk helemaal niet voorhanden geweest te zijn.
Toch ontbond de commandant van de iste Divisie in april 1915 ook hier
de club en plaatste de bestuursleden over. Hij had hier zijn redenen voor.
De garnizoenscommandant had hem weliswaar verzekerd dat de club geen
antimilitaristische propaganda maakte, toch achtte hij het niet gewenst dat
militairen in dergelijke clubs als bestuurslid zitting namen. Het door de
commandant van het veldleger overgenomen voorstel om de bestuurder*
over te plaatsen was voor hem niet meer dan een preventieve maatregel."
De getroffen militairen, C.V. Kuijk, De Graaf, Van der Laan, Spek en De
Jong, werden begin mei naar Brabant en Limburg overgeplaatst. Eerstgenoemde werd daarbij in Maastricht bijna als staatsgevaarlijk persoon
behandeld en dus overdreven sterk gecontroleerd. Brieven door en aan
hem verzonden werden opengemaakt. Toegezonden bladen kreeg hij niet
in zijn bezit. Dit kwam de minister van Oorlog ter ore en deze kon dit niet
rechtvaardigen. Aan de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht schreet
hij eind mei:
Aangezien deze man mij wordt afgeschilderd ah te zijn van goeden wil en geer.: 1
behept met neigingen tot verzet tegen militaire maatregelen, zou ik gaarne door Uwc
Excellentie worden ingelicht, of het noodig is deze controle te handhaven.w'
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Of de actie van de minister resultaat heeft gehad, is onbekend. Mogelijk is
k Kuijk in december van hetzelfde jaar weer voorzitter van een mobilisarieclub is geworden, nu in Breda.342
In Amersfoort werd de mobilisatieclub, waarvan de latere Ajc-bestuurder
Klaas Toornstra secretaris was, eveneens verboden. SDAP-Tweede-Kamerlid
ran Leeuwen zou hier spreken op 27 april, echter hij hoefde niet meer
:e komen. De oorzaak van het verbod was, dat de mobilisatieclub geen
vergunning had, terwijl deze toch al sinds januari activiteiten organiseerde.
Ook Z/rt Volk werd verboden. Van Leeuwen verdacht de militaire autoriteilen van maatregelen van hogerhand, zo schreef hij in de partijkrant:
Het is natuurlijk denkbaar, dat de garnizoenscommandant in zijn optreden thans
tegen de mobilisatieclub als een uitvoerder van eenig bevel van hogerhand is opgetreden. Dan zou hijzelf dus niet geheel verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor
à bedenkelijkheden van zijn houding ten dezen. Maar dan zou in wezen de zaak
heel wat erger zijn; want dan zou dit geval op de meest overtuigende wijze aantonen, dat van de zijde der hooge militaire autoriteiten niets meer of minder bedoeld
wordt dan een politieke censuur op onze partij en dat dus deze militaire autoriteiten
Mn hun militair gezag in dezen tijd misbruik zouden maken om onze grondwettelijke rechten buiten werking te stellen.™

indere verboden clubs waren die uit Vlissingen en Hoek van Holland. In
•aistgenoemde plaats gebeurde dat nadat in een vergadering was gezegd,
à de koningin had deelgenomen aan de Staatslening tegen 5%.'44 De aanwezige officieren vonden dit ongepast.
De overplaatsing van twee leden van het bestuur van de club in Breda
:nde behandeling van hen als gevaarlijke personen, wasvoorde SDAP weer
sn aanwijzing om een geheime circulaire van hogerhand te vermoeden.14"
Zetwas te opvallend: de mobilisatieclubs in Delft, Woerden, Amersfoort,
'Usingen, Hoek van Holland en Breda werden ongeveer tegelijkertijd
ingepakt. Uiteraard waren de sociaal-democraten op de hoogte van het
'staan van anarchistisch getinte clubs. Dat de autoriteiten deze clubs
-niet wenselijk beschouwden, kon de SDAP ook begrijpen. De sociaal-mocratische clubs waren echter in de ogen van de partij netjes en niet
• '•vettig bezig of in ieder geval, zij behoorden dat te zijn. Gezegd dient
ïworden, dat ook sommige commandanten dit inzagen. Bijvoorbeeld
« daar de commandant van de Ilde Divisie, die hierover eind maart
M de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht schreef: 'Tot dus verre
an de oprichting geen enkel nadeelig gevolg ondervonden; zij worden
schouwd als een soort veiligheidsklep voor hen, die, als burger, gewoon
^nun partijzaken te bespreken.'' 46 In Apeldoorn, dat onder zijn gezag
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ressorteerde, bestonden alleen zorgen over het d o e n en laten van de vrijt
socialisten.
De SDAP bracht de kwestie tijdens de bespreking van de mobilisatiekredieten aan de orde in de Tweede Kamer en d i e n d e via Ter Laan de volgende
motie in:
De Kamer, van oordeel dat opzettelijke belemmering van het politieke leven door
militaire autoriteiten door den aard der buitengewone omstandigheden niet geboden en dus ontoelaatbaar is;
noodigt den heer minister van Oorlog uit, tot de betrokken autoriteiten een
aanschrijving te richten, waarin wordt aangedrongen op handhaving van het recht
van vereeniging en vergadering en op eerbiediging van de vrije keuze van bladen en
geschriften bij de dienstplichtigen,
en gaat over tot de orde van den dag. '"'
G e d u r e n d e een viertal dagen besprak de Kamer de situatie in het leger en
de repressie van de mobilisatieclubs. M e t n a m e het concrete voorval in
Woerden kwam ruimschoots aan bod. D e minister van O o r l o g had weinis
op met de activiteiten van de sociaal-democraten in het leger. Hij zou hierover later schrijven:
Ik behoef wel niet te zeggen, dat ik dit gedoe niet met welgevallen aanzag; het leger is
de plaats niet voor politieke scholing, vooral niet van een partij, die zich welbewust
tooit met het etiket revolutionair.^
Er ontbrak een wettelijk kader o m iets tegen hen te o n d e r n e m e n .
D e Kamer d w o n g Bosboom toezeggingen te d o e n . Hij erkende dat de
door h e m voorgelezen geheime circulaire niet o p sociaal-democratische
clubs en Het Volk van toepassing k o n zijn en zou dus maatregelen nemen
o m repressie in deze gevallen te v o o r k o m e n . D e SDAP-fractie was er tevreden mee en liet de motie niet in s t e m m i n g brengen 3 4 9 , hoewel zij geen absolute zekerheid verkreeg. H e t c o m m e n t a a r in Het Volk m a g wat dit betreft
voor zichzelf spreken:
Onze bijzondere belangstelling hebben natuurlijk de verklaringen van den minister ten aanzien van het politiek optreden der legerautoriteiten. Hij wil daartegen
niet rechtstreeks ingaan. Hij zegt alleen in het openbaar zijn meening, een liberale
/mening. Hij geeft een raad, als van een ouderen broer aan een jongere. Zijn rOOaii
goed. Maar hij laat den jongeren broeder vrij, als deze den goeden raad in den wind
wil slaan, als hij oude, bekrompen opvattingen wil huldigen. En, solidair met at
militaire gezttghebbers als hij is, poogt hij wat zij verkeerds doen, te plaatsen in een
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wo guruüg mogelijk licht, terug te brengen tot een zoo gering mogelijke beteekenis.
Ungünstige in dit deel van de ministerïéele rede is, dat wanneer het verbod van een
mobilisatieclub hem onredelijk blijkt, de heer Bosboom de weder-oprichting ervan
ui bevorderen. Wij hopen, dat de waarde van deze toezegging door resultaten zal
blijken. Allicht zal dan ook het verbod van 'Het Volk' aan sommige kommandanten
minier noodig blijken, [sic] "°

De onderdrukte mobilisatieclubs kwamen niet meer tot leven. Alleen in
Breda, waar niet twee maar uiteindelijk zeven bestuurders werden overgeplaatst, is dit geprobeerd."' Het bleek voorlopig tevergeefs.
De minister heeft in ieder geval eenmaal woord gehouden. Eind mei
schreef hij aan de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht een hiervoor
angehaalde brief over de overplaatsing en behandeling van de oud-voorzitter van de mobilisatieclub in Delft, Kuijk. Na het Kamerdebat verminderde de repressie, maar dat had vooral te maken met het verdwijnen van
de antimilitaristische onafhankelijke mobilisatieclubs. Hier was het de
iandmachtautoriteiten om te doen geweest, zoals in het volgende hoofdstuk te lezen valt. De opperbevelhebber had tegen de sociaal-democraten
echter geen bezwaren meer. Toen een Zeeuwse commandant vragen
stelde over het toestaan van een club in Rilland, antwoordde Snijders dat
het om een type club ging, 'welker houding bij en na de mobilisatie geen
aanleiding geeft tot tegenwerking of onderdrukking van gepast vereenisingsleven'."'
Ter Laan was tevreden. In een debat in de Tweede Kamer over de militie
in juli 1915 zei hij dat de 'vervolging' minder was geworden en dat het debat
ran mei zijn uitwerking niet had gemist."' Toch bleven er commandanten,
die hun maatregelen namen. Nadat een klacht over de behandeling van
hun detachement in Het Volk van 22 juni 1915 was verschenen, verbood de
commandant van de Pontonniers in Zaltbommel tijdelijk de verspreiding
ran de krant, in afwachting van een beschikking van de opperbevelhebber
ran Land- en Zeemacht.354 Snijders zou echter nooit Het Volk verbieden.
Het verbod in Zaltbommel duurde dan ook niet lang. 1 "
In het gebied van de rvde Divisie heerste na de zomer van 1915 volgens het
bestuur van de sociaal-democratische mobilisatieclub van dezelfde divisie
ne 'meenings-anarchie'. Diverse commandanten stonden vergaderingen niet toe, terwijl anderen meer tolerant waren. Regelmatig namen
c
°mmandanten contact op met zaalbeheerders en bewogen hen zalen niet
"leer aan de mobilisatieclubs te verhuren." 6 Dit laatste gebeurde ook in
•buiden. Uiteindelijk kwam de mobilisatieclub in een stal terecht."" In
oktober dwongen lokale regelingen de mobilisatieclub in Axel te stoppen
m
« het maken van propaganda." 8
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Nadat eind maart 1916 in verband met de kritieke internationale situatie de verloven werden ingetrokken, voerden de mobilisatieclubs van
Assen en Den Helder daartegen actie. De commandanten zetten daarop
bestuursleden van beide clubs in de cel. Ter Laan voelde zich geroepen de
zaak opnieuw aan de orde te stellen tijdens de behandeling van de mobilisatiekredieten. In zijn rede zei hij onder meer:
Ook tegen de mobilisatieclubs wordt nog verkeerd opgetreden. De Heldersche klub
nam een motie aan over de verlofs-schorsing die ik niet voor m'n rekening zal nemen.
Maar men strafte den secretaris met 30 dagen arrest. In Assen werd voor eenzelfde
feit 8 dagen provoost gegeven. De minister bedenke echter dat de regeering over de
reden der verlofiopschorthig geen enkel licht ontstak en dat het dus niet aangaat een
ondoordachte uiting zoo zwaar te straffen. Waarom, praat de kapitein niet liever
eens met het bestuur der klub? Zoo deed ook overste Fabius in de Harskamp. Het
is een klein kunstje voor iemand met takt, om met de mannen mee te leven. Door
uni,! kt in h optreden echter, maakt men ze razend. '"

Het optreden van Ter Laan was niet zoals in 1915 een pleidooi voor de
grondrechten vrijheid van vereniging en vergadering. Kennelijk vond hij
dat deze goed gegarandeerd waren en dat alleen de lokale commandanten .
dit nog moest worden bijgebracht. Zeker speelde ook mee dat tussen mei I
1915 en mei 1916 het aantal incidenten was afgenomen.
In november 1916 zouden er toch weer kleine en grote onregelmatigheden plaatsvinden. In Oisterwijk maakte de regimentscommandant een vergadering met SDAP-bestuurder Suze Groeneweg als spreekster onmogelijk.
ondanks de orders van de commandant van de ivde Divisie en de wettelijke
bepalingen." Was dit een relatief klein incident, in het gebied van de
inde Divisie was de situatie ernstig. In dit gebied hadden nooit veel club;
bestaan. Rilland was een van de weinige plaatsen waar in 1915 sociaal-democraten actief waren/'" In 1916 bestond er korte tijd een centrale. Dea
had echter weinig levensvatbaarheid en hield in oktober van hetzelfde jaai
al weer op te bestaan."" De afdelingen sloten zich aan bij de WSDMC Eén
van de oorzaken van het moeizame bestaan van de sociaal-democratische
clubs hier, was het optreden van de autoriteiten. De commandant van de
inde Divisie beriep zich op de regelingen van de staat van beleg en wierp
een enorme bureaucratische barrière op voor de clubs in zijn gebied. Ir.
een brief van 11 oktober aan het bestuur van de mobilisatieclub bij het W
Regiment Infanterie, legde hij nog eens uit wat zijn regels waren. Namen
van bestuursleden van afdeling en onderafdelingen dienden aan de dhsieeommandant bekend te worden gemaakt; propaganda onder militairen
tijdens bevolen diensten was verboden; orgaan en geschriften dienden aan
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Je commandanten ter inzage te worden gegeven. De verantwoordelijke
personen voor het orgaan en de geschriften moesten met hun namen onder
de kop worden vermeld. Gezags- en krijgstuchtondermijnende artikelen
waren uit den boze; vergaderingen moesten tijdig bij de commandant
irden gemeld. Van sprekers en deelnemers van besloten vergaderingen
dienden desgevraagd de namen opgegeven te worden; voor openbare vergaderingen was een vergunning noodzakelijk. Het was verplicht om de te
bespreken onderwerpen aan de autoriteiten bekend te maken. Uiteraard
s het ondermijnen van gezag en krijgstucht ook hier niet toegestaan.' 64
De doelstelling van de commandant was duidelijk. Hij wilde het werk
van de mobilisatieclubs frustreren. Dat het tot een botsing moest komen,
was niet onlogisch. Het Volk meldde op 9 december onder het opschrift
Machtsoverschrijding':
Sommige hooge militairen gaan nog altijd voort met het nemen van uitzonderingsmaatregelen tegen de sociaal-democraten in het leger. Zo ook de kommandant der
derde divisie, generaal Maris. Deze bevelhebber had reeds vroeger aan de Soc-Dem.
Mobilisatieclubs van het 2e regiment infanterie allerlei moeilijkheden in den weg
gelegd. Thans heeft hij het houden van een openbare vergadering vanwege de club
[...] rondweg verboden. De 'grond' tot het verbod is dat de club is aangesloten bij de
Vereeniging van Soc-Dem. Mobilisatieclubs, die hij niet wil 'erkennen'.^

Het blad van de W S D M C , De Socialistische Militair ruimde een paginagroot
irtikel aan het gebeuren, geschreven door de voorzitter H. Wielinga. De
voorzitter sprak van een volledig uit de tijd zijnde vorm van repressie, omdat de SDAP zich in de maatschappij coöperatief opstelde:
Deze chefder staf, hetzij met of zonder medeweten van zijn Commandant, schijnt
geheel te vergeten dat de tijd van socialistenvervolging nu toch wel tot het verleden
behoort.
De Sociaal-democratie heeft, en vooral in dezen oorlogstijd, toch wel getoond
dut zij is een partij van ernstige menschen, wier werk 'en in het Parlement èn in de
diverse Gemeenteraden op groote prijs wordt gesteld.iM'

<* publiciteit rond het gebeuren in de inde Divisie leverde weinig op.
Wat op 8 december opnieuw een vergadering was verboden, stuurde de
»deling van het 2de Regiment Infanterie een adres naar de minister van
Oorlog. Deze antwoordde, dat de redenen die de commandant hiervoor
u
i gegrond waren.367
'ot in 1918 zouden de sociaal-democraten het moeilijk hebben om een
•!erk georganiseerde achterban in Zeeland te verkrijgen. Mogelijk had dit

380

NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND

echter niet alleen te maken met repressie, maar gewoon met een gebrek
aan sympathie voor het socialistische gedachtegoed. In ieder geval stelden
de sociaal-democraten dit punt in februari 1917 niet aan de orde bij de
behandeling van de begroting van het Ministerie van Oorlog. Ter Laan
sprak slechts over ongelijke behandeling van de clubs in vergelijking met
christelijke en andere verenigingen:
De sociaaldemokraten in het leger eischen een beteren rechtstoestand. Aan christelijke en andere vereenigingen wordt f 600.000 subsidie gegeven, terwijl de sociaaldemokratische mobilisatieclubs maar nauwelijks worden geduld.|68

Bij de behandeling van het buitengewoon oorlogskrediet kwam de kwestie
evenmin aan de orde.
Het lijkt erop, dat repressie nadien alleen nog incidenteel voorkwam.
In maart 1917 bleek de club in Marken-Binnen haar werkzaamheden te
moeten staken, vanwege tegenwerking van het kader.'69 De club in Breda
(ook uit de inde Divisie) moest in juli 1917 constateren dat het militaire
kader een zaalhouder bespeelde, zodat deze weigerde zijn locatie te verhuren.370 In Harderwijk mocht de afdeling van de W S D M C in augustus van
hetzelfde jaar geen gebruik maken van de kantine voor vergaderingen, terwijl een katholieke club altijd wel toestemming kreeg. r ' Gemobiliseerder.
in Delfzijl kregen in 1918 geen verlof om de i-meiviering te bezoeken.
In het Zeeuwse Aagtekerke verbood de commandant in augustus 1918 eer.
vergadering van sociaal-democratische militairen.373
Tijdens de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 3 juli
werkten de autoriteiten vanzelfsprekend wat meer tegen. Voor de eerste
maal was er sprake van mannelijk algemeen kiesrecht vanaf 25 jaar en de
schorsing van het kiesrecht voor militairen beneden de rang van officier
was opgeheven. Het militaire kader had het er moeilijk mee. Zo verbood
een bataljonscommandant in Zeist de mobilisatieclub openbare vergaderingen en openluchtmeetings te houden, gewoonweg omdat hij geen
politieke activiteiten onder militairen duldde.3"4 De net opgerichte BVNI
schreef over tegenwerking bij verkiezingsacties een ingezonden briefin Hit
Volk naar aanleiding van incidenten in Vianen:
Door het hoofdbestuur is dezer dagen een verkiezingsnummer uitgegeven van ut
Reveille met de bedoeling door ruime verspreiding de militaire kiezers op te wekken
bij de a.s verkiezingen rood te stemmen. Dit schijnt den waarnemenden komnw\dant [...] te Vianen [...] een doorn in het oog te zijn. Althans nadat hem na><
de afdeeling van den bond een exemplaar ter inzage was verstrekt, verbood hij dl
verspreiding ervan, omdat er volgens hem uitdrukkingen in voorkwamen die niet m
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ten kompagnie thuis behoorden. Op de vraag welke uitdrukkingen dat waren, werd
geantwoord: 'dat gaat je niet aan!'m
)eactie van de commandant verbaasde het bestuur omdat andere politieke
partijen wel hun krantjes vrij konden verspreiden en het verkiezingsnummer louter artikelen van SDAP-voormannen bevatte.
Veel andere vergaderingen konden toch doorgang vinden en ondervonden geen tegenwerking meer van het kader. De SDAP werd meer geac;epteerd en dus ook de BVND en zijn afdelingen. Uiteraard hadden comniandanten meer sympathie voor andere politieke partijen, want dat waren
hun partijen. Pesterijen en willekeurig optreden waren niet te vermijden.
Butselaar, die zelf nooit vanwege politieke activiteiten werd gestraft376, omkhreef tijdens de campagne de situatie van de sociaal-democratische clubs
io het leger treffend als volgt:
Ms in alles in dienst, heerseht ook hier de grootst mogelijke willekeur en is men geheel
overgeleverd aan beginselen, opvattingen, humeur en inzicht van de autoriteiten.
Een luitenant verklaarde mij eens, nadat ik een rede voor militairen had gehouden: 'Toen ik hier binnen kwam, dacht ik: Daar komt een van die politieke
kankeraars den geest onder onze jongens, die tot nu toe goed was, bederven, maar nu
ik u aandachtig heb gevolgd, ben ik genezen en zal dan ook aan uwe propaganda de
grootst mogelijke vrijheid laten. ' En dit woord heeft hij gehouden ook.
In een andere plaats echter verklaarde de aanwezige officier bij mijn aankon<%«g: 'En nu de militaire toestanden!', dat hij de vergadering onmiddellijk zou
schorsen, indien ik daarover sprak. Hij beschouwde al dat'geschimp'als ondermijning van de krijgstucht. Hetgeen niet belette, dat ik mijn gang ging, doch zoodanig
iteeè, dat ik er op wees, dat de geest in het leger beter zou worden, als men die
wantoestanden uit den weg ruimde.
Ik zou meer kunnen noemen, bijvoorbeeld gevallen, dat 'toevallig' een avondvrlddienst wordt gehouden als wij een vergadering beleggen en dat de velddienst
wrat uitgesteld als er een samenkomst van katholieken is.
Het is echter genoeg. En toch hebben wij reeds vele politieke vrijheden veroverd.
•inze Bond niet officieel erkend, toch is hij ook niet verboden. Wij houden
"whoudelijke, kursus- en andere vergaderingen; militairen treden als spreker op
ra een openbare vergadering; wij geven een eigen orgaan uit, onder de redaktie van
mitairen, dit orgaan mag aan de leden worden uitgereikt; wij korrespondieren,
'iquestreeren met de autoriteiten en ontvangen ook steeds antwoord; 'Het Volk'
wordt door ons in de kazerne gelezen (en ook onze krant natuurlijk), zelfi zijn er
onderdeden, waar wordt gekolporteerd [...] maar, men is toch ook overal nog in de
Ptgenheid ons veel van dit alles te beletten ofwel in de war te schoppen?11
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Duidelijk is dus dat er geen sprake was van een georganiseerde socialisten
jacht ten koste van de sociaal-democraten. De SDAP en haar leden werden
niet meer als een revolutionair gevaar gezien en daarom getolereerd, al wa
ren de autoriteiten het met de beginselen natuurlijk oneens.

6.ç. De

SDAP,

de soldaten en november ipi8

De leiding van de partij had nooit veel belang gehecht aan het werken
onder soldaten. Slechts de propaganda om leden en stemmen te winnen
sprong in het oog. Van het gebruik maken van het leger bij een éventuel
revolutie kon geen sprake zijn. Toen de rellen in de Harskamp en anden
plaatsen begonnen, dachten de sociaal-democraten in eerste instantie dan
ook niet aan een mogelijke omwenteling in Nederland, temeer ook omda
de onvrede onder de militairen geheel anders van aard was dan de dooi
burgers ondervonden ongemakken. Het partijorgaan Het Volk kwam op 1!
oktober met een uitgebreide beschrijving van de opstand en een redactio
neel commentaar. Barre levensomstandigheden en een ontactisch optredei
van het kader vormden volgens de krant de oorzaken van de ellende. D
krant had onder andere als commentaar:
Aan het slot van zijn overzicht geeft onze verslaggever een opsomming van ie
oorzaken, waaruit de diepgaande ontstemming voortsproot: de lange mobilisant,
onmensche behandeling, slechte barakken, zware dienst, lange manchen, onvoldoende voeding en de intrekking der verloven. Het is echter duidelijk, dat dit slechts
de meer verwijderde oorzaken zijn. Diezelfde oorzaken, althans de meeste erva,
doen zich haast overal gevoelen, zonder dat het tot oproer komt. In een verslag vindt
men melding gemaakt van gelijktijdige ongeregeldheden in Amersfoort, evenzoo
met onvoldoende voeding als de meest direkte aanleiding, zonder dat het verloof
zoo ernstig was. Wat in den Harskamp de woede zoo hoog deed oplaaien, schijnt
ons het uitermate onvoorzichtig en hanig optreden der officieren te zijn. Den officieren is voorgeschreven, dat zij de soldaten moeten behandelen, zooals een Vault
zijn kinderen behandelt. Wanneer een vader echter zijn kinderen behandelde zootk
(...) officieren in den Harskamp hun soldaten behandelden, dan zou men van een
ontaarden vader spreken. "*

De krant doelde op een officier, die met een revolver zou hebben gedreiei
en een dag later ook daadwerkelijk geschoten zou hebben.
Het oproer in het leger beheerste het nieuws in de dagen die volgden.
Ook de Tweede Kamer boog zich erover. Ter Laan vroeg een interpellant
debat aan.5 ' Ondertussen probeerde Het Volk aannemelijk te maken, à
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oproer als dit eigenlijk helemaal geen verbazing mocht wekken. Al
urn immers uitten soldaten hun klachten en daar was door de autoritei::nonvoldoende aandacht aan besteed. Het intrekken van de verloven was
gens de krant de druppel, die de emmer deed overlopen en leidde tot
Menselijke situaties:
Dit alles, gevoegd bij de tientallen grieven, heeft nu eindelijk de bom doen barsten.
Dit oproer is natuurlijk in de grond verkeerd en ten zeerste af te keuren. Maar men
moet niet te hard roepen van rebellie en onverantwoordelijk muiten, niet al te streng
1» in oordeel over deze oproerlingen. Laat het een goede les zijn voor de autoriteiten,
• ziende blind zijn ... blijven ondanks alle pogingen, om hun den blinddoek af
if rukken.
Laat men niet te lichtvaardig oordeelen over den geest en het uiterlijk van den
troep door een leugenachtig voorbereide inspektie en door opgezweepte feestelijkheitn als legerdagen en dergelijkefaaiigheden. En laat het onderzoek naar dit betreumuwaardig oproer van hooger hand vooral niet eenzijdig geleid worden. Laat men
nauwkeurig wikken en wegen, bij wie de verantwoordelijkheid er voor berust: bij
ven die de barakken verbrandden, of bij hen die dit niet wisten te voorkomen?*0
J'BVND, die in deze periode ongeveer 75 afdelingen telde, reageerde op de-

nkwijze als de redactie van Het Volk. Op 29 oktober had de bond een verkering in de Harskamp willen beleggen, deze kon echter niet doorgaan omaereen uitgaansverbod was uitgevaardigd.* Ongetwijfeld had het bestuur
Br de soldaten willen zeggen dat de grieven gerechtvaardigd waren, maar
;
deze rellen niet goed te praten waren. Nog voordat de rellen waren uitgeven, had het hoofdbestuur een circulaire aan alle afdelingen verzonden,
nu de genomen maatregel van de opperbevelhebber inzake het intrekken
'•nde verloven werd uitgelegd en min of meer goedgepraat. Er vanuit gaande
' wapenstilstand snel een feit zou zijn, stelde het bestuur:
7 het oogenblik kunnen wij en mogen wij niet anders doen dan den toestand kalm
'•«waarden, in de hoop, dat dit het laatste is, wat men ons te dragen moet geven.
Kt is gewaagd, voorspellingen te doen. Toch wagen wij er ons aan en gij begrijpt,
net geheel op lossen grond. Wij vroegen naar het oordeel van menschen, die het
futen kunnen.
Algemeen verwacht men (en wie verwacht het niet?) dat de wapenstilstand spoefytot stand zal komen, ondanks de moeilijkheden, die er thans zijn. Duitschland
m waarschijnlijk toegeven. Het hoofdbestuur besloot dan ook den loop der dingen
'lie wachten tot a.s. Maandag 28 Oktober. Wij staan natuurlijk op het standpunt,
™ net inhouden van verloven geen dag langer mag duren dan strikt noodzakelijk is
'•'>>rde handhaving onzer neutraliteit.^
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Na het gebeuren in de Harskamp was de reactie: wij hebben altijd al gezegd
dat zaken niet goed gingen, maar de minister deed er nooit iets aan:
Sinds het begin der mobilisatie bestaan er militaire organisaties. Sinds het begin der
mobilisatie verschenen in 'Het Volk', en ook in de organen der militaire organisatie
dezelfde klachten. Sinds het begin der mobilisatie richtten de hoofdbesturen dier
organisaties rekesten en vertoogen tot de militaire autoriteiten en den minister van
Oorlog. Sinds het begin der mobilisatie vonden onze eischen, grieven en wenschen
bij monde van de sociaal-demokratische fractie weerklank in de Tweede Kamer.
En wij hoorden als antwoord steeds:'geenreden tot ingrijpen' of 'wordt in ernstige
overweging genomen' en, laten we eerlijk zijn, hier en daar werd verbetering ook
werkelijk aangebracht, maar wij beweren dat de toestanden en de behandeliw van
de militair nog altijd veelal ten hemel schreien. "''

De BVND had dus wel begrip voor de soldaten en wist dat de geest slecht wain het leger. Echter, de leiding was niet van mening dat soldaten in verzet
moesten komen. Gedurende de hele mobilisatieperiode had de bond de
strijd voor een betere positie overgelaten aan de SDAP-fractie in de Tweede
Kamer. Eerst de mobilisatieclubs en later de BVND hadden zich zodoende niet
kunnen en willen ontwikkelen tot een echte vakbond, die zelfstandig voor
zijn rechten opkwam. Ook tijdens en na de rellen emancipeerde de bondzia
niet in die richting. Niet alleen praatte de bond het intrekken van de verloven
min of meer goed, ook ondersteunde deze het spontane verzet niet.
Refererend aan de oproep gedaan na het intrekken van de verloven.
durfde de secretaris van de bond, A.C. Butselaar, te melden dat hierdoor
de leden niet aan de rellen hadden deelgenomen.' 84 Mogelijkerwijze was nil
bang voor acties van de autoriteiten tegen zijn bond, want echt zeket wen:
kon hij het nooit. De Harskamp was altijd een legerplaats geweest, waaraf
sociaal-democraten veel leden hadden. De afdeling was daar kort voorde
rellen zo sterk, dat het afdelingsbestuur ernstig nadacht over de stichting
van een socialistisch militair tehuis.* Waarschijnlijk was de Harskamp
eind oktober de sterkste afdeling van de BVND, desondanks vonden in deze
legerplaats de meest heftige rellen plaats.
Zoals reeds eerder gemeld, beheersten de gebeurtenissen in de Har-kamp en andere legerplaatsen dagenlang het nieuws. Eerst waren de reilen
de kern, daarna, toen het soldatenverzet wegebde, het onderzoek naarde
oorzaken. De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht stelde reeds op oktober een geheel uit hoge militairen bestaande onderzoekscommissie m
die, zeer vlot, op 2 november verslag uitbracht.386 De onderzoekscommissie
behandelde alleen de rellen in de Harskamp. Daar onrust zich in veel mee
plaatsen had voorgedaan, achtten velen een meer uitgebreide analyse wen
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lelijk. Ook in de diverse landelijke kranten werd hierom gevraagd. Hierbij
Kelt mee dat de legerleiding geen vertrouwen genoot, zeker gezien de
;pressieve maatregelen als de strafoverplaatsing van het regiment uit de
arskamp naar Noord-Brabant. Het Volk eiste een diepgaand onderzoek:
Inderdaad, dat is thans wat noodig is. Het onderzoek kan niet diepgaand, radikaal
m niets en niemand ontziend genoeg zijn. Met name mag de kommissie er niet voor
tmigdeinzen om grondig vast te stellen in hoeverre de verantwoordelijkheid van
im opperbevelhebber bij de thans eindelijk plaats gehad hebbende uitbarsting van
jarenlang opgekropte rechtmatige ontevredenheid betrokken is. We hebben gisteren
tmige mededeelingen gepubliceerd omtrent de wijze, waarop de opperbevelhebber
lieh bij zijn bezoek aan de Harskamp uitgelaten heeft. Die mededeelingen hebben
ff» zeer slechten indruk gemaakt. Zij schijnen er op te wijzen, dat bij generaal Snijim alle besef ontbreekt van de oorzaken der muiterij. Hij vermag hierin blijkbaar
men anders te zien, dan een in soldaten ontoelaatbare ontevredenheid. Hij heef ter
norkoming van verdere muiterijen nog niets anders dan het oude militaire recept:
lewelddadige onderdrukking.,8?

; minister van Oorlog beval al op 2 november een nieuw onderzoek en
Helde een gemengde commissie samen van burgers en militairen onder
-tiding van oud-minister van Oorlog B.C. de Jonge. In mei 1919 zou deze
ammissie met resultaten komen.388 De BVND heeft getracht om in deze
»mmissie zitting te krijgen. Butselaar verzond op 3 november een telegram met dit doel. Zijn motivatie was dat de bond met al zijn afdelingen
«stand van zaken had.*' Reeds een dag later antwoordde de opperbevel•raber. Hij kon geen besluit nemen omdat de minister van Oorlog deze
»mmissie samenstelde.' 90 Uiteindelijk zou de bond geen commissielid
Wel hoorde de commissie de BVND. Ook een andere aan de SDAP

^rde organisatie, de Studieclub van Sociaal-Democratische Officieren,
•-egde gelegenheid zijn mening te geven.39'
De opperbevelhebber was, ook nadat de verloven al snel weer waren toe• '.un. voor de SDAP de gebeten hond. Uiteraard kwam de toestand in het
-rin de Kamer en daar eiste de SDAP-fractie het aftreden van Snijders.'92
:
tractie kreeg hiervoor steun. Met de SDAP waren veel andere partijen
gering het erover eens, dat Snijders niet te handhaven viel. Voor
•: -gering speelden meer factoren een rol. Tijdens de mobilisatie bleek de
velhebber een lastig man, vooral omdat hij de opvatting huldigde
•• oij een eventuele Duitse aanval, verdediging zinloos was. Door de on-?t had de regering een stok gevonden om de hond te slaan. De minister
•Uorlog G.G.A. Alting von Geusau meende dat de tijd nu rijp was om
Pleger te hervormen:

386

NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERUND

Nieuwere begrippen moeten in het leger hun intrede doen. Reorganisatie in moderne
zin is noodig. De oude geest moet verdwijnen. De soldaten moeten verzekerd zip
van de behandeling, waarop zij recht hebben. Aan den opperbevelhebber heb ik
hedenmorgen medegedeeld dat hij niet genoeg van de nieuwe denkbeelden is doordrongen; hij dient nog heden zijn verzoek om ontslag in. m

Ook de eis van demobilisatie werd ingewilligd. De regering besloot hiertoe
op 9 november en kondigde gedeeltelijke demobilisatie op 12 november in
de Kamer af.394
Gedurende de kamerdebatten viel aan de SDAP-fractie niet te bemerken I
dat een revolutiepoging aanstaande was. Met de revolutionairen van de I
SDP, SP en Bvcs kwam zij meermalen in botsing, omdat deze partijen zich
duidelijk tegen de mobilisatie uitspraken en aan de rellen revolutionaire I
conclusies verbonden. Toch waren er bij de sociaal-democraten mensen. I
die met een revolutie in gedachten rondliepen, geïnspireerd door de inter-1
nationale situatie met haar omwentelingen en door de soldatenonlusten in I
Nederland. O p 2 november vergaderde het partijbestuur. Troelstra was de-1
gene, die hier het idee van een omwenteling ter sprake bracht. Hij meende I
dat de onlusten tot politieke consequenties moesten leiden:
Tégenover de revolutionaire stromingen in Europa hebben wij tot nog toe een
wachtende houding aangenomen. Het is de vraag of dit nog lang mogelijk zal zijn.
De soldatenonlusten van de laatste dagen hebben niet een zoodanig karakter, Mi
wij er een bewust revolutionair streven in mogen zien. Onze menschen hebben
tot nu toe zelfs afzijdig gehouden. Maar niemand weet, binnen hoe korten tijd deze
beweging ernstiger en verder strekkende proporties zal aannemen.
De burgerlijke regeering wankelt; voorshands schijnt zij het meest geneigd on
geweld te gebruiken ter onderdrukking van de ongeregeldheden. Het is duidelijk, tul
het onder de wapenen houden der troepen thans practisch weinig zin heeft, nu
met den dag onzekerder wordt of zij bereid en in staat zullen zijn onze neutralileti
te verdedigen.

Met deze woorden werd het pad naar de revolutie ingeslagen, erg plotseling
en zonder een strijdbare organisatie binnen het leger. Het bestuur beslootom
de volgende dag een vergadering te beleggen met het N W , de Bond van Arbeiderscoöperaties, de redacties van sociaal-democratische bladen en de Bond
van Nederlandsche Dienstplichtigen. Doel was de bespreking van eendoor
Troelstra ontworpen manifest, dat op 4 november in Het Volk zou verst
De BVND was niet op de hoofdvergadering aanwezig. Met de bestuurleden Butselaar, Hartog, Kuurstra en Bos hield het hoofdbestuur van del
SDAP een korte bespreking. Zij moeten verbaasd hebben gestaan
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plotseling veranderde houding van de partij en konden niet anders melden
ian dat er grote ontevredenheid onder de soldaten heerste, maar dat van
ten revolutionaire situatie geen sprake was. Hartog meldde dat de acties in
Je Harskamp het werk waren van de minst bewusten, zonder enig politiek
eiderschap. De militaire medewerker van Het Volk, A.M. de Jong, landelijk
nekend van de 'notities van een landstormman''^, oordeelde dat de bondsieden de minst oproerige elementen waren. Als oorzaken van de muiterij
ïocmde hij dat niemand van de noodzakelijkheid van het intrekken der
verloven nog te overtuigen viel en de geest van wantrouwen tussen meerderen en minderen. Ook Butselaar zag de situatie niet als revolutionair.
Wel zag hij een mogelijkheid om anarchie te kweken: 'De ontevredenheid
s zoo algemeen, dat het een paar leiders overal lukken zal te voorschijn
ie roepen wat in de Harskamp gebeurde.' 397 Uiteraard was hij daar geen
voorstander van. In principe waren velen binnen partij en vakbeweging het
niet hem eens. Dagelijks bestuurder F.M. Wibaut zei hierover op de na de
r^preking gehouden vergadering:
Waarop rust de meening dat wij een revolutie tot stand kunnen brengen? In het concept-manifest wordt het gebeurde in de Harskamp als uitgangspunt genomen. Ware
at lezing van het daar gebeurde in het manifestjuist, dan zou het moment voor een
naatsgreep mogelijk zijn aangebroken. [Ik ontzeg] aan het optreden der soldaten van
het Groningsche en het Drentscheplatteland echter elk revolutionair karakter.wH

-oals we eerder zagen, zette Troelstra door na een verder initiatief van de
Rotterdamse partij- en vakbondsleiding, hoewel hij op zondagavond 10
'ember binnen de SDAP maar weinig medestanders hiervoor kon vin™. Op 11 november sprak Troelstra in het Rotterdamse Verkooplokaal,
War hij aankondigde dat 'een opperste raad van arbeiders en soldaten' zou
'orden gevormd. Ook Butselaar hield daar een toespraak. De secretaris
mde BVND, die op zondagavond één van de weinige sympathisanten van
lioelstra was geweest, sprak woorden, die niet vergelijkbaar waren met zijn
;
*ten uit De Reveille. Partijleider en soldatenvoorman zweepten elkaar
f. Het Volk drukte de toespraak van Butselaar integraal af:
'; ij zullen ten allen tijde staan achter de moderne arbeidersklasse van Nederland,
wilden wij steunen een klasse die ons 4 jaar in kommer en ellende liet, in stinkende
<dzernes, in pesterij zonder voldoende vergoedingen voor onze gezinnen? Het is onze
mdgeweest die de klassebewustheid onder de soldaten bracht.
legen Wijnkoop zeggen wij: gij krijgt onze menschen niet achter u. Gij maakte
h
'i aardappelenoproer te Amsterdam en wij worden gedwongen te schieten op onze
Wmaden. Gij bracht de soldaten in een moeilijk konflikt. De moderne arbeiders-
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beweging brengt nu de soldaten in een heerlijk oogenblik'. Het Harskampoproer was
een onvermijdelijke uitbarsting. Na zooveel ellende was eindelijk het oogenblik daar
dat een vonk den grooten brand veroorzaakte. Wij hebben niet meer noodig te spreken over onze wenschen wat betreft vergoedingen, kazernesysteem en tal van andere
dingen. De moderne arbeidersbeweging heeft ons die wenschen gebracht injarenlangen strijd. Vier jaar heeft de sociaal-democratische fraktie, heef onze soldatenvader
Ter Laan erop gehamerd in de Kamer, opdat wij zouden krijgen deze rechten. De
bourgeoisie zal wel oppassen het leger op te roepen tot haar bescherming. Ons leger
zal staan aan de zijde der Arbeidersklasse.
Ik eisch van de soldaten van het Nederlandsche leger dat zij zal [sic] wachten tot
het kongres van Zondag. Ik eisch van het leger dat zij [sic] demonstratief zich zal
aansluiten bij onze Bond van Dienstplichtigen. Als Zondag wordt besloten tot de
vorming van soldatenraden moet dat niet meer noodig zijn omdat in elke plaatsul
bestaan een afdeeling van de Bond van Dienstplichtigen.™

De BVND kwam met tien eisen voor de dag, die in veel opzichten geleken
op het in de verkiezingscampagne gebruikte programma, maar dan aangescherpt:
i. Onmiddellijke demobilisatie met uitkering van behoorlijke vergoedingen aan gehuwden en ongehuwden zolang zij werkloos zijn.
2. Regeling van die vergoeding zodanig, dat de gezinnen behoorlijk zouden kunnen bestaan. De uitkeringen dienden berekend te worden nur
de lonen, die de vakbonden in de burgermaatschappij hadden wet(
bewerkstelligen.
3. Algehele wijziging van het strafstelsel, in het bijzonder verbetering van
de arrestlokalen. Vrijheidsstraffen zouden niet meer door één commandant moeten worden uitgesproken. Beroep tegen de straf moest mogelijk worden en diende tevens opschorting van de straf in te houden. He:
zou verboden moeten worden om bij straf verlof in te houden. Soldaten
zouden voortaan vertegenwoordigd moeten zijn in de krijgsraden. De
militaire rechtspraak in vredestijd moest worden afgeschaft.
4. Meer zorg voor de materiële zaken als ligging, voeding en kazernering
Door en uit de troepen gekozen vertrouwensmannen zouden hierin
medezeggenschap krijgen.
5. Afschaffing van de militaire groet.
6. Bataljonsraden met vertrouwensmannen door en uit de troep gekozen
dienden uitgebreide bevoegdheden te krijgen inzake toezicht en controle in de keuken en kantine.
7. Grondige verbetering van de militaire dienst.
8. Een betere verlofregeling. Iedere soldaat zou per maand een volle kalenderweek verlof moeten hebben.
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9. Vrijheid van vereniging, vergadering, drukpers en meningsuiting.
10. Bij de demobilisatie vrij gebruik en vol bezit van schoeisel en onderkleding.4°°
Het eisenpakket had alleen maar van doen met arbeidsvoorwaarden en
jrondrechten. De inrichting van de nieuwe maatschappij liet de bond aan
de SDAP over. Het is de vraag of de woorden van Butselaar, waarmee hij
aangaf dat de afdelingen van de BVND de soldatenraden zouden gaan vormen, bewaarheid hadden kunnen worden. Gezegd werd dat er 7.000 leden
waren, maar we zagen reeds dat dit getal moeilijk te staven valt. Bovendien
waren niet alle leden even actief en hadden zij geen ervaring op het gebied
van strijd voeren. De voorstanders van revolutie binnen de SDAP, die de
omwenteling strak hadden willen leiden, hadden in ieder geval met hen
eenenorm risico genomen. Daar kwam nog bij dat Butselaar op 11 novem«rhad kunnen vermoeden, dat de demobilisatie aanstaande was. Door de
demobilisatie, die de regering op 12 november afkondigde en die vanaf 14
november reeds plaatsvond, verloor de bond zeer veel leden. Butselaar zou
later in het door hem gemaakte jaarverslag over 1918 opmerken, dat de organisatie in feite voor een failliete boedel stond. 40 ' Het enige wat mogelijk was
geweest, was het creëren van anarchie in Nederland. Wanneer de leden van
de bond hadden meegewerkt aan het oproer en dit in andere legerplaatsen
hadden aangemoedigd of georganiseerd, was de afloop niet te voorspellen
geweest. Het is echter meer dan waarschijnlijk dat ook in dat geval vanuit de
burgermaatschappij geen ondersteuning voor de militairen was gekomen.
Zoals we reeds eerder opmerkten, sloten de grieven van de militair niet aan
Dij de onvrede van de burgers. Gezamenlijk optrekken van arbeiders en militairen was er in de hele mobilisatietijd nauwelijks geweest.
In ieder geval heeft een aantal soldaten werkelijk aan een omwenteling
willen meewerken. In de 'Rode Week' waren in Maastricht en Den Helder
»onden met militairen georganiseerd. In Maastricht sprak SDAP-propasandist P. Cuypers op 11 november voor onder anderen 200 militairen. Volgens Het Volk waren deze soldaten bereid de moderne arbeidersbeweging
'e allen tijde te steunen. 402 Er was in Limburg sprake van grote geestdrift.
ut leden wachtten op instructies van hogerhand. Adriaan Bodenstaff,
aanwezig geweest op de vergadering van 11 november in het Verkooplokaal
't Rotterdam, zou later in een televisie-interview verklaren dat een comité
"as gevormd dat klaar stond om de macht over te nemen. 40 ' Socialistische
"•'delingen vergaderden in Heerlen om te bepalen hoe de actie zou gaan
;°pen. Uit Heerlen zelf kwam de mededeling dat alle 80 soldaten van
:1
interneringsdepot 'met wapens en al tot de revolutionnairen zouden
êrloopen'. Eerder genoemde Cuypers meldde dat er in Maastricht op
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minimaal 200 militairen gerekend kon worden. De aanwezigen werden
aangemoedigd om overal propagandavergaderingen te houden. Eén zo'n
bijeenkomst zou voor de soldaten in Heerlen belegd worden. De vergadering kwam ook werkelijk bijeen, doch de politie joeg de bijeenkomst
uit elkaar.404 De situatie in Duitsland beïnvloedde ongetwijfeld de sfeer in
Limburg. Aan de Duitse kant van de grens was het een komen en gaan van
militairen met rode lintjes, waarmee ze aangaven lid van de revolutionaire
partij in de soldatenraad (vermoedelijk die in Aken) te zijn.405
Limburg was niet de enige streek waar een revolutionair comité ontstond.
Dit was ook het geval in Deventer, hoewel niet bekend is of hier soldaten
van het plaatselijke garnizoen bij betrokken waren.40<1 In Harderwijk waren
zeker soldaten op een actiebijeenkomst aanwezig. Hier sprak Hartog voor
een 'stampvolle zaal' over een onbekend gebleven onderwerp. 407 In Den
Haag organiseerde de Haagse bestuurdersbond, de federatie van de SDAF
in de residentie en de BVND op 13 november een demonstratieve vergadering. Verschillende compagnieën soldaten waren hier vertegenwoordigd
Kuurstra zei op de vergadering dat de soldaten niet meer aan de kant van
de regering stonden maar aan de kant van het proletariaat: Als het noodie
is, zullen wij niet meer tegen maar met u vechten!'40*1 De Haagse SDAT.
aangevoerd door Willem Drees, was bereid een demonstratie naar het regeringscentrum te organiseren, maar dagelijks bestuurder van SDAP en NV\
Jan Oudegeest sprak zich hiertegen uit met als gevolg dat de betoging geen
doorgang vond.4°l' Op 15 november sprak Arend de Vries, voorzitter van dt
SDAP-afdeling Zaandam, in Den Helder militairen en matrozen toe.4'0
Het sein voor de revolutie kwam niet. De BVND was gedwongen in B
binden, zoals Troelstra dat ook moest doen. O p het congres op 16 en r
november voerde niet Butselaar, maar voorzitter Hartog het woord. Hij
trachtte het gezichtsverlies zoveel mogelijk te beperken. Een 'waarnemer
van Justitie noteerde van hem onder meer de volgende woorden:
Vergadering! Het kan ongetwijfeld zijn nut hebben, waar de soldaten bij de agitato
die de laatste dagen in ons land heerste, nogal eens werden genoemd, in 1 'erband met
bet maatschappelijk gebeuren, om de meening van den Bond van Ned. Dienstplichtigen inzake de huidige omstandigheden kort te definieeren.
Vrienden, laat ik U dan zeggen, dat al diegenen, die op dit moment och en u et
roepen over die snooden Troelstra en die nu reeds met groot misbaar beweren, tui *
Nederlandsche armee staat aan de kant van de bourgeoisie, althans op het moment
waarop Troelstra hier in Rotterdam zijn groote rede hield, zich ten eenenmalt vergisten, want. vergadering, die heeren krijgen ten slotte hun indruk van het leger of1
hun bureaux, daar aan het Ministerie van Oorlog, maar wij hoofdbestuurder* Wi
den Boud van Dienstplichtigen, wij krijgen onzen indruk onder de soldaten zelf. t'
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:, as een oogenblik, waarop de geest van de soldaten absoluut stond aan de zijde van
k moderne arbeidersbeweging.
Het is de groote verdienste en het groote talent ook van Troelstra, dat hij dat op
hetjuiste moment direct heeft aangevoeld. Vergadering, toen zijn zij ons laten wij
kt nu maar eerlijk bekennen vóór geweest. Men heeft begrepen, dat met diegenen
un de militairen, die stonden aan den kant van de arbeidersbeweging, niet beter
kon worden gedaan dan ze als de duivel naar huis te sturen, want dan was men op
ten fatsoenlijke manier van ze afv'

Met name wanneer Hartog spreekt over het door Troelstra juist getimede
moment om de oproep tot omwenteling te doen, komt hij ongeloofwaardig over. Immers, dat was een dag voordat de demobilisatie zou worden
;I»ekondigd en op een tijdstip dat het soldatenverzet reeds lang was doodgebloed. De schorsing van de verloven was reeds op 2 november opgeheven
het vooruitzicht om snel naar huis te kunnen, had het revolutionair
elan voorzover aanwezig, zeker niet verder aangewakkerd. O m dit te illustreren: op 14 november had de BVND een grote landelijke vergadering in
Je Handwerkers Vriendenkring in Amsterdam georganiseerd. Ondanks de
»ij tienduizenden verspreide manifesten was de opkomst matig. Volgens
'dit Volk trok de manifestatie 200 soldaten. 4 ' 1 De Tribune, de partijkrant
»an de SDP, meldde dat slechts een 50-tal matrozen en soldaten naar de
bijeenkomst toekwam. 4 "
Als Troelstra een omwenteling had willen doen slagen, dan was hij daar
op 11 november zeker een week te laat mee. Eind oktober/begin november
'ïnden de rellen een hoogtepunt en hadden Troelstra en zijn aanhang aan
b lijve kunnen ondervinden hoe sterk of zwak de moderne arbeidersbeweging in het leger was geweest. Na n november creëerde de overheid een
•ger met betrouwbare soldaten (de Vrijwillige Landstorm en de Burger"dit), of zoals Hartog het op het congres zei: 'Zij krijgen op het oogenNik. als zij zich verbinden vaderlandstrouw te zijn, zes sigaren, een extra
'»drantsoen en een gulden.' 4 ' 4

wo. Een nette' revolutie
-;n laatste vraag, die beantwoord dient te worden, is of de revolutio"rcn binnen SDAP en N W werkelijk 'een opperste raad van arbeiders
soldaten' wilden of dat zij slechts uit waren op verbetering van de leuindigheden van de arbeiders en staatsrechtelijke veranderingen.
ken van hen op de vergaderingen op 10 november geven hierover
7

duidelijkheid.
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Op zondagmiddag vergaderden in Rotterdam vijf SDAP-Tweede-Kamerleden, vier leden van de federatie Rotterdam, zeven Rotterdamse vakbondbestuurders en drie SDAP-gemeenteraadsleden. De aanleiding was de
internationale en nationale toestand. Het onderhoud, dat de Rotterdamse
SDAP-ers en NW-ers A.W. (Arie) Heykoop en J.R. (Johan) Bräutigam met
de burgemeester A.R. Zimmerman hadden gehad, deed de harten sneller kloppen. Het revolutionaire elan was enorm. De vorming van een
arbeiders- en soldatenraad zou nabij zijn met Rotterdam als startpunt. De
voorzitter van de vergadering A.B. (Arie) de Zeeuw en de eerdergenoemde
Heykoop voerden het hoogste woord. Met betrekking tot het leger merkte
De Zeeuw achtereenvolgens het volgende op:
In welken vorm moet zich dat ontwikkelen: in een arbeiders- en soldatenraad; wanneer wij een raad instellen, moeten we ook een programma ontwikkelen.4" [...]
Het politiecorps zal gehoorzaam moeten wezen aan den soldatenraad; het leger
en depostbeambten eveneens.4''" [...]
Wegaan hier vormen een soldaten- en arbeidersraad, de bijeenkomst van morgen
kan een aansluiting maken van het oprichten van den raad f...J.4'7

Uit zijn woorden blijkt, dat De Zeeuw een arbeiders- en soldatenraad I
wilde oprichten, maar dan wel een raad van SDAP-signatuur, bang als hij I
was voor een machtsvacuüm waarbij de partij de leiding zou verliezen. I
Ook Heykoop liet zich in die bewoordingen uit. Hij zei dat 'we allen reeds I
begrepen, dat de ontzettende schok van het buitenland zou overslaan naar
Holland, we hebben te kiezen tusschen de leiding van een groote revolutio- |
naire beweging of anarchie'.4'x Hij wilde daarom dat het Nederlandse leger
zo snel mogelijk zou worden gedemobiliseerd omdat hij geloofde dat 'ais
het leger niet binnen enkele dagen gedemobiliseerd wordt, dat het zichzc.:
zal demobiliseren. Wanneer dit gebeurt, nemen ze hun wapens mee en dan
kunnen we niets stuiten.'4"'
Vakbondsbestuurder Bräutigam was nog voorzichtiger. Hij wilde weliswaar gebruikmaken van soldaten, maar voelde niets voor een Rotterdam-;
soloactie. Hij wees erop
dat we zonder het leger niets bereiken. De stemming zal wel revolutionair zip,
maar als het leger begint, zitten we er midden in, als de Harskamp gisteravond VW
gebeurd, hadden we het algehad [...]. We vermoeden, dat de stemming geladen is.
iii.i,ir het zal toch een waagstuk zijn, het mag geen operette-revolutie worden, m
het moet slagen. We moeten dus alle maatregelen nemen en de vakvereenigingsbfSturen raadplegen. '
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Ontevredenheid met de gang van zaken was er bij Tweede-Kamerlid Jan ter
Laan (niet te verwarren met broer Klaas). Hij zag geen heil in een revolutie
omdat hij dacht, dat de situatie niet revolutionair was: 'We hebben in Rotterdam geen militairen, geen sprake van. Wil onze beweging slagen, zullen
we de militairen nodig hebben. Dat is de eerste voorwaarde om te slagen.'421
En verder: 'Alles zal afhangen waarop de regeering staat tegenover de legermacht. Vergeet niet, dat we voor Rotterdam wel kunnen bepalen, maar we
moeten ook de steun hebben van het geheele land.'422
Wat de mening was van de andere aanwezigen, is onduidelijk. Uit de
notulen blijkt niet dat zij veelvuldig het woord voerden. Mogelijk twijfelden zij of waren ze overdonderd. In ieder geval kwam er geen besluit om de
revolutie in Rotterdam spontaan te laten starten. De vergadering sprak met
algemene stemmen af om het revolutievoorstel 's avonds in een vergadering
meteen bredere samenstelling in te dienen.423 Aldus geschiedde.
'sAvonds kwamen eveneens in Rotterdam meer dan 64 SDAP- en N W bpstukken ter vergadering bijeen.424 Onder hen waren leden van het
partijbestuur, alle SDAP-vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, dagelijks
bestuurders van het N W , bestuursleden van de stedelijke SDAP-federaties
tn bestuurdersbonden uit Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht,
ledenvan de Rotterdamse gemeenteraadsfractie en vertegenwoordigers van
Je Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen en van de Bond van Landarbeiders.425
Voor de revolutionairen uit Rotterdam en Troelstra eindigde de vergadering in een desillusie. In eerste instantie kwamen nog mensen aan het
»oord, die wilden doen voorkomen dat de revolutie nabij was. Het bestuurslid van de SDAP-federatie Den Haag L. Hoeyenbos vertelde gehoord
• hebben, dat een drietal generaals en een gewezen minister van Marine
ïeloofden dat de revolutionaire beweging vanuit Duitsland naar Nederland zou overwaaien.426 Ook de vertegenwoordiger van de BVND, Butselaar
Ws optimistisch en beïnvloedde zo Troelstra:
Het u wel dienstig, dat we ook eens weten, wat de geest is in het leger. De Harskamp
"tep reeds bewezen, dat het leger niet betrouwbaar is voor de bourgeoisie. De Bond
MI Dienstplichtigen beleeft een mooi tijdperk [...]. Alle klachten en grieven [over de
iltthte omstandigheden in de kazernes] werden direkt ingewilligd. In De Telegraaf
•'und, dat overgegaan was tot vorming van bataljon-raden [...]. De soldaten hebben
'dj. In de voornaamste centra's hebben wij voldoende invloed.m

«er is overigens dat Butselaar niet voor het hele bestuur van de bond
wak. Een van de andere aanwezige bestuursleden rapporteerde het bes f
Pokene later aan de in januari 1919 opgerichte Centrale Inlichtingen-
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dienst die als taak had de socialistische beweging te bespioneren. Hel
ci-rapport vermeldde:
Rapporteur was bestuurslid van den Nederlandscben Bond van Dienstplichtigen,
in welke kwaliteit hij voor de vergadering was uitgenoodigd. Men had zich echte*
in hem vergist, aangezien hij streng Katholiek is. Op de vergadering heeft hij nog
ernstig geprotesteerd tegen de plannen welke gesmeed werden."*

Onduidelijk is wie het hier betreft. Bekend is dat behalve Butselaar in
ieder geval namens de BVND op de vergadering aanwezig waren G. Bos, I
W. Oukes en J. Krullaars. Naast hen stond G.J. Selier eveneens op de |
presentielijst4-', maar hij was alleen kandidaat-bestuurslid in augustus
1918 geweest. Geen van de genoemden wordt vermeld in de notulen, van
een tegen de plannen protesterend (bestuurs)lid wordt dus geen melding
gemaakt. Zeker is dat Oukes en Selier sociaal-democraat en niet katholiek
waren. Bos was afkomstig uit de Bond van Militairen met Klein Verlof en
zou na de demobilisatie nog een rol van betekenis in de bond spelen. Het
gaat te ver om hieraan conclusies voor Krullaars (afkomstig uit dezelfde
bond) te verbinden.
Door toedoen van anderen kwam er een kentering in de gesprekken.
Afwachten, uitstellen, voorzichtig zijn, werden de steekwoorden. Jan Oudegeest, lid van het dagelijks bestuur van het N W , merkte op:
We moeten een daad doen precies op tijd, niet te vroeg, niet te laat en ik geloof, dat
het nu nog te vroeg is. Zoolang de ontwikkeling in Duitschland nog niet in een
verder stadium is [de revolutie was daar nog maar net begonnen], moeten we hier
wachten. Aan soldatenraden moeten we niet doen, als de soldaten naar buis gaan, il
hetgeen wat overblijft toch niet veel bijzonders wat het aantal betreft.""

Oudegeest zei verder niet bang te zijn dat de revolutionaire SDP met leidet
\\ ijnkoop de revolutie zou overnemen als de SDAP ZOU afwachten. Dezelfde
mening was Tweede-Kamerlid Goswijn Willem Sannes toegedaan: W
' e
moeten wachten evenals in Kiel, daar is toch ook eerst een soldatenrajJ
gesticht en toen hebben onze menschen de leiding genomen. Ik geloof
niet dat Wijnkoop met de soldaten kan wegloopen.' 1 " De Rotterdam-e
vakbondsbestuurder Bräutigam, die zich die middag ook al voorzichtig
had getoond, bleek niet van mening te zijn veranderd: 'Een beweging die |
geen weerklank vindt in het leger mislukt, daarom moesten wij het voorui
weten. Het woord soldatenraad heeft een bepaalden klank gekregen.'4i:
Met de laatste woorden bedoelde hij ongetwijfeld dat een soldatei
iets revolutionairs en een 'bolsjewistische' term was. Net zoals in de mid-
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iagvergadering sprak hij nu zijn angst uit voor plunderende en rovende
gedemobiliseerde soldaten. Partij bestuursleden F.M. Wibaut en W.H.
Vliegen wilden ook al niet. Wibaut zei:

Wanneer we van den toestand geen gebruik maakten, zouden we verkeerd doen.
loch geloofik, dat het niet goed is morgen reeds een soldatenraad op te richten. Wan
neer Rotterdam dat doet, moeten de andere volgen.™
Vliegen was ontstemd dat één plaatselijke organisatie de gehele leiding van
Je arbeidersbeweging opriep: 'Als we de revolutie willen maken, laten we
Jan orde in eigen gelederen vooropzetten.' 434 Het besluit tot oprichting van
ai soldatenraad kon volgens hem niet genomen worden.
Als laatste 'antirevolutionair' moet hier Klaas ter Laan worden genoemd.
Voor hem was de demobilisatie die de regering voorbereidde, het belangajkste punt om geen soldatenraden meer op te richten.

De toestand in het Ned. leger; er is geen aanleiding om tot soldatenraden over te
(aan, op het platteland komt van de beweging niets, in het leger is het nog moeilijker, er is geen sprake van dat onze soldaten er aan denken met ons te beginnen, ze
verlangen naar huis. De regering is veel verder met de demobilisatie dan men wel
hikt. De regeering zal morgen zeggen het leger naar huis, de oude lichtingen gaan
un, dat zijn de menschen van ons; stelje nu voor, dat wij kunstmatig maken, dat
het leger niet naar huis gaat, dan hebben we den toestand dat wij bewerken, dat die
menschen niet naar huis mogen. Wanneer er in Rotterdam wat uitbreekt komen er
malions van elders naar hier. Bovendien weetje niet als onze manschappen onder
ite officieren oprukken, wàt ze dan zullen doen. We moeten wachten tot er in het left zelve beweging komt. Als de soldaten naar huis gaan en ze moeten weer opkomen
nor ons, dan zijn ze tegen ons.™
Het punt van Ter Laan oogde sterk. Later bleek dat de regering al op 9 no™ber de plannen tot demobilisatie had goedgekeurd. Het zou betekenen,
• als de sociaal-democraten al revolutie wilden, daar in begin november
Wbegonnen had moeten worden. Nu liep de oorlog op zijn eind en stond
•"going op het punt de onbetrouwbare troepen naar huis te sturen.
™ ie alle tegenstanders van de revolutie trotseerde was Troelstra. Met ferme
»orden ging hij zijn tegenstanders te lijf. Duidelijk was dat hij de woorden
""Butselaar in gedachte had. Onder andere zei hij het volgende:
•'"het leger: de gebeurtenissen in Duitschland maken hier een geweldigen indruk,
"« neemt vrij wel weg hetfantastische; wanneer ik nu de vraagstel hoe de sympathie
'maal onder de soldaten is gegroeid, dan meen ik, dat nu de voorstellen van den
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wapenstilstand zoo buitengewoon vernederend zijn voor het Duitsche leger, dat ik
vrees, [dat] wanneer de soldaten van het front terugkomen, er een sterke Bolsjewistische
beweging zal ontstaan, waarin wij Nederlanders zullen worden meegesleept [...]. Het
afwachten komt mij nog gevaarlijker voor dan tot het oprichten van een soldatenraad
over te gaan.'"'

Troelstra kreeg geen steun, ook niet van de Rotterdammers De Zeeuwen
Heykoop die, behalve aan het begin van de vergadering, zich verder niet
meer hebben geroerd.
Dat de vergadering niet tot een revolutiepoging en de oprichting van
soldatenraden in Rotterdam besloot, laat zich raden. Slechts zou daar
een meeting worden georganiseerd waar, naar een dag later zou blijken.
Troelstra zich toch revolutionair zou opstellen. Wel besloot zij het congres.
gepland voor 23 en 24 november, met een week te vervroegen. Daar zou een
concreet programma ter discussie moeten komen.437
De meerderheid van de sociaal-democratische leiding zag een revolutie
niet zitten. Wel wilde zij de leiding van de socialistische arbeidersbeweging
in handen houden, vandaar ook de vrees voor de SDP, die, onder leiding
van Wijnkoop, wel een revolutionaire uitstraling had en in bladen als De
Tribune en de Soldaten-Tribune regelmatig opriep tot de vorming van
soldatenraden. Nu een roerige tijd voor de deur leek te staan, bestond de
vrees binnen de SDAP- en NW-top dat de Russische geschiedenis zich zou
herbalen. Ook daar hadden de revolutionaire Bolsjewieken uiteindelijk gewonnen. Overigens was het niet sinds de Russische revolutie dat linkse en
rechtse sociaal-democraten in Nederland niet met elkaar overweg konden
Dat was al zo sinds de SDP zich in 1909 van de SDAP had afgescheiden. De
SDP was op haar beurt ook niet meteen geneigd om SDAP-acties en dus de
oproep van Troelstra te ondersteunen. We hebben gezien dat de revolutionairen pas op woensdag 13 november een poging deden de revolutie
door te zetten. Deze actie kwam voort uit de overweging dat een revolutionaire partij nu eenmaal niet werkloos aan de kant kan blijven staan, als
een roerige, mogelijk revolutionaire periode aanbreekt. Andere delen van
revolutionair links waren wel bereid geweest meer samen te werken me:
NW en SDAP. De syndicalistische vakbeweging had het RSC opgedragen
samenwerking te bewerkstelligen.4'1* Dit overleg had plaats op 14 november
maar leverde niets op. 4 ' 9
Troelstra's ideeën over de revolutie sloten in het geheel niet aan bij die van
de SDP. Uit zijn uitspraken op de vergadering blijkt al, dat ook hij bovenal
de leiding over de arbeidersbeweging voor de SDAP wilde behouden, ter.
spontane vorming van arbeiders- en soldatenraden, zoals in Rusland wai
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geschied en in Duitsland aan de gang was, zag hij in het geheel niet zitten.
Een nieuwe revolutionaire macht was niet meer controleerbaar.
De hele leiding van de SDAP was niet echt enthousiast over de soldatenaden. Johan Ankersmit, een redacteur van Het Volk, schreef in De Socialisiscbe Gids, het maandblad van de SDAP:
Het is te begrijpen dat in den eersten overgangstijd na het uitbreken der revolutie
mowelin Rusland als in Duitschland soldatenraden politieke macht uitoefenden. In
heide landen werd de stoot tot de omwenteling gegeven door de soldaten die weigerden den oorlog langer voort te zetten. De soldatenraden werden zoo de voltrekkingsorganen der revolutie en zij waren meer een heilzame revolutionaire faktor, wijl zij
ie macht braken van het officierskorps, dat den sterksten steun voor de oude regeering vormde, de ruggegraat van het militarisme was. Met de vereeuwiging van den
folitieken invloed der soldatenraden wordt echter het blaadje geheel-en-al gekeerd.
Van een middel tot afbraak van het militarisme worden de soldatenraden tot een
nieuw element van militarisme. Herhaaldelijk kwam het ook voor, dat legerkorpsraien eischen aan de regeering stelden tot aftreden van dezen of genen van haar leden.
Eveneens bemoeiden zich plaatselijk de soldatenraden telkens met het burgerlijk
henuur en stelden de militaire macht krachtens eigenmachtig besluit ter beschikking
van deze of gene der socialistische richtingen. Dat dit in den grond niets anders dan
ten nieuwe en hoogst gevaarlijke vorm van militarisme was, is duidelijk.**"

De SDAP zag meer in het geleidelijk democratiseren van alle instellingen van
Je klasse-staat' tot een 'volksstaat'. Uitgaande van de ideeën zoals Kautsky
die formuleerde in zijn Die Diktatur des Proletariats was Ankersmit het eens
M diens volgende woorden:
Aber je mehr sie die Gewalt der Waffen an Stelle der Majorität fesselt, desto mehr
drängt sie auch jede Opposition dahin, ihr Heil im Appell an die Bajonette und
fauste zu suchen, statt im Appell an die Wahlstimmen, der ihr versagt ist; dann wird
der Bürgerkrieg die Form der Austragung politischer und sozialer Gegensätze.**'

Het soldatenoproer eind oktober en begin november konden de SDAP•tiding en ook Troelstra niet waarderen. In zijn Gedenkschriften schreef
hij hierover: 'Het mag nog wel eens nadrukkelijk worden vastgesteld, dat
:en dergelijk ongeorganiseerd gewelddadig optreden door onze beweging
«eds, ook in die dagen, is afgekeurd en tegengegaan.'442
Ook de leidingen van de militaire organisaties gelieerd aan de SDAP

ndersteunden het soldatenverzet niet. Uiteraard onderschreven zij wel de
•-achten en grieven, met de spontane acties wilden zij niets van doen heb3
*n. Hiervoor is reeds aangehaald dat de Bond van Nederlandsche Dienst-
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plichtigen een circulaire aan de afdelingen rondstuurde, waarin zij de leden
tot rust maande. Het hoofdbestuur schreef onder meer:
Ter handhaving van onze neutraliteit moet dus nu een voldoende troepenmacht aan
de grenzen aanwezig zijn. Wij zijn verplicht de maatregel, door de regeering genomen, te aanvaarden, omdat het een noodzakelijke maatregel is voor het ogenblik.
Wij dienen dit te dragen, om erger te voorkomen.**''
De leiding van de Bond voor Minder Marinepersoneel was evenmin bereid
het revolutionaire voortouw te nemen. Het bondsorgaan Het Anker sprak
in een uitvoerig artikel afkeuring uit over de Harskamprelletjes en wees het
ontstaan van soldatenraden in Nederland af. Opstandige matrozen, lid van
de bond, dienden zich hierbij neer te leggen:
De soldatenraden, uit Rusland geïmporteerd, in welk land zij tot nog toe niet hebben getoond, die organisatiekunde en die bekwaamheid te bezitten, om te doen wat
vooral in deze tijden van hen mocht worden verlangd, zijn ook in Duitschland
reeds hier en daar meester van den toestand en 't gevaar is dus niet klein, dat we ook
in Nederland, zij 't dan in zakformaat, de zegeningen er hier en daar van zullen
ondervinden. Zegeningen, die we voor de normale ontwikkeling onzer maatschappelijke instellingen niet noodig en zelfs zeer nadeelig achten en die we hopen, dat om
bespaard mogen worden.*'"
De SDAP wilde de Nederlandse staat sociaal en staatkundig ingrijpend wijzigen ten faveure van de arbeidersklasse. Alleen de revolutie was voor de
sociaal-democraten niet het meest geëigende middel om de doelstellingen
te bereiken. Daarvoor was de partij te veel overtuigd van de mogelijkheden
van het burgerlijke democratische systeem. Illustratief hiervoor mag zijn
de 'eenheidsmotie', die het SDAP-congres in Arnhem van 20 t/m 22 april
1919 aannam:
De Partij dient rekening te houden met de mogelijkheid, dat de revolutionaire beurging, die nog vele jaren kan duren, zich naar West Europa zal uitbreiden [...]•
In deze stand van zaken openen zich ook voor de arbeidersklasse van Nederland
nieuwe mogelijkheden, niet slechts ter verovering van belangrijke sociale hervormingen en verderen uitbouw der demokratie, maar ook tot ingrijpende wijziging van
hei maatschappelijke stelsel in socialistische richting. Het is de historische taak van
de S.D.A.P. in dezen de leiding te nemen. Als normale strijdmiddelen handh
het congres de wettige methode der demokratie: Organisatie, parlementaire aktie en
propaganda.
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Conclusies
Conform haar beleid van voor de oorlog was de SDAP na de afkondiging
van de mobilisatie ook niet van zins om het initiatief te nemen tot het oprichten van soldatenclubs. Voor zij het echter goed besefte, waren deze er
toch. Afdelingen van de partij namen het initiatief en al gauw was het begrip mobilisatieclub geboren. Ongewild realiseerde de partij een belangrijk
doel. Gemobiliseerde leden verlieten de partij niet. Integendeel, zij bleven
actief in de sociaal-democratische beweging. De SDAP had desondanks
tot aan het einde van de oorlog een ambivalente houding tegenover deze
clubs. Aan de ene kant zag zij het nut er van in, het was het middel om de
band tussen de moderne arbeidersbeweging en de sociaal-democratische
soldaten te behouden en mogelijk anderen voor het gedachtegoed te winnen. Daartoe stelde de partij ruimte in de krant, materialen en sprekers ter
beschikking. Aan de andere kant wenste zij geen formele band, bevreesd als
zij was voor de richting waarin de clubs zich zouden kunnen ontwikkelen.
Zo was het ook voor de oorlog. Zij hoopte dat ontspanning en ontwikkeling hoofddoelen zouden zijn en blijven. De clubs waren echter onafhankelijk en zouden een antimilitaristische of vakbondachtige koers kunnen
gaan varen en dat zag de partij als ongewenst.
De soldaten dachten daar anders over. Aanvankelijk was ontspanning en
ontwikkeling hun doel, toen echter de arbeids- en levensomstandigheden
slecht bleken, wilden zij hier iets aan doen. Via gematigde acties probeerden
zij de aandacht van de politiek hierop te vestigen. Ook ten aanzien van de acnes van de clubs was de houding van de partij tweeslachtig. Enerzijds veroordeelde zij dit vakbondachtige karakter, anderzijds sloeg zij wel politieke munt
ut ontevredenheid. Het Verplaatste de klachten, de Tweede-Kamerfractie
"'de
van1 de partij bracht deze ter sprake in het parlement. De SDAP en 'soldaten1er
er Klaas ter Laan in het bijzonder wierpen zich op als hoeders van de soldaten. Zij streefden ook naar gedeeltelijke demobilisatie, iets wat soldaten als
muziek in de oren klonk. De partij kon niet voorkomen dat de soldaten zich
sterker gingen manifesteren. Zij centraliseerden, overigens na veel interne
conflicten, hun organisaties. Uiteindelijk kwam er een centrale voor heel het
'and. Het motto bleef echter gematigdheid. Onwettige en radicale acties wa-n uitgesloten. Daardoor werd de tegenwerking door commandanten naarmate de oorlog vorderde minder en werden sociaal-democraten relatief meer
saccepteerd. Voor de SDAP was dit belangrijk. Ze had een rolverdeling gecre«td: de mobilisatieclubs zorgden voor de aanlevering van klachten, de volks:ftegenwoordigers gebruikten die grieven om op een verantwoorde wijze op
romen voor de belangen van de soldaten, zonder de mobilisatiedoelstellinB» ter discussie te stellen. De achterban was ermee tevredengesteld.
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Een nieuw hoofdstuk voor de partij brak aan toen de eerste TweedeKamerverkiezingen met algemeen kiesrecht in juli 1918 in zicht kwamen.
Veel militairen mochten nu stemmen en bemoeienis met de soldaten zou
kunnen leiden tot electoraal succes. Maar de soldatenorganisatie had het
moeilijk. Er waren financiële problemen en zij kampte met teruglopende
ledentallen. Een oorzaak hiervan was dat de oudere landstormplichtigen
veelal voor een eigen organisatie kozen, de Bond van Landstormplichtigen
in Nederland. Daarnaast trof de vervreemding van de traditionele normen
en waarden van de soldaten de sociaal-democratie. Alle soldatenorganisaties hadden problemen, zodat zij gingen streven naar samenwerking
en fusie. Deze leek er niet te gaan komen vanwege ideologische (rood ot
neutraal) en persoonlijke problemen. In de neutrale organisaties was de
leiding echter ook vaak voornamelijk in handen van sociaal-democraten
en zo had de SDAP plotseling een belang bij het tot stand brengen van een
samensmelting. De fusie kwam er nog net voor de verkiezingen: de Bond
van Nederlandsche Dienstplichtigen was geboren. Na de redelijk succesvol
verlopen verkiezingen hield de bemoeienis van de partij met de soldaten
echter weer op, al bleef een formele band bestaan.
De situatie in Nederland verslechterde in het najaar van 1918 met de dag.
De oorlog liep ten einde, de Centralen stortten in. Een revolutiespook waarde rond in Europa. In Duitsland richtten militairen soldatenraden op. Toen
in Nederland in verband met de gespannen situatie eind oktober de opperbevelhebber de verloven introk, kwamen soldaten ook hier in verzet. De Harskamp bepaalde het beeld. De gebeurtenissen in Duitsland en de Harskamp
deden bij sommige sociaal-democraten revolutionaire sentimenten herleven.
Niet dat zij het oproer steunden. In feite hoopten zij dat de mobilisatie, nu
de oorlog op een einde liep, rustig zou aflopen. Zowel partij als BVND veroordeelden het soldatenverzet, maar ze hadden er wel begrip voor.
Troelstra en een klein aantal medestanders in de partij dachten echter
wel dat het tijdstip voor veranderde machtsverhoudingen nu was aangebroken. Zij kondigden een omwenteling onder leiding van de partij aan en
het bestuur van de BVND, dat nooit enig revolutionair elan had getoond
volgde hen. De bond zag zichzelf na de omwenteling als 'opperste raad van
arbeiders en soldaten' en zijn afdelingen als lokale raden. Zij vertrouwden
erop dat de militairen niet meer aan de kant van de bourgeoisie stonden.
Zo dacht ook de regering en zij stuurde de ontevreden soldaten naar huis
Van een revolutie kwam zoals we weten niets.
Het was dan ook een wel heel vreemde situatie. Een bond die altijd
gematigdheid en gezagsgetrouwheid had gepredikt en soldatenverzet had
veroordeeld, wierp zich nu op als revolutionair orgaan. Veel leden zullen
er het hunne van gedacht hebben. Er waren er echter ook die de révolu-
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rie hadden willen steunen. Zij wachtten tevergeefs op een signaal van de
hoogste leiding van de partij, die in meerderheid de evolutionaire weg niet
wenste te verlaten.
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Socialistische Gids, 3-11-1918, IISG, Archief SDAP, 32.
Het Volk, 12-11-1918.
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we de eerste eis niet meer terug in het program dat de BVND presenteerde op hei
congres van 16 en 17 november. Zie: G.G. van As, November-Alarm, p. 27.
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