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il De rode garde in 
Nederlands-Indië 

Zoals we in het vorige hoofdstuk al zagen, was er in Indië een radicale afde
ling van de Bond voor Minder Marine Personeel. Het was een van de rede
nen waarom de minister van Marine terughoudend was om de activiteiten 
van de bond weer toe te staan. Toen het bestuur in Den Helder afstand nam 
van het radicale hoofdafdelingsbestuur (HAB), bleek de minister tot toena
dering bereid. Wat waren de oorzaken van de militantere houding van de 
Indische BVMMP? Hoe groot was zijn invloed? In Nederland was er sprake 
van een ontwikkeling van soldatenorganisaties. Was dat ook in Indië het 
geval? In hoeverre waren inheemse soldaten en matrozen georganiseerd? 

In Nederland deed Troelstra in november 1918 een revolutiepoging, on
der andere naar aanleiding van de onrust in het leger. Deden zich in Indië 
vergelijkbare ontwikkelingen voor? Hoe veranderde het socialistische werk 
onder soldaten en matrozen na deze revolutionaire periode? 

Voor de soldatenonrust in Nederland hebben we geanalyseerd in hoe
verre hier sprake was van muiterij. Aan het eind van dit hoofdstuk willen 
we dat ook doen voor Nederlands-Indië. 

Ui. De extreme levensomstandigheden van soldaat en 
matroos in Nederlands-Indië 

De militair in Nederland klaagde over allerlei arbeidsvoorwaarden en -om
standigheden. De dienst in het leger en op de vloot was niet populair. Maar 
vergeleken met de dienst in Indië staken deze condities gunstig af bij die 
van zijn collega in de tropen. Hier was alles extremer en slechter. Mensen 
tekenden dan ook niet zomaar. Sommigen meldden zich aan omdat ze 
iets op hun kerfstok hadden. Anderen hadden financiële overwegingen. 
Dienstplichtigen die als vrijwilliger tekenden, kregen boven op hun salaris 
een premie van ƒ 225,-. 

Degenen die voor het leger in Indië tekenden, moesten zich melden in 
Harderwijk, waar het Koloniaal Werfdepot was gevestigd. Het depot had 



7 2 8 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

om bovengenoemde reden de naam 'het riool van Europa'. In 1909 sloot de 
overheid het depot en verplaatste het wervingsapparaat naar Nijmegen. In 
1918 had het Nederlands-Indische leger (KNIL) verder nog detachementen 
in Maastricht en Zutphen. De soldaat tekende voor vier jaar, maar bijte
kenen in Indië betekende een hoger pensioen, een belangrijke voorziening 
in een tijd waarin bijna niemand een oudedagvoorziening had. Bovendien 
ontving de soldaat compensatie voor gevaren van de inzet.' Deze waren er 
volop. In 1916 zetten de autoriteiten het korps bijvoorbeeld in bij ernstige 
ongeregeldheden in Djambi (Zuid-Sumatra).2 In dat jaar vielen 25 doden 
en 135 gewonden bij militaire acties. 

Militairen op weg naar Insulinde hadden gedurende de lange reis vol
doende gelegenheid om over hun keuze na te denken. Sommigen kregen al 
snel spijt met als gevolg dat er problemen op de schepen ontstonden. De 
omstandigheden waaronder de rekruten vervoerd werden, waren boven
dien niet optimaal. De overheid was zuinig en comfort had niet de priori
teit. De onderkomens waren benauwd en donker, het voedsel was slechten 
onvoldoende, het water niet vers. Ook trad er verveling op. In 1918 braken 
aan boord van het handelsschip de Noordam vanwege deze erbarmelijke 
omstandigheden ongeregeldheden uit.3 Onder de passagiers bevonden zich 
480 militairen die getekend hadden voor Indië. Eén van hen schreef een 
lied, waarvan de eerste vier coupletten als volgt luidden: 

Brief van een koloniaal a/b s.s. [stoomschip] Noordam aan zijn ouders 

Geachte Ouders en Familie, 

Ik ben nog vroolijk en gezond, 

De reis duurt nu pas veertig dagen,.. 

We loopen reeds ab gekken rond. 

Er zijn er ook wel 's gestorven, 

De stuurman heeft zijn handen vol; 

Al is het eten soms bedorven, 

Toch hebben wij de grootste lol..... 

Om d'and'ren dag aten wij haring, 

Zoo eet je ze in Holland niet, 

Van buiten zuur en zout van binnen, 

Hoe ze die krijgen, snap je niet, 

Ze wordt dan ook haast niet gegeten, 

Wij krijgen altijd oude kliekjes, 

Toch hadden wij de grootste lol... 

De reis was nog nauwelijks begonnen, 

En eten was er toen volop, 

— Drie aardappels en vijfheele boonen -

Je vraagt je af: Hoe krijg je 't op, 

Toch liepen er toen nog te klagen. 

Er werd gezegd: 'Houdt nog wat vol, 

Tot in Las Palmas over veertig dagen, ' 

Toch hadden wij de grootste lol... 

Haché hebben wij niet veel gegeten. 

Ook dat hadden wij om d'andren dag, 

En rijst en soep niet te vergeten, 

Met rijst, zooals j'in Holland niet meer zag: 

Maar soms gaf 't snert in al die hitte, 

Of bruineboonensoep, twee borden vol 

Al waren die boonen — met permissie -... 

Toch hadden wij de grootste lol. 
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Nog voor het schip uit Rotterdam vertrokken was, waren de eerste geluk
zoekers al gedeserteerd. 

Eenmaal aangekomen ontdekten de militairen dat er in het weinig 
opwekkende soldatenbestaan twee Verzetjes' bestonden: militairen kregen 
veel jenever verstrekt en zij konden er op de kazerne een inheemse vrouw 
op nahouden.4 In de Europese samenleving in de archipel, genoten de 
militairen geen aanzien bij de 'kolonialen'. Meestal schuwden zij de om
gang met militairen, behalve dan met de officieren, die een 'goede partij' 
vormden voor een huwbare dochter.5 De omstandigheden waaronder de 
soldaten dienden waren niet bijster gunstig. De overgang voor een Europe
aan die in Indië aankwam, was groot. De hitte was drukkend, de slagregens 
waren zwaar en het voedsel was anders. Dit gold overigens evenzeer voor 
bijvoorbeeld een Molukker die 2.100 kilometer verwijderd van zijn geboor
tegrond, op Java moest zien te aarden. 

De soldaat zorgde zelf voor het wassen en strijken van zijn kleding. Bij 
de gehuwden deed de echtgenote of een bediende dit thuis of in de vrou-
wenloods; vrijgezellen namen collectiefin het kampement een waskoelie in 
dienst. Op Java waren de meeste grote kampementen, de 'tangsi', die ook 
de vrouwen en de kinderen van de militairen huisvestten. De verblijven 
van de gezinnen stonden zo dicht op elkaar, dat zij behalve de gesprekken 
nog veel meer konden horen bij de buren. Kortom, er bestond totaal geen 
privacy.6 

In streken waar het veilig was, woonden de Europese officieren met hun 
gezinnen buiten de kampementen, later mochten ook onderofficieren bui
ten wonen in de 'kampung' (dorp). Gezinnen van Europese soldaten en 
matrozen waren toen eveneens vrij om elders te wonen. Inheemse onderof
ficieren waren met hun gezin gehuisvest in woningen die binnen de afras
tering van het kampement waren gebouwd of vlak daarbuiten. Alle overige 
inheemse militairen, soldaten en korporaals, vonden tezamen met hun 
vrouwen en kinderen onderdak in de compagniesgebouwen, de chambrées. 
De Europese militair kreeg een dienstwoning aangewezen mits hij kon aan
tonen dat hij wettig getrouwd was met zijn levensgezellin. Later gold deze 
regeling ook voor de wettig gehuwde christelijke inheemse militair. 

In het centrum van het kampement bevond zich het dagverblijf, een 
uiterst eenvoudige, kleine 'kantin' waarover een wat oudere soldaat met 
zijn vrouw de scepter zwaaide. Hier konden de inheemsen voor weinig geld 
thee, limonade, zoete koekjes of wat pittiger hapjes krijgen. De Europese 
militairen gaven de voorkeur aan de garnizoenskantine buiten de poort. Zij 
moesten dan wel in tenue gekleed gaan. 

De diensten die de militairen verrichten, waren zwaar en lang. De belo
ning voor vooral de minderen was gering. 
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xxxiv. Dienstrooster 

05.30 reveille, morgenappèl, ontbijt 
05.45 ziekenrapport en schoonmaak chambrée 
06.00 gordijntjes gezinschambree open 
06.15 gezinnen uit het kampement (naar de vrouwenloods) 
06.30 werkappèl en uitrukken of schietoefeningen 
11.00 einde morgendienst 
11.15 soep eten ongehuwden 
11.30 rapport en afslag 
16.00 of 16.30 na mogelijke middagdienst en sport, middagappèl, 

eten ongehuwden en afslag 
22.00 avondappèl en lichten uit 
24.00 einde avondpermissie 

xxxv. Inkomsten militairen 

In 1916 kregen mindere militairen per vijf dagen: 

In het eerste dienstverband Na zes jaren dienst 

Soldaat ƒ 1 , 5 0 ƒ 1 , 9 0 

Korporaal ƒ 2 , 9 0 ƒ 3 , 5 0 

De inkomsten van onderofficieren bedroegen per dag 

Bij aanstelling Na driejaar Na zes jaar 

Sergeant ƒ 1 , 2 5 ƒ 1 , 5 0 f i,75*) 

Sergeant
majoor 

ƒ 2 - ƒ 2 , 2 5 ƒ 2 , 5 0 * ) 

Adjudant
onderofficier 

ƒ 2 , 7 5 f 3 > - ƒ 3 , 2 5 * ) 

' ) werd verminderd met de inleg van het menagegeld. Algemeen Militair Weekblad, 28 januari 

1916. J.A. Brandsteder, Ons Dappere Indische Leger, p. 15. Helaas hebben we ons bij de vaststel

ling van de salarissen maar op een beperkt aantal (onvolledige) bronnen kunnen baseren.  
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Twee jaar later verdiende een soldaat 39 cent per dag met aftrek van 17 cent 
menagegeld. Daarvan moest hij dan nog tabak, lucifers, zeep, naaigerei, 
schoensmeer, enzovoort kopen. De salarissen bij de marine lagen hoger. 
Hier was het aanvangssalaris ƒ1,88 per dag." Het daggeld van een volwassen 
matroos was voor de derde klasse matroos 63 cent, tweede klasse 85 cent en 
eerste klasse ƒ 1,10. Hiervan diende hij de aanschaf en onderhoud van de uit
rusting te bekostigen. In beginsel waren alle mindere militairen 'in de me
nage'. Het leger droeg als werkgever zorg voor huisvesting en voeding.8 In 
de praktijk bleek deze onvoldoende.9 Het kwam regelmatig voor dat een mi
litair zijn kledingstukken of zelfs zijn wapen wederrechterlijk verkocht om 
aan geld te komen (een 'goedverkoper'). Bij een inspectie liep hij natuurlijk 
tegen de lamp en moest hij de ontbrekende spullen opnieuw kopen.10 

De soldaten ontvingen een extra toelage voor het patrouillelopen, het 
zo genoemde 'oeang njamoek' (vrij vertaald: geld dat je kreeg vanwege 
muskietensteken). Dat was een soort gevarentoeslag, want dit werk was 
niet bepaald gezond te noemen. Soldaten hadden veel last van bloedzuigers 
'patjets, lintahs) die zich door alles heen op de huid vastzetten, het liefst in 
de schaamstreek. De volgezogen bloedzuigers werden nooit losgetrokken 
maar met een brandende sigaret verwijderd. 

Dat de financiële situatie van de militairen niet best was, onderkenden 
ook de autoriteiten. De reeds in het vorige hoofdstuk behandelde com
missie Idenburg werkte op het gebied van salarissen voor de marine aan 
verbeteringen, die in 1918 werden doorgevoerd. De marinebegroting werd 
met dit doel bij wet van 17 juni van dat jaar {Staatsblad no. 402) verhoogd 
met ƒ164.000. Een maand later was de nieuwe regeling van de trakte
menten rond en bij Koninklijk Besluit vastgesteld." In 1917 en 1918 ging 
ook de soldij van de dienstplichtigen bij de zeemacht omhoog en was het 
vanaf nu tevens mogelijk een hogere rang te bereiken.12 De lonen van de 
arbeiders op de Rijkswerven gingen omhoog, namelijk met twee cent per 
uur." Hiervoor hadden Hugenholtz en W.P.G. Helsdingen (beide SDAP-
Kamerlid) steeds gepleit.4 De vergoeding voor het verblijf binnen de keer
kringen werd met 15% vermeerderd.'1 Matrozen kregen een duurtetoeslag 
en hogere pensioenen."' Alles bij elkaar stegen de salarissen bij de marine 
in de loop van de oorlog met 25 procent. De kosten van levensonderhoud 
"i die periode namen echter toe met 80 procent, zodat er weinig reden was 
tot grote tevredenheid. De maatregelen konden daarom de onvrede onder 
n« personeel in Indië niet wegnemen. 

Zoals we al zagen, was de dienst in de tropen een aanslag op het men-
öijk lichaam dat niet gewend was onder dergelijke omstandigheden te 
ttmctioneren. De Militair Geneeskundige Dienst (MGD) van het KNIL had 
tiet niet altijd even gemakkelijk om de soldaat in goede gezondheid te hou-
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den. Allereerst was daar het tropische klimaat debet aan: een combinatie 
van hitte en vocht vormde een ideaal milieu voor velerlei ziekten en aan
doeningen als beri-beri en cholera, die zonder medisch ingrijpen gemak
kelijk de dood van de patiënt konden veroorzaken. Matrozen kenden meer 
problemen. Zij waren gescheiden van hun gezinnen; voeding en verpleging 
waren vaak slechter dan in Nederland en de dienst was over het algemeen 
zwaarder.'" De loodsen aan de Oedjoeng in Soerabaja die het marineper
soneel van in onderhoud liggende schepen op het Marine-Etablissement 
huisvestten, hadden niet voor niets de bijnaam 'Het Graf.'8 Bovendien 
was zoals marinehistoricus Ph.M. Bosscher aangeeft in De koninklijke 
marine in de tweede wereldoorlog, de kans op sneuvelen reëel.'9 Vergeleken 
met matrozen van andere koloniale mogendheden diende het Nederlandse 
marinepersoneel gedurende langere periodes in de tropische wateren. 
Daarnaast had de MGD te maken met geweldige afstanden en de verspreide 
ligging van moeilijk bereikbare buitenposten. De adequate verzorging van 
de gewonden stelde deze dienst voor veel problemen. Ziekten en epide
mieën eisten verhoudingsgewijs de zwaarste tol. De MGD kreeg te maken 
met zo'n 170 overleden militairen per jaar. Bij de marine was het niet veel 
anders. Zo vertelt marineman Willem Meijer in zijn memoires over een 
hevige cholera-epidemie aan boord van het pantserschip Noord Brabant: 

Van 2 maart tots juni W02 stierven, op een bemanning van nog geen }oo man, met 

minder dan 22 aan de cholera en moesten niet minder dan 166 man, meer dan de 

helft der bemanning, met cholera, buikloop en malaria naar het hospitaal worden 

gebracht. Onder de doden waren geen officieren, twee onderofficieren en de rest min

deren. Alle verkeer met de buitenwereld werd afgesloten." 

Geslachtsziekten kwamen in die tijd veel voor. Al sinds enkele decennia 
voor de Eerste Wereldoorlog was er jaarlijks sprake van ruim driehonderd 
nieuwe besmettingen per 1.000 schepelingen." Er zijn schattingen dat van 
alle militairen twintig procent besmet was. In 1917 trachtten katholieken 
tevergeefs middels het verspreiden van een boekje geheten Ankergrond, een 
woord aan den Nederlandschen zeeman dit een halt toe te roepen.25 Zoals we 
in het vorige hoofdstuk zagen, maakte ook de marineleiding, soms onder
steund door militaire bonden, beleid ten aanzien van dit vraagstuk. Vanar 
eind 1908 trachtte de marine door verschillende maatregelen 'de moraliteit 
te verbeteren. Er kwamen nieuwe bepalingen voor het passagieren,'-1 zoals 
beperkingen op het verkrijgen van nachtpermissie. Dit was in eerste instan
tie succesvol, in 1916 verslechterde de situatie echter weer. 

Het ondergaan van een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke vrijheidsstraf 
kwam evenzeer de gezondheid van de militair niet ten goede. De manier 
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waarop zij zo'n vrijheidsstraf uitzaten, was vaak mensonterend. De pro
vooststrafwas onder de heersende klimaatomstandigheden een ware marte
ling. De meest normale soldaat die deze straf onderging, verviel al spoedig 
in een toestand van razernij, waarbij hij alles kort en klein sloeg. Was zo'n 
bui over, dan begon de soldaat te huilen om zijn machteloosheid, omdat 
hij zich diep beledigd voelde. Herhaling van zo'n straf leidde tot geestelijke 
ongevoeligheid. Slechts enkelen slaagden er ondanks alles in om hier onge
broken uit te komen.1' In het blad van de Indische Sociaal-Democratische 
Vereniging Het Vrije Woord vinden we de volgende beschrijving van de 
omstandigheden waaronder enkele militairen gevangen zaten: 

Zoo zijn 7personen van 3 tot 20 dagen opgesloten geweest in een cel zonder licht met 

zwarte muren, vochtig met een open privaat. De cel was van geringe afmetingen en 

werd ongeveer een halfuur, zegge dertig minuten, gelucht. Deze personen mochten 

lezen maar hadden geen licht. Het eten werd door een luikje van 2,j hij 2,$ dm. bin-

nengeschoven, zoodat men geen mensch te zien kreeg. Boven dit luikje zit een gaatje 

meteen ijzeren klepje, waardoor de commandant de kooi van binnen inspecteert ook 

zonder te worden gezien. 

Diepe stilte heerscht in dit paradijs, nog verhoogd door 't feit dat de gangen van 

cocosmatten voorzien zijn, terwijl commandant en manschappen vilten zolen dra

len. Is er geraffineerder opsluiting denkbaar???1*' 

Werkelijk verlof hadden de militairen in Indië niet. Er was immers geen 
mogelijkheid om de familie thuis te bezoeken. Vrije tijd bestond daarom 
uit vrije uren. De soldaat had een aantal mogelijkheden om zich te verpo
zen. Zo kon hij de verschillende militaire tehuizen (bijvoorbeeld te Mage-
iang) bezoeken, sporten beoefenen, (inheemse) dans- en toneeluitvoerin
gen bekijken en jagen. Aan het eind van de oorlog kwam op last van het 
departement van Oorlog het Kantoor voor lichamelijke en geestelijke ont
wikkeling en ontspanning en kort daarna in Tjimahi de Gymnastiek- en 
Sportschool van de grond.2" Er waren natuurlijk militairen, die deze moge-
'jkheden benutten. Maar veel militairen ontvluchtten de dagelijkse sleur 
ooorhet nuttigen van alcoholische dranken. De minderen verpoosden zich 
neestal in de kantine, die altijd een veelbesproken instelling was in de tijd 
iathet drankprobleem onoplosbaar scheen.2S Natuurlijk hoopten, zoals in 
Nederland, sommigen op verbetering. Een publicatie van de sergeant J.G. 
'•anrooy had in 1897 geleid tot kamervragen en tot gecoördineerde acties 
an geheelonthoudersverenigingen. De SDAP-er Willem Meijer richtte in 

!902de Anti-Alcoholvereeniging der Zeemacht te Soerabaja op.29 De acties 
'aren niet erg succesvol. Een idee was het droogleggen van de kantines, 
âar dit zou niets uithalen want in de kampong woonden gepensioneerde 
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Europese militairen, de zogenaamde blijvers, die clandestien jenever 
schonken tegen bodemprijzen. In het jargon heetten ze 'slokjesboeren'. 

Overmatig drankgebruik was mede een gevolg van de sociale positie 
van matrozen en soldaten. Minderen werden eigenlijk nooit opgenomen 
in de Europese milieus. Binnen de koloniale verhoudingen van Neder-
lands-Indië stonden de standsverschillen en politieke opvattingen tussen 
officieren en minderen lijnrecht tegenover elkaar. Het was het mindere 
marinepersoneel niet toegestaan om zich in de 'betere' cafés op te houden; 
De historica Annie Romein-Verschoor was dochter van een marineofficier 
en bracht enkele jaren door in Soerabaja. In haar autobiografie Omzien 
in verwondering vertelt zij dat hoe dicht de matrozen ook bij de werf aan 
de Oedjoeng woonden, iedere gezellige omgang tussen de twee groepen 
marinepersoneel ondenkbaar was. De marineofficieren kenden geen kolo
niaal probleem, omdat zij er volstrekt geen oog voor hadden: 'De koloniale 
verhouding was een natuurlijke en blijvende situatie van onderschikking 
en min of meer grof geüsurpeerd [overweldigend] meerderwaardigheidsge
voel.'11 Dat laatste bemoeilijkte het verbeteren van de situatie, die zich voor 
de militairen nog het best laat omschrijven als uitzichtloos. 

II. 2. Inheemse militairen?2 

Met alleen Nederlandse militairen redde de leger- en marineleiding het 
niet. Weinigen voelden zich vanwege de hiervoor geschetste omstan
digheden geroepen om naar de Oost te gaan. De wervingsresultaten in 
Nederland vielen dan ook tegen." Dit had, naast hiervoor geschetste 
omstandigheden die niet bepaald een goede reclame waren, verschillende 
oorzaken. De belangrijkste was wel dat de invoering van de persoonlijke 
dienstplicht in Nederland rond de eeuwwisseling beslag legde op het po
tentieel van vrijwilligers voor Indië. Daarnaast was er sprake van een snelle 
economische groei die halverwege de jaren negentig van de negentiende 
eeuw had ingezet, en die ook in het eerste decennium van de twintigste 
eeuw onverminderd aanhield. Door de welvaartsstijging nam de vraag 
naar arbeidskrachten toe. Daar konden de extra wervingsinspanningen 
niet tegen op. Verder was er sprake van een groeiende maatschappelijke 
oppositie tegen het kolonialisme. Bovendien was het instituut leger niet 
geliefd. Dat had naast de legerreorganisaties ook te maken met de inzet van 
dienstplichtigen bij het beteugelen van de spoorwegstakingen van 1903. 
Een gevolg hiervan was dat de autoriteiten militairen moest rekruteren uil 

ndere naties en met name onder de onderworpen volkeren, die sedert het 
begin van de twintigste eeuw onder rechtstreeks Nederlands gezag waren a 
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komen te staan. De mate van loyaliteit was hierbij een belangrijke kwestie. 
Konden de autoriteiten een inheemse militair vertrouwen? Zij hadden 
daarbij een aantal opties. Een grote belangrijke groep vormde de Javanen, 
die weliswaar bereid waren te dienen, maar hun militaire vaardigheden en 
betrouwbaarheid sloegen zij niet hoog aan. Molukkers en Menadonezen 
waren meer geschikt, vanwege hun loyaliteit, opofferingsgezindheid en het 
met de koloniale heersers gedeelde christelijke geloof. Bovendien bleek dat 
de toegepaste gevechtstactiek van de guerrilla hun beter afging dan de Eu
ropeanen. Vooral nadat de teelt van kruidnagel in elkaar gestort was, bleek 
het militaire vak voor de Molukkers een belangrijke manier geworden om 
in het levensonderhoud te voorzien." 

De overwegend protestantse en dus niet-islamitische Molukkers ('Am-
bonnezen') en Menadonezen hadden tot kort na de Eerste Wereldoorlog 
een bevoorrechte positie in het KNIL.'6 Om aan de armoede te ontsnap
pen traden zij toe tot het leger. Zij kregen beter betaald dan de overige 
inheemsen. Her leger behandelde hen bijna gelijk met de Europeanen. Het 
systeem van privileges, bestaande uit een betere betaling, kleding en huis
vesting, meer rantsoen en ook beter onderwijs voor de kinderen, plaatste 
de Molukkers boven de andere inheemsen, maar onder de Nederlanders." 
De Molukkers hadden een belangrijke rol gespeeld in de Atjeh-oorlog en 
andere militaire campagnes. Ze zagen zichzelf als de representanten van 
rust en orde'. Toch zou tijdens de Eerste Wereldoorlog de waardering af
nemen. De autoriteiten maakten daarom een begin met het terugdringen 
van de geprivilegieerde positie van de Molukse militairen: 

For all the protest and unrest, theAmbonese had little bargaining power. They could 

no longer afford to withhold their labour. The Ambonese military identity dressed up 

in the best possible light the circumstances of an economically weak and peripheral 

minority. Loyalty was a polite and positive way of expressing a relationship more 

pragmatically described as dependence.-* 

Jndanks dit laatste ontwikkelde zich een militaire subcultuur in de Mo-
ukse maatschappij, namelijk die van het militaire kampement, de 'tangsi'. 
Terwijl er in de traditionele Molukse maatschappij, 'negeri', vaak een gebrek 
'vasaan voedsel en de mensen hun eigen ritme van eten, slapen en werken 
kenden, heerste in de tangsi een militaire hiërarchie. In plaats van de traditi
onele raja waren het de sergeant-majoors die de scepter zwaaiden. 

De legerleiding streefde naar een getalsmatige verhouding tussen Eu
ropese en inheemse soldaten van 1:3. Bij een tekort aan Europese soldaten 
•verden zij aangevuld met de loyaal geachte Menadonesen en Molukkers." 
Daarnaast kon het leger terugvallen op de steun van hulptroepen van in-
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heemse vorsten. Het KNIL telde in 1918 ongeveer 7.000 soldaten van Euro
pese afkomst (naast Nederlanders waren dat Belgen, Duitsers, Zwitsers en 
Fransen) en ongeveer 30.000 inheemse soldaten. 

xxxvi. Aantallen militairen in Indië 

Europese soldaten 

Jaar Infanterie Cavalerie Artillerie Genie Marechaussee 

1901 9-394 4 2 2 I - 7 I 4 5 1 5 75 

1911 6-573 5 6 0 1.504 568 73 

1918 4.401 549 1-544 463 IOI 

Molukse soldaten 

Jaar Infanterie Cavalerie Arrillerie Genie Marechaussee 

1901 3.146 - - - 657 

1911 4.819 - - - 587 

1918 9.206 - 2 2 1 - 776 

Overige inlandse soldaten 

Jaar Infanterie Cavalerie Artillerie Genie Marechaussee 

1901 16.880 4 1 5 1.230 2 9 2 587 

1911 I Î . -S9 387 1.037 391 586 

1918 17.942 4 9 2 1.898 476 756 

G. Teitler, Anatomie van de Indische defensie. Scenario's, plannen, beleid 1892-1920, p. 415-416-

Binnen het KNIL leidde iedere etnische groep in zekere mate een eigen 
bestaan. De militaire organisatie was gebaseerd op etnisch homogene 
compagnieën. Een brigade bestond uit een aantal Molukse, Javaanse en 
Europese compagnieën. In de barakken van de grote garnizoenen streefde 
iedere etnische groep er naar om een eigen mess en eigen woonkwartieren 
te hebben. De militaire en etnische scheiding van de verschillende groe
pen creëerden rivaliteit en een sterke identificatie met de eigen etnische 
groep en met de aan haar toegekende status door de autoriteiten. Het 
officierskorps stimuleerde dit ook. Vooral de Molukse soldaten ontwik
kelden een duidelijke etnische religieuze identiteit. Hun isolatie van het 
thuisfront en de omstandigheden in de tangsi deden een zelfopvattins 
groeien waarin ze zichzelf zagen als verschillend en superieur aan andere 
Indonesiërs. 
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Ook de marine ging vanwege de personeelstekorten over tot het wer
ven van niet-Europeanen. Dit scheelde kosten van salaris (ze verdienden 
minder), van vervoer naar en van Indië en de gezondheid van de Europese 
stoker en matroos werden gespaard.4" In Makassar, tegenwoordig Ujung 
Pandang, op het eiland Sulawesi (het vroegere Celebes), bevond zich sinds 
1915 de 'Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen' (KIS). Dit was een 
opleiding van een jaar waar vooral Menadonezen, Sangirezen en Moluk-
kers aan deelnamen. Naast lessen in scheepvaart, omgang met wapens en 
exerceren, kregen de jongens ook Nederlands, want aan boord mocht 
geen Maleis worden gesproken. Na het leerjaar monsterden ze aan op de 
marineschepen, beginnend als lichtmatroos of leerling-stoker.4' Hier had
den ze eigen onderkomens gescheiden van de Nederlanders.4' In 1918 zou 
in Soerabaja begonnen worden met een opleiding tot inlandse korporaal 
machinedrijver en tot inlandse stokerolieman.4' Helaas zijn er geen cijfers 
beschikbaar over de etnische samenstelling van de marine in de Oost. 

De strikte scheiding van de diverse etnische groepen had gevolgen voor 
de organisatie van de militaire vakbonden. Deze waren door toedoen hier
van eveneens volgens etnische lijnen georiënteerd. Het waren voornamelijk 
blanken die bonden hadden. Het bewustzijn van de inheemse militairen 
was zich nog aan het ontwikkelen. Het was een van de redenen dat de 
integratie onmogelijk was en velen zagen dit zelfs als ongewenst. Taal en 
culturele verschillen speelden hierbij ook een rol. 

zi.j. Organisaties van militairen vóór de oorlog en 
hun actiemethodes 

Tegenover de koloniale elite stonden de gewone marinemensen en soldaten 
met hun sociale achtergronden, hun eigen onderdrukte positie en, wat de 
matrozen betreft, vaak sociaal-democratische visie. Bij de soldaten lag dat 
laatste anders. In tegenstelling tot de matrozen met hun Bond voor Minder 
Marinepersoneel (BVMMP) hadden zij geen eigen organisatie. Enerzijds was 
dat verboden, anderzijds stonden zij aanvankelijk nogal onverschillig te
genover dergelijke initiatieven.44 De belangrijkste reden was waarschijnlijk, 
Jat het hier ging om beroepssoldaten, voor wie het dienen in de kolonie 
KO laatste uitvlucht was. Aannemelijk is dat ze minder scholing genoten 
radden dan de matrozen en in Nederland minder in contact gestaan had
den met de zich ontwikkelende vakbeweging. Alleen de onderofficieren 
•eenden sinds 1902 een vereniging, namelijk het door sergeant-majoor 
Ninon Jacobus Aay opgerichte Ons Aller Belang, de zusterorganisatie van 
l)ns Belang. De vereniging in Indië hield zich bezig met drankbestrijding, 
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onderlinge hulpverlening zoals de instelling van een weduwen- en wezen
fonds en verbetering van arbeidsvoorwaarden. Aay, die later voorzitter was 
van de Vrijzinnige Bond,4S noemde de leden 'mannen van tucht en orde. 
De leiding hoeft niet bang te zijn voor [...] onderofficieren.'4f' Van radicaal 
verzet kon geen sprake zijn. 

Door het bestaan van de BVMMP konden matrozen georganiseerd actie 
voeren en zich collectief inzetten voor positieverbetering. Het lagere mari
nepersoneel was net zoals in Nederland in Nederlands-Indië vrij radicaal. 
De belangrijkste conflicten met de marineautoriteiten vonden in Indië 
plaats. De ontevredenheid was hier het grootst. Dat was al zo in het begin 
van de twintigste eeuw. In Malang gestationeerde marinematrozen vierden 
bijvoorbeeld spontaan de eerste mei. Ze maakten een rode vlag door vier 
grote rode matrozenzakdoeken aan elkaar te spelden. Matroos Bernard 
Meyer hield vervolgens een toespraak: 

Mannen van de Marine, blanke en bruine soldaten, zie deze kleine vlag, die de 

vlag van de revolutie voorstelt. Laat nu aan jullie geestesoog de reusachtige stoet van 

arbeiders voorbijgaan, die over de gehele wereld opmarcheert. Allen, die meemar-

cheren, dragen banieren, bloemkransen en leuzen. Ontelbare duizendtallen komen 

juichend bijeen. Zij vieren feest, dansen en zingen, maar vóór alles maken zij plan

nen en stellen zij eisen voor de achturige werkdag en de gelijkheid van man en vrouw 

voor de wet, in loon en arbeidsvoorwaarden. Zij eisen menselijke behandeling door 

hun werkgevers, in plaats van lange uren zwoegen voor een hongerloon in ongezonde 

werkplaatsen. ' 

Daarbij richtte de Nederlandse matroos zich ook speciaal tot zijn indische 
kameraden, van wie hij hoopte dat zij zich in de richting van de sociaal
democratie zouden ontwikkelen: 

Tot de inlandse soldaten zeg ik: Alleen de leden van de arbeidersklasse, die vandaag 

de Eerste Mei viert, strijden om een eind te maken aan de koloniale uitbuiting 

Alleen zij strijden tegen de onderdrukking van de inlandse koeliebevolking van 

Nederlands Oost-lndië, India, Malakka en waar ook ter wereld gekleurde rassen 

van honger sterven te midden van de rijkdommen, die ze voortbrengen - voedsel, 

gestolen om uitgevoerd te worden voor de winst van hun harteloze overheersers.^ 

Meyer was rond de eeuwwisseling in de tropen. Hij gaat in zijn boek Voor
waarts en niet vergeten in op het verzet van de bemanning van de 'Hertog 
Hendrik' toen de commandant slechtere rijst en koffie aan boord introdu
ceerde: 
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Toen de bootsman na bet middagmaal floot voor het begin van de werkzaamheden, 

weigerde de gehele bemanning aan dek te gaan, omdat de klachten door comman

dant Hoover als ongerechtvaardigd en onder bedreiging met straf afgewezen waren. 

Toen de bemanning standvastig bleef, kwamen twee officieren met een paar onderof

ficieren op bevel van de commandant naar beneden en gelastten de mannen één voor 

één om aan dek te gaan. Ze sukkelden heel langzaam één voor één de trap op naar 

het dek om dan meteen langs een andere trap weer naar hun kwartier te gaan. Zo 

bleek het onmogelijk om de bemanning aan het werk te krijgen. Er vielen slachtoffers 

- er werden willekeurig een paar getrouwde mannen en enkele Bondsbestuurders 

uitgekozen — die in arrest werden gestelde' 

De commandant zag zich gedwongen zijn besluit in te ttekken toen de 
bemanning dreigend bijeen kwam: 

De gehele bemanning verzamelde zich onder de brug en zong het Marianne-lied: 

'k Ben Marianne, proletaren 

Mijn naam is overal bekend 

'k draag om losgewonden haren 

De roode muts der vrijheidsbent. 

Daarna werd er een toespraak gehouden. Toen zongen ze het Bondslied, enkele revo

lutionaire liederen en ten slotte de Internationale.''0 

Ten tijde van de Russisch-Japanse oorlog in 1905 vond een andere actie 
tegen de marineautoriteiten plaats. Toen het eskader in Tandjong-Priok 
(bij Batavia) lag, belegden de mannen aan boord van het pantserschip Ko
ningin Regentes een vergadering onder voorzitterschap van matroos eerste 
Uasse J. Gayaard. De tussenkomst van een sergeant van de mariniers on
derbrak de vergadering. Na een korte woordenwisseling liet hij Gayaard bij 
de officier van de wacht brengen. De vergadering werd aan wal voortgezet. 
Gayaard werd gedegradeerd tot matroos derde klasse en naar Nederland 
teruggestuurd. Bij zijn terugreis passeerde het passagierschip waarop hij 
voer verschillende marineschepen, zoals de Gelderland, Noord Brabant, 
Holland en Koningin Regentes. Op ieder schip klonk enorm gejuich en 
hieven matrozen het lied van de BVMMP aan.5' 

In 1912 was er verder het 'De Ruyter-incident'. Aardappelen schillen was 
gezien de grote hoeveelheden waarin deze werden gegeten een heel werk. 
Op 4 september van dit jaar was er op het pantserschip De Ruyter te weinig 
personeel beschikbaar. Terwijl een deel van de schillers een ander klusje 
°Pgedragen kreeg, moesten de anderen de aardappels die op het dek lagen 
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bij elkaar vegen met bezems die bedoeld waren voor het schoonmaken van 
de urinoirs. Omdat de matrozen draalden, werden enkelen gearresteerd. 
Zestig bondsleden wilden een verzoek om vrijlating indienen bij de com
mandant, maar de afdelingsvoorzitter]. Oosterbaan was tegen. Een week 
later kwam het toch tot een uitbarsting. Aanleiding was voedsel waarvan 
de houdbaarheidsdatum ruimschoots overschreden was. De matrozen wei
gerden vervolgens aardappels te schillen. Volgens een verslag gemaakt door 
Oosterbaan, dat uiteindelijk in het bezit van Troelstra zou komen, 

kan men deze behandeling beschouwen als een wanhoopsdaad. Men was tot alles in 

staat en des avonds pleegde men (zeer afkeurenswaardig) sabotage, daarom werd hei 

gewapende zeewacht. Men wilde tijdens het manoevreren de beide ankers laten val

len, wat na veel moeite voorkomen werd... Zondagmorgens werd met vlaggenparade 

alleen de roode baan geheschen welke ongeveer 5 minuten wapperde en dat op de 

reede van Soerabaia en op weg naar Makkasser werd 's middags eveneens de roode 

vlag geheschen waarop de Hertog Hendrik het ons bekend maakte en de daders be

kennen en verklaren in de commissie dat ze beter onder roode vaan kunnen leven." 

Uit dit rapport blijkt overigens de matigende invloed van de bondsbestuur
ders op de leden. Dat was conform de politiek van de BVMMP in Den Hel
der. Duidelijk was dat de bond in Nederland en Indië acties georganiseerd 
en ordelijk wilde laten verlopen en spontaan of syndicalistisch verzet niet 
wenselijk achtte. 

11.4. Radicalisering van de mindere marinemannen 

Tot 1916 stonden het bestuur in Den Helder en het hoofdafdelingsbestuur 
(H.A.B.) in Soerabaja met elkaar op goede voet en hadden zij een zelfde 
beleid. In dat jaar deden zich echter ontwikkelingen voor die het begin 
zouden vormen van een organisatorisch en politiek schisma in de matro-
zenbond. Aanleiding waren de erbarmelijke omstandigheden in het Cen
trale Burgerlijke Ziekenhuis op Simpang in Soerabaja. Tropische ziekten 
en venerische besmettingen deden menig matroos of marinier voor korte 
of langere tijd op de marineafdeling hiervan belanden. Gekomen om te ge
nezen kregen ze te maken met slechte voeding, gebrek aan hygiëne, wand-
luizenplaag, afwezigheid van praktisch alle elementaire gemakken, afwijzen 
van bijna alle klachten en vlot op rapport zetten met als gevolg straffen. L>c 
BVMMP had eerder in november 1915, tevergeefs, de aandacht gevestigd op 
de toestanden in de militaire hospitalen. Op verzoek van de bond gingen 
de zieken voort met het op de voorgeschreven wijze indienen van hun 
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klachten." De Bond van Korporaals der Koninklijke Marine bracht i maart 
1916 een rapport uit over de situatie in het hospitaal te Soerabaja, met als 
.onclusie dat er een nieuw ziekenhuis diende te komen.H 

De autoriteiten waren zich zeer wel bewust van de onvrede onder de 
militairen. Vice-admiraal F. Pinke schreef: 

Hoewel mij nimmer eenige klacht dienaangaande langs den formeelen weg be

reikte, was het mij toch wel bekend, dat zoowel bij officieren als onderofficieren en 

manschappen der Zeemacht een tegenzin bestaat om zich bij ziekte in het Militair 

Hospitaal te Soerabaja te doen verplegen. De directie van het hospitaal beschouwde 

deze klachten of als onjuist of althans zeer overdreven en schreef ze toe aan de ver

wendheid van het marine-personeel. 

Eind 1915 besloten de autoriteiten tot een onderzoek naar de oorzaken van 
de tegenzin. Maar dit alles ging zeer traag. Pinke verzuchtte dan ook: 'Het 
valt ontegenzeggelijk te betreuren, dat dit alles zoo langzaam gaat, doch dit 
iseene algemeene kwaal in deze gewesten.'" 

Zodoende vormde het ziekenhuis een bron van onrust. In het voorjaar 
van 1916 escaleerde de situatie. Op 7 april vond een huishoudelijke verga
dering van mindere marineschepelingen plaats. Volgens de politie in Tand-
iong Priok waren er 150 aanwezigen. Marinier eerste klasse Vijgeboom, van 
het pantserschip de Koningin Regentes, voerde het woord en deed verslag 
over de stuitende omstandigheden in het hospitaal. Het eten was slecht 
voornamelijk rijst en geen aardappelen) en met de hygiëne was het er
barmelijk gesteld. De vergadering sprak af om in Soerabaja een optocht te 
organiseren met borden waarop de verschillende grieven kenbaar gemaakt 
zouden worden. Zij riep iedereen op zich behoorlijk te gedragen en geen 
sterke drank te gebruiken. De dag erna was er een soortgelijke bijeenkomst 
voor de schepelingen die door hun dienst verhinderd waren de eerste ver
gadering bij te wonen.s6 

Op zondag 7 mei 1916 vond zonder voorafgaand overleg met het H.A.B. 

de straatdemonstratie plaats. Ongeveer vierhonderd man, voornamelijk be
manningsleden van de pantserschepen Hr.Ms. (Hare Majesteits) De Zeven 
Provinciën, Hr.Ms. Koningin Regentes, Hr.Ms. Tromp en bemanningsle
den van enkele torpedojagers, maar ook verpleegden zelf namen deel. Het 
H A.B. van de matrozenbond ontraadde de betoging, aangezien geen ver
dunning verleend was. Maar verschillende meer radicale leden zetten toch 
-°or. De stoet droeg diverse borden mee met teksten als: 'Op naar het 
"ospitaal Wij eischen Betere voeding Betere behandeling Wij protesteeren 
:egen wandluizen en vuil'. Verder was er een doek met daarop getekend én-
wie geldzakken met als onderschrift: 'Oorlogswinsten'. Onderweg zongen 
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de matrozen socialistische liederen, waaronder de Internationale. Op het
zelfde moment protesteerden patiënten in het hospitaal tegen het slechte 
voedsel. De verpleegden gooiden hun borden stuk en weigerden te eten.*" 

De politie sommeerde de stoet uiteen te gaan. Volgens haar marcheerde 
deze echter gewoon door. De achterste groepen drongen de manschappen 
vooruit. De waarnemend hoofdcommissaris M.F.F. Beltgens en een van 
zijn ondergeschikten losten een revolverschot in de lucht. Toen ook dat 
niet hielp, joeg zij de betoging uiteen met de klewang en gummistok. 

Een van de schepelingen, de vooraanstaande matroos derde klasse J.G. 
Jansen van de 'Regentes', probeerde de commissaris van politie zijn re
volver te ontfutselen. Daarbij ging de naar beneden gerichte revolver af. 
waardoor Jansen in het achterdijbeen en de schepeling Eduard Sirach in de 
voet geraakt werd. De matroos 2de klasse W.C. Wolvensperger, eveneens 
van de 'Regentes', werd door weer andere schoten in de arm geraakt. Sto
ker Pors en matroos Nieuwendorp raakten gewond door klewangslagen. 
Onmiddellijk hierna ging een groot deel van de demonstranten naar het 
bondsgebouw, waar een ledenvergadering plaats vond. Sommige sprekers 
wilden wraak nemen voor de slachtoffers: 'Wraak! Er moet bloed vloeien! 
Terug naar het hospitaal!' klonk het in de zaal. Een volgens het Soerabajäsch 
Nieuwsblad'piepjonge matroos met blijkbaar anarchistische ideeën' onder
nam nog een tevergeefse poging zijn kameraden aan te sporen zich 'niet 
de wet te laten voorschrijven'. De socialistische onderwijzer L.D.J. Reeser. 
die de stoet toevallig was tegengekomen, probeerde de gemoederen te be
daren en Jacob Brandsteder, secretaris van de hoofdafdeling en beheerder 
van het tehuis van de BVMMP in Soerabaja, te steunen in zijn poging om 
de matrozen af te houden van een hernieuwde confrontatie met de politie 
en hun eigen maten van de inmiddels buiten opgestelde marinepatrouil
les. Sommige militairen riepen: 'de patrouilles schieten niet op ons, die 
staan aan onzen kant.' Brandsteder legde uit dat angst en verwarring de 
politie bij haar optreden leidden. Het protest had op deze manier juist aan 
kracht gewonnen. De administrateur riep op om de actie als geëindigd te 
beschouwen en kalm uiteen te gaan.'9 

Na de demonstratie bleef het echter onrustig. Het passagieren was stop
gezet.'10 De demonstranten weigerden aan boord te gaan en verspreidden 
zich door de stad en de omgeving. Patrouillerende soldaten arresteerden 
velen en brachten hen aan boord terug. Vooral op de Hr.Ms. De Zeven 
Provinciën vonden daarna ongeregeldheden plaats. Pors, de voorzitter van 
de afdeling op dit schip, ging aan boord om de mensen te kalmeren, lou
wen van sloepen waren doorgesneden, de matrozen weigerden aardappel 
te schillen, zoeklichtspiegels werden vernield en één matroos trachtte /eli
de telegraaf naast de machinekamer onklaar te maken. De sfeer op 
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Zeven Provinciën' was al hevig verbitterd door de vele straffen die vóór 
je hospitaaldemonstratie waren uitgedeeld. Nieuw was dat een groep van 
een tiental meer of minder fervente voorstanders van sabotage en lijdelijk 
verzet zich geformeerd had tot een geheime vereniging met de naam 'Hu-
manitas'. Het H.A.B. voerde discussies met deze marinemannen: 

Wij hadden met hen een bespreking die van 's avonds halfzeven tot middernacht 

duurde. Gedurende die bespreking bleek ons dat de wil tot het begaan van sabotage

daden bij hen niet, als in vroegere, meer individueelegevallen, ontstaan was uit haat 

over persoonlijk ondervonden behandeling, maar in hen was het sterkst de overtui

ging ontwikkeld, dat langs den gewonen organisatorischen, wettigen en gepasten weg 

weinig of geen resultaat te bereiken viel. 

Op hen had Rambonnet {].]. Rambonnet, minister van marine], gegeven hun 

persoonlijke karaktereigenschappen, den diepsten invloed uitgeoefend. 

Zij wilden op hun manier de belangen van het personeel dienen. Dat meer be

wuste, meer georganiseerde, dat speciale doel vooral was het verschil in wezen met 

door ons vroeger geconstateerde sabotagedaden. 

)p de jaarvergadering in Indië zou deze kwestie verder besproken worden. 
Van de 'Zeven' kwamen 21 schepelingen in de gevangenis terecht, om 

iter voor de krijgsraad te verschijnen op beschuldiging van opruiing, 
lienstweigering, sabotage en insubordinatie.6' Henriette Roland Holst 
ichieef in Kapitaal en Arbeid: 

De admiraal kwam uit Batavia over: de bemanning werd een week aan boord 

gehouden, de uit het hospitaal ontvluchte schepelingen werden in de provoost geslo

ten en er werden tal van zware straffen uitgedeeld. De leider der demonstratie, de 

stoker Pors, kreeg acht maanden gevangenisstraf; 47 matrozen werden uit den dienst 

ontslagen.6' 

Je minister moest uiteindelijk toegeven dat de klachten van de rebelle-
:ende matrozen niet ongegrond waren, maar de straffen bleven gehand
haafd.6' De autoriteiten wilden een voorbeeld stellen. Bovendien bracht de 
'«-admiraal Pinke op 26 september 1916 de volgende instructie uit aan 
M verschillende commandanten 'om ter beteugeling van samenrottingen 
in militairen in strijd met den wil hunner superieuren en de daarmede 
ikwijls gepaard gaande collectieve dienstweigering om aan de gegeven 

.1 te voldoen, dadelijk krachtig en beslist op te treden'.'M 

BvMMp-voorman Brandsteder (tevens beheerder van het Marinegebouw 
-"• Joerabaja) en H.J.F.N. (Henk) Sneevliet reageerden in Het Vrije Woord van 
•'•> mei 1916 op de gebeurtenissen rond het hospitaal. De schuld van de on-
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geregeldheden legden zij bij de zenuwachtig optredende politie. De socialist 
Sneevliet pleitte in het artikel 'Een waardige demonstratie en ordeverstorende 
politie' ervoor om de oorzaken van het houden van de demonstratie weg te 
nemen. Zo noemde hij het bevorderen van de zindelijkheid in het hospitaal, 
het verdrijven van het ongedierte, het verschaffen van beter voedsel en het 
verzorgen van een betere behandeling door de doctoren. In sommige van zijn 
woorden lag een onverholen dreiging: 'De Jantjes zijn menschen, heeren van 
de Marine. Niet immer kunnen zij zooveel wijsheid blijven toonen als Zon
dag 7 Mei. Voortgezette provokatie door onhoudbare toestanden kan per slot 
ook deze beproefde klassenstrijders uit het lood brengen.'65 

De gebeurtenissen op 7 mei hadden hun weerslag op de leden van de 
afdeling. Op 30 juni en 1 juli 1916 hield de hoofdafdeling van de BVMMP 

te Soerabaja haar jaarvergadering, bezocht door 450 man. Hier ontspon 
zich een discussie over tactiek en strategie, waarbij de matigende invloed 
van het bestuur bleek. Een vertegenwoordiger van 'Humanitas' en lid van 
de afdeling 'De Zeven Provinciën' diende een motie in. Deze zogenaamde 
'Humanitasmotie' riep op om op grond van 'een krachtiger en scherper 
taktiek' feller actie te voeren. Volgens de indieners zou de motie ook op 
de komende jaarvergadering van de hele bond besproken moeten worden. 
Brandsteder was voor een meer bedachtzame politiek en pleitte tegen het 
aannemen van de motie, die dan ook steun kreeg van slechts vijf aanwezi
gen.66 De motie van het H.A.B., die opriep tot grotere inspanningen van de 
bond voor het herkrijgen van het verenigings- en vergaderingsrecht werd 
aangenomen met vijf stemmen tegen en acht blanco.67 

De onrust onder het beroepspersoneel bij de marine blies een oude 
discussie nieuw leven in. De minister van Marine J.J. Rambonnet wilde 
de ontslagen matrozen laten vervangen door vijftig dienstplichtigen. Be
roepspersoneel bleek in de ogen van Den Haag niet meer betrouwbaar voor 
dienst in de Oost. Zoals in 1907 en 1914 SDAP-Kamerleden de bewindslieden 
reeds hadden duidelijk gemaakt, was de partij en daarmee ook de matro-
zenbonden tegen dit plan.68 De samenwerkende centrale leidingen van de 
matrozenbond en van de Bond voor Militie- en Landstormplichtigen bij 
de Zeemacht (kortweg de Bond van Zeemiliciens of Zeemiliciensbond) 
protesteerden heftig.69 Het verzet bleek, zoals we al in hoofdstuk tien zagen, 
tevergeefs. Het sturen van de miliciens ging door; zeventien gingen vrijwil
lig, 33 moesten gedwongen worden. Een aantal wist nog te deserteren. 1 ; 

miliciensbond toonde zijn teleurstelling over de afloop van de zaak dooreen 
uitvoerige brochure hierover uit te geven. In de Verzameling van stukken be
treffende de uitzending van zee-miliciens naar de tropen is ook de volgende op
merking overgenomen uit de interpellatie van SDAP-kamerlid Hugenholtz: 
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Ik geloof, dat het eigenlijke motiefis dat de Minister- de vloot langzamerhand wil 

bemannen met miliciens en dat hij daartoe gebruikt het voorwendsel, dat de vrijwil

ligers niet zijn te vertrouwen, en nu gebruik maakt van de ernstige omstandigheid, 

dat wij in oorlogsgevaar verheeren en zegt: art. j6, 2., sub 1, geeft mij de bevoegdheid 

nu eens een proefneming te wagen. Aanvaardt de Kamer die, dan kan later tot regel 

worden gemaakt wat nu nog een uitzondering is.7' 

De marineautoriteiten onderschepten de door de Bond van Zeemiliciens 

verspreide brochures. De inhoud konden zij niet waarderen en een verbod 

volgde. ' A.W. Michels, bestuurder van de matrozenbond in Den Helder, 

was bezorgd over de houding van de autoriteiten. In een brief aan Troelstra 

maakte hij duidelijk waarom: 

Dat is toch bar. Ik ben vast van meening dat men reeds langen tijd van de zijde der 

autoriteiten dingen uitlokt, om die te gebruiken, onze beweging neer te slaan, nu 

ten slotte niets geholpen heeft. Wat onze leiding daar in Indië heeft gedaan zou in 

dat licht bezien, niets dan stommiteiten uithalen zijn. Nu weer die arrestatie. En 

waarom? Maar is dat niet ergerlijk? En is er eigenlijk wel van ernstig werk sprake 

bij de autoriteiten? De 47 thuis gevaren demonstranten ontslaat men. Men acht 

aanvulling van 't Crimineel Wetb. noodig om voortaan demonstranten te kunnen 

straffen. Maar intusschen Om een antwoord op een brief, straft men stoker Pors, in 

Indië, die dan de leider der demonstranten zou zijn, met 7 maanden gevang. [...] 

Kan dit op grond van 't bestaande C. W wel. Waarvoor dan die aanvulling? Men 

heeft in Indië stomme dingen gedaan. We hooren niets, we weten hier van niets. 

Morgen vergadert ons H.B. Ik zal een motie voorstellen, waarbij we ons los van Indië 

maken. Maar ik vraag me af, waar gaat dat heen en wat is er momenteel te doen? 

Want dat achter dit alles Rambonnet zit, het is wel zeker. Nu heeft men ook alles 

van de Miliciensbond verboden. Maar op deze wijze zet men de vloot toch zelf in 

of stand. En als men dit weet, doet men 't toch bewust? Wat denkt u? n 

De brief van de administrateur maakt echter duidelijk dat hij het niet 

alken op de marineleiding gemunt had. De activiteiten van de hoofd

afdeling in Soerabaja kon hij evenmin waarderen. Deze nam volgens 

hem niet voldoende afstand van acties, die het streven naar een goede 

verhouding met de minister dwarsboomden. Een conflict dreigde verder 

'f escaleren. Troelstra maande tot kalmte.74 De bond moest maar eens 

?aan praten met het partijbestuur en het N W , en het vooral niet laten 

tornen tot een breuk met de Indische afdeling, voordat de situatie dui-

fclijk was.75 Volgens de SDAP-leider had het verbod vervelende gevolgen. 

"1 zijn Gedenkschriften stelt Troelstra dat het bondsbestuur zijn greep op 

M leden hierdoor verloor, waardoor 'anarchistische elementen onder het 
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personeel vrij spel kregen'."6 Het gesprek met het N W leverde, zoals wc 
eerder zagen, niets op. 

Het uitgangspunt van Den Helder was echter duidelijk. Michels zag 
de acties in Indië als een gevaar voor zijn beleid om via een 'redelijke 
benadering erkenning door de marineautoriteiten te verwerven. De radica
lisering bleek echter niet terug te draaien. De Indische hoofdafdeling van 
de BVMMP met aan het hoofd de ook radicaliserende Brandsteder verzette 
zich steeds heftiger tegen de risicomijdende 'godsvrede'-politiek van het 
hoofdbestuur (H.B.) in Den Helder. Het H.A.B. wenste de Indische leden 
steeds minder te matigen. Dit was een gevolg van de slechtere werkomstan
digheden, maar hing ook samen met de inbreng van politieke opvattingen 
die linkser waren dan die van de SDAP. In het bijzonder onder de jongeren 
vonden deze een gewillig oor. Hugenholtz vatte dit in 1918 nogal simpel 
samen in zijn feestrede ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de 
bond. In verband met de kort daarop volgende novembergebeurtenissen is 
het wel aardig deze passage te citeren: 

De oorlog heeft de geesten gerevolutioneerd. Tot zelfs ouderen onder ons zijn uit het 

lood geslagen, wat wonder, dat minder evenwichtige naturen geheel de kluts kwijt 

geraakt zijn. Het instituut Kort Dienstverband werd geschapen, hetgeen jongelui in 

Indië bracht en waardoor de revolutionaire actie van een Sneevliet, Baars en Brand

steder er voedingsbodem vond." 

Michels uitte in een brief aan Troelstra zijn zorgen over het jeugdig senti
ment: 'Het waren altijd individuele uitingen van een jong en te weinig ver 
anrwoordelijk personeel, daartoe wel een beetje door de wijze van schrijven 
in Het Anker opgevoed. '~s 

SDAP en BVMMP in Nederland stelden vooral Brandsteder verantwoordelijk 
voor de problemen met betrekking tot Indië. Deze radicale voorman van de 
Indische afdeling en de socialistische beweging was een sterk tot de verbeel
ding sprekende figuur, die als matroos ie klasse van 1912 tot 1914 afdelings
voorzitter was geweest en daarna beheerder van het Soerabajasch Marinege
bouw was.79 Hij kon goed opschieten met de eskadercommandant, kapitein 
ter zee F. Bauduin, een man die een zeer goede naam had bij de bonden.s Hu 
was echter een man met radicaal sociaal-democratische ideeën. Samen met de 
secretaris van de Handelsvereniging Semarang Sneevliet, de civiel ingenieur 
Ir. Asser Baars (hij was het Maleis goed meester), N. Hulswit (werkte in de 
handel), de leraar opvoedkunde R.A. Schotman en de onderwijzer en mede
oprichter van het Soerabajasch Marine Gebouw (SMG), L.D.J. Reeser stichtte 
hij op 9 mei 1914 in het tehuis van de BVMMP aan de Oedjoeng te Soerabaia 
de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV).8' 
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Sneevliet was eveneens een radicale activist uit de arbeidersbeweging. 
Hij was voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en 
Tramwegpersoneel. Hij was wisselend lid van SDAP en SDP om tenslotte bij 
de SDP uit te komen.82 Na conflicten in partij en vakbeweging 'koos hij', 
aldus zijn biograaf F. Tichelman, begin 1913 'de weg van zovelen die vast
gelopen waren in het moederland: naar Indië!'8' Bij het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog was Sneevliet redacteur van het Soerabaiasch Handels-

id. Vanaf het begin van zijn aanwezigheid in Nederlandsch-Indië sprak 
Sneevliet op uitnodiging van de matrozenbond vele malen in het Marine-
gebouw te Soerabaja. De revolutionair-socialist Sneevliet voelde zich goed 
thuis bij de militante matrozen. 

Veel socialisten in Indië, zowel SDAP-ers als SDP-ers, waren lid van de 
ISDV. Ook politiek bewuste militairen zoals de onderofficier en OAB-lid 
Pieter Bergsma maakten er deel van uit. Bergsma werkte aanvankelijk 
als burgerambtenaar op het departement van Oorlog. Daarvoor was hij 
:rgeant-majoorschrijver geweest. Na bestraffing voor het bezoeken van 

iSDV-vergaderingen, nam hij ontslag en werd een van haar voornaamste 
leiders."4 Verder waren er ook journalisten en onderwijzers zoals Jan Stam 
lid van.Ss De ISDV was een politieke organisatie, enerzijds gebaseerd op 
antikoloniaal nationalisme, anderzijds op revolutionair marxisme. In 1915 
verscheen Het Vrije Woord als weekblad van de ISDV, met Sneevliet en Baars 
als redacteuren.86 

De socialistische beweging kende in Indië overigens een groot pro
bleem: er waren nauwelijks inheemse mensen bij aangesloten. Toch groeide 
Ie invloed onder hen, vooral nadat de ISDV Indische nationalisten van de 
Sarekat Islam (si) schoolde. De socialisten wensten een linker vleugel in de 
nationalistische beweging op te bouwen.8" Hierin slaagden zij. Veel belang
rijke si-afdelingen gingen over tot de politiek van de ISDV. Ook de inlandse 
vrouwen werden actief en mobiliseerden zich in de belangrijkste sociale en 
religieuze bewegingen.88 Uiteindelijk zou de ISDV uitgroeien tot de voorlo
per van de Communistische Partij van Indonesië, de PKI.8'' 

Het H.B. van de BVMMP was natuurlijk verre van ingenomen met de ra-
Jicale contacten die leden van het H.A.B. onderhielden en meende '[...] dat 
Brandsteder zijn politieke aspiraties te veel heeft verstrengeld met wat zijn 
meer nuchtere taak als vakvereenigingsbestuurder was'.''° Zijn artikelen in 
Het Anker- voor zover geplaatst - vormden daarvoor overigens niet direct 
Een bewijs. Steeds poogde hij de Hollandse afdeling te doen inzien dat ze 
'ich door haar verzoenende houding tegenover de minister liet misbruiken. 
*har daarin lag juist het geschil. Het H.B. in Den Helder had andere be
engen. In een artikel in Het Anker van november 1916 'Het gaat niet goed 
too viel de oprichter van de marinebond, A.G.A. Verstegen het Indische 
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H.A.B, voor het eerst openlijk en fel aan, vooral natuurlijk om haar houding 
bij de demonstratie tegen de wantoestanden in het marinehospitaal." Het 
H.A.B, had zich daar weliswaar tegen verklaard, maar had wel het bonds
gebouw ter beschikking gesteld. Een grote grief was natuurlijk ook dat de 
contributie niet meer binnen kwam. De bond was in gevaar '[...] omdat er 
in Indië als 't ware een cweede bond verrijst, met andere principen, andere 
beweegredenen dan de oude en veel beproefde'. 

De verhoudingen worden slechter 
In zijn streven naar een betere verhouding met de marineleiding kon de 
BVMMP geen radicale artikelen in Het Ankeren het Correspondentiebladge
bruiken. De redactie weigerde om deze redenen een aantal malen schrijfsels 
van Brandsteder te plaatsen. De relatie tussen Den Helder en Indië werd 
er daarna niet beter op. In maart 1917 schreef Brandsteder, die eigenlijk 
geen conflicten wilde en er daarom aan dacht om op te stappen, namens de 
volgens hem 1.200 leden92 tellende hoofdafdeling de brochure Onze Verde
diging. Verweerschrift van het hoofdafdeelingsbestuur tegen de op zijn leiding 
gevoerde critiek. In een ingezonden briefin Het Anker somde hij een aantal 
geschilpunten op: 

1) Het stopzetten van de actie in 1Ç14 
2) Het weinige wat door het H. B. inzake ons protest tegen het ontslag Toering-Muller 

in Holland zelf is gedaan 

3) De ongehoord scherpe afkeuring van de hospitaalbetooging en de weigering om de 

slachtoffers daarvan demonstratief financieel te steunen 

4) De motie van het H.B. inzake Indië Weerbaar''1 

5) Het weigeren van Brandsteder's artikelen met betrekking tot de taktiekkwestie 

6) Het verdonkeremanen van de brochure 'Onze Verdediging' 

j) Het doen van concessies aan den Minister... 

8) Het aanvragen van een audiëntie... 

9) Het onderhandelen met den Minister over de Bondstactiek zoodanig, dat de 

Minister verklaart dat de Bond zich op den goeden weg bevindt, nadat hij eerst 

als eisch had gesteld, dat de bond de militaire belangen vóór alle anderen moet 

stellen. 

Een belangrijk twistpunt waar Brandsteder niet op wees, was de exploitatie 
van het SMG, waarvoor hij verantwoordelijk was. De huur van dit gebouw 
was aanzienlijk, terwijl het gebouw in Den Helder eigendom was van de 
bond. Het H.B. en het Indische H.A.B. konden het niet eens worden over de 
financiering van het SMG en vooral de vraag of gezien de specifieke Indische 
omstandigheden de centrale bondskas moest bijspringen om het gebouw 
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te kunnen exploiteren. Verder drong het H.B. aan op het beperken van 
'de pof' (niet meteen betalen van consumpties) in het Marinegebouw in 
Soerabaja.'" Met betrekking tot dat pofstelsel schreef Brandsteder dat dat al 
lang bestond en wijdverbreid was in Indië. Het plotseling stoppen daarvan 
zou de omzet verminderen en de zelfstandige exploitatie direct in gevaar 
gebracht hebben. 

Kern van bovenstaand geschil was natuurlijk niet het pofstelsel zelf, 
maar de mede hieruit voortvloeiende autonomie, ook op financieel gebied. 
Vanwege de afstand tussen Indië en Nederland meende het H.A.B. meer 
zelfstandig te moeten kunnen optreden. Den Helder daarentegen was in 
overeenstemming met de sociaal-democratische traditie geneigd tot cen
tralisme en verweet het H.A.B. syndicalisme. Dit verwijt kende nader bezien 
geen grond. Bezien tegen de achtergrond van de communicatieproblemen 
tussen Holland en Indië — maar ook in de kolonie zelf— verder versterkt 
door de oorlogstoestand en de verbodsorder van Rambonnet, kan het zelf
standig optreden van 'Indië' moeilijk 'syndicalistisch genoemd worden.'Xl 

Ter onderbouwing hiervoor moge het voorbeeld dienen dat het H.A.B. pas 
laat op de hoogte was van de plannen voor de hospitaaldemonstratie. Maar 
ondanks zijn kritiek op de opzet, vond het toch dat het aanwezig moest zijn 
om op dien morgen toen geestdrift en strijdwil het gebouw tot aan de nok 
toe vulden, met organisatorische overwegingen te komen aandragen leek 
ons een grooter gevaar dan het doen doorgaan van de betooging'.'r 

De verhouding tussen Indië en Den Helder verslechterde. Ieder incident 
leidde tot verdere verwijdering. In augustus 1916 had het H.A.B. een brief 
ontvangen met de uitnodiging om zitting te nemen in het comité Indië 
Weerbaar, dat in dat jaar was opgericht door Nederlanders en de inlandse 
organisaties Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Sedio Moelio en inlandse re
genten met als doel de versterking van de verdediging van Indië en het be
werkstelligen van staatkundige hervormingen. Vanwege de geringe geest
drift voor de 'vaderlandsche zaak', verder versterkt door de verbodsorder 
van Rambonnet en het optreden tegen de hospitaaldemonstranten, wees 
net H.A.B. dit af. Voor Michels was dit verontrustend. Hij was beducht voor 
represailles van de kant van de autoriteiten en vond dat, hoewel er onder de 
schepelingen inderdaad een weinig oorlogszuchtige geestdrift heerste, een 
oondsbestuurder zoiets niet zomaar kon zeggen of schrijven. Bovendien 
had het H.B. de brief moeten behandelen, hetgeen overigens nooit op tijd 
had kunnen gebeuren.1'8 Het was echter niet zo dat het H.A.B. zich uitsprak 
over het vraagstuk of Indië al dan niet verdedigd moest worden: 'Zoomin 
onze organisatie er een is van antimilitaristen zoomin is het er een van 
Militaristen.'" Het besloot alleen geen afgevaardigde te sturen. Het H.B. 
waarschuwde dat door een dergelijke houding de invoering van een mi-
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litiemarine een stap dichterbij was gekomen. Dit dreigement was volgens 
het H.A.B, weinig overtuigend. Tenslotte zouden de miliciens met hun nog 
lagere verwachtingen zich blijven verzetten tegen de slechte omstandighe
den bij de marine: 

zij hebben nog minder dan niets te verliezen; zij zullen de actie voor lotsverbeter'n\g 

daardoor nog veel scherper kunnen voeren dan alle andere soorten van personeel, 

bovendien blijft het bij een Militie-Marine niet bij een vakorganisatie, dan doen 

tevens de politieke organisatie der arbeidersbeweging zijn intrede op de vloot. 

Een volgend incident had plaats naar aanleiding van de vertegenwoordi
ging op de jaarvergadering van de BVMMP. Het kwam regelmatig voor dat 
een derde deel van de organisatie niet vertegenwoordigd was. De Indische 
afdeling zou volgens haar ledental 37 afgevaardigden mogen sturen naar 
de vergaderingen in Den Helder, maar dit was gezien de reisafstand en de 
oorlogsomstandigheden nooit mogelijk. Onze verdediging bevatte dan ook 
enkele concrete voorstellen. Een idee was om, net als bij de vakbond van 
Nederlands-Indische Onderwijzers, vertegenwoordigers in Holland aan te 
wijzen. Vanzelfsprekend zouden zulke afgevaardigden niet de afdelingsdis
cussies kunnen bijwonen, maar dat gold natuurlijk ook voor de dan gel
dende situatie, waarbij Indische afgevaardigden niet op de hoogte waren van 
bijvoorbeeld tegenvoorstellen in Nederland.'01 Het H.B. luisterde echter niet. 

Op de algemene vergadering van de bond te Den Helder op 8 en 9 
december 1917 protesteerde een Indische afgevaardigde tegen het weigeren 
van artikelen van Brandsteder voor Het Anker.101 Volgens Michels waren 
er maar twee stukken geweigerd. Dat Den Helder het nemen van eigen 
initiatieven niet waardeerde, bleek nog uit een andere kwestie die aan de 
orde kwam. Op het pantserschip Noord Brabant was een 'Vereeniging tot 
Ontwikkeling' (vo) opgericht. De initiatiefnemers hadden geen bestuurs
functie in hun afdeling, maar hielden zich vooral bezig met het discussiëren 
over de politieke programma's van SDP en SDAP. Daarnaast organiseerde de 
vereniging Esperanto-cursussen. Michels waarschuwde de vo voor bemoei
enis met bondszaken. In het verleden hadden zich al problemen voorge
daan en als dat opnieuw zou gebeuren, viel de vo onder de motie, die was 
aangenomen met betrekking tot de verenigingen.,0! 

Den Helder poogde het radicale H.A.B. te verzwakken door zich recht
streeks tot de leden te richten. Regelmatig verschenen er artikelen in Het 
Ankerûs 'Aan onze Indische leden', om deze hun vergissing te doen inzien. 
maar als de bladen Insulinde al bereikten (sommige schepen werden 
torpedeerd), was dat met veel vertraging, zodat de invloed betwijfeld mag 
worden.104 Het H.B. verloor zijn grip. 
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Den Helder had in 1917 daarom te maken met tanende invloed. De 
'groep Brandsteder' groeide in dat jaar flink en ook naar Nederland te
ruggekeerde leden handhaafden zich als oppositie in de BVMMP. In maart 
stuurde de bond marinier P. Dikstaal (oud-voorzitter van de afdeling Den 
Helder) als 'vredesapostel' naar Indië. Brandsteder werd verdacht van 
frauduleus financieel beheer van het SMG. De missie faalde, vermoedelijk 
omdat Dikstaal niet goed geïnformeerd was. Dikstaal koos de kant van 
Brandsteder en bovendien steunde de afdeling van het schip Zeeland, 
waaronder het oud-H.B. lid V.d. Wolde hem.10'' 

Afdelingen aan boord van schepen deden bij aankomst in Indië meteen 
hetzelfde. Bij terugkeer in Nederland kregen ze van Sneevliet het advies 
om zich bij de SDP aan te melden, een abonnement op De Tribune en 
De Nieuwe Tijd te nemen, vergaderingen te bezoeken en contact op te 
nemen met de SDP-leiders Wijnkoop, Van Ravesteyn, de voorman van 
de Socialistische Partij Kolthek en met de Onafhankelijke Federatie van 
Transportarbeiders. De adressen stonden er in Het Vrije Woord bij.'of' Op 
de schepen van 'het konvooi van Rambonnet' kregen de matrozen van de 
commandanten de strenge instructie zich niet in te laten met Brandsteder, 
maar dit bleek tevergeefs. 

Den Helder besloot tot tegenmaatregelen. Brandsteder wenste als voor
zitter van het H.A.B, te stoppen vanwege het weigeren van een artikel voor 
Het Anker. De ledenvergadering op 8 en 9 december 1917 in Den Helder 
greep deze omstandigheid dankbaar aan en koos J.H. Smith als opvolger. 
Het was niet onlogisch dat het H.B. van hem hoge verwachtingen had. 
Deze matroos eerste klasse had zitting in de staatscommissie Idenburg 
(genoemd naar de oud-minister van Koloniën), welke de salarissen van 
Land- en Zeemacht moest herzien. Daarna zou Smith ontslagen worden en 
onmiddellijk naar Indië vertrekken om daar als administrateur de touwtjes 
ifl handen te nemen. De houding van de Indische afdeling was een obsta
kel voor het verbeteren van de verhouding tussen minister en bond. Met 
Mnith hoopte de BVMMP het imago van de Indische afdeling te verbeteren. 
Dit bleek later succesvol. 

Gevolgen van de erkenning voor het H.A.B. 
•lmister van Marine Rambonnet was vanwege de 'verantwoordelijke' op
telling van de BVMMP overtuigd van het nut van overleg met de bonden 
'n hij toonde zich bereid Het Anker onder bepaalde voorwaarden weer aan 
ooord toe te staan. Op 17 juni 1918 — tien dagen vóór zijn ontslag (vanwege 
een conflict in het kabinet over het uitzenden van een konvooi naar Indië, 

rbij hij zich niet neer kon leggen bij de Britse eis tot visitatie) hief hij 
net verbod op de matrozenbond officieel op, met uitzondering van Indië!1'" 
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Het in 1916 ingestelde verbod voor korporaals om zich in het SMG te bevin
den bleef ook gehandhaafd.108 

Het H.B. toonde begrip voor de uitzondering van Indië, hoewel de bond 
eigenlijk als ondeelbaar beschouwd moest worden. Dat hij dat sinds jaren 
niet meer was, kwam volgens de leiding door het optreden van Brandste
der.'09 De voorwaarden op grond waarvan het verbod op de activiteiten 
van de matrozenbond van februari 1914 zou worden opgeheven waren: de 
bond mocht geen geheime circulaires naar schepen of inrichtingen zenden, 
hij mocht niet meewerken aan het clandestien aan boord brengen van 
verboden lectuur en hij diende 'als zodanig' niet aan boord op te treden."0 

De algemene vergadering van 7 juni aanvaardde deze voorwaarden, met 24 
stemmen vóór en 6 blanco waarvan vijf van 'Indische' zijde. Daar waren ze 
uiteraard niet opgetogen over de houding van 'Den Helder'.'" 

Michels richtte 'Een persoonlijk woord tot de leden' om de kritiek van 
Brandsteder te pareren: 'De toestand door een verdwaasd deel der leden, 
onder leiding van een onverantwoordelijk beambte, die ter kwader ure zich 
in onze beweeging nestelde, in onze mooie organisatie teweeggebracht, 
noopt mij thans tot een ernstig woord.'"2 Wat hem blijkbaar nog het meest 
dwarszat, was dat de oppositie de vorm aannam van een tegen zijn persoon 
gerichte hetze, waarbij zij hem uitmaakte voor 'baantjesjager'. Het Vrije 
Woord sprak van 'de neerdrukkende invloeden door de Hollandsche leiding 
Rambonnet-Hugenholtz-Michels'."3 

In Indië zegden matrozen de abonnementen op Het Anker op."4 Het 
H.A.B., bestaande uit Brandsteder, H. Postma, C. Kraan, F. van Eyk en 
C. Verhagen, had ondertussen een eigen onregelmatig verschijnend blad. 
Circulaire genaamd, doen verschijnen. Doel was het op de hoogte houden 
van de Indische leden van de crisis in de bond, maar vooral om elkaar 
de afschriften te laten zien van ingezonden artikelen voor Het Anker en 
het Correspondentieblad. Dikstaal liet hierin een brief afdrukken, die hij 
verzonden had aan Het Anker, waarin hij uitlegde dat hij niets wist van de 
beschuldigingen van fraude aan het adres van Brandsteder. Bovendien was 
hij uit eigen ervaring erg tevreden met de gang van zaken in het SMG. 

De indruk mag niet ontstaan dat er helemaal niemand ter plekke de gods-
vredepolitiek van Michels steunde. Zulke leden waren er wel degelijk. Zo 
bracht het Indische lid C.B. Brouwer 'met het royement voor de deur een 
brochure uit met de veelzeggende titel: De langzame ondergang onzer organi
satie. Hierin sprong hij in de bres voor de noodzakelijk geachte voorzichtig 
koers van Michels ten aanzien van de hospitaaldemonstratie en Indië weer
baar. Daarnaast zette hij zich aftegen de 'syndicalisten' en de ISDV.'" 

Ook bleef ondanks de meningsverschillen samenwerking mogelijk, Zo 
verstuurde de BVMMP samen met de Indische hoofdafdeling onder andere 
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een petitie aan de commandant Zeemacht in Oost-Indië over het plaatsen 
van bakkers op torpedojagers. De bond ijverde eveneens voor een mobili
satietoelage voor schepelingen die in Indië en op de opleidingen dienden. 
Ook stuurde hij petities voor traktementsverhogingen en voor verbetering 

ï de keerkringtoelage tot het niveau van de officieren."6 Na verloop van 
tijd nam die samenwerking af. 

ïI.$. Verdere toenadering tussen radicale socialisten 
en militairen 

De internationale ontwikkelingen droegen eveneens bij aan de verslech
terde verhouding tussen Indië en Den Helder. De berichten uit Rusland 
enthousiasmeerden de radicale socialisten, die het nieuws gebruikten voor 
eigen publicaties. Daar zaten de autoriteiten niet op te wachten. Vanwege 
haatzaai'-artikelen moest Sneevliet op 20 november 1917 voorkomen bij 
het Hooggerechtshof in Nederlands-Indië. Directe aanleiding was het 
door hem gepubliceerde artikel Zegepraal in het blad De Indiër, hetgeen 
een reactie was geweest op de Russische Februarirevolutie."" Uiteindelijk 
werd Sneevliet vrijgesproken, vooral door het houden van zijn zeer ge
degen verdedigingsrede, die in januari 1918 in boekvorm verscheen: Het 
froces Sneevliet, door A. Baars en H. Sneevliet."s Toen de uitspraak bekend 
was stuurden de bemanningsleden van een marineschip in de haven van 
Tandjong Priok een telegram, dat luidde: 'Zegepraal en sterkte. Matrozen 
torpedojager'."9 Ook van het H.A.B. van de BVMMP ontving Sneevliet een 
telicitatietelegram.120 

De propagandistische waarde van het proces was enorm. Na zijn her
nieuwde vrijspraak in hoger beroep, ontving hij gelukwensen van vele kan
ten. Enige militairen plaatsen zelfs als uiting van sympathie een advertentie 
in het Bataviaasch Nieuwsblad.'" Toen Sneevliet op 5 april 1918 aankwam 
'p het station van Semarang wachtte een menigte van duizenden hem op, 
waaronder vermoedelijk vele soldaten.'22 De KNiL-militairen hielden een 
optocht in Semarang, rode vlaggen met zich meevoerend en roepend: 'Leve 
Sneevliet, leve de revolutie!'12' De autoriteiten namen evenwel hun tegen
maatregelen tegen de groeiende invloed van Sneevliet onder de militairen. 

Op 9 mei hield de plaatselijke iSDV-afdeling in Semarang een pro-
•fttvergadering tegen de hetze in de pers tot externering van Sneevliet. 
garnizoenscommandant W.C. Gerlach had de militairen verboden deze 
'ijeenkomst, die door meer dan duizend mensen werd bezocht, bij te wo-
nen.'M In deze periode vond er een ernstig incident plaats in de kazerne van 
^marang. Vanwege grote ontevredenheid zou er een plan beraamd zijn 
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tot algemene desertie. Hoewel de autoriteiten dit plan wisten te verijde
len, bleek uit het flinke verloop onder de militairen dat de onvrede grote 
vormen aan nam. Sinds januari 1918 hadden in Semarang zeven Europese 
onderofficieren, één Europese korporaal en tien Europese minderen om 
verschillende redenen het leger verlaten."' Het deed het vertrouwen van de 
leiding in het leger geen goed. De revolutionairen wonnen aan invloed in 
het leger en op de vloot. 

Dit gebeurde onder andere door middel van redevoeringen. Zo ging 
Sneevliet op 11 december in Soerabaja in op de betekenis van het werk De 
Opstandelingen van Henriette Roland Holst en droeg hij eruit voor. In dit 
treurspel komt een relaas voor van een soldaat, die de revolutionaire leiders 
op de hoogte stelt van de in zijn regiment heersende ontevredenheid. On
geveer 140 matrozen waren hier getuige van, onder wie het bestuurslid van 
de 'Regentes' W.F. Kruisheer. Precies 27 matrozen hadden anderhalfuur 
van hun fort moeten lopen om Sneevliet te horen spreken. Na afloop was 
er een collecte voor de seinwachter J.C. Alders, die in juli 1917 weigerde 
een trein met militairen door te laten op weg naar het aardappeloproer in 
Amsterdam.'lb Het was slechts een zijn speeches. Ook Baars liet via Het 
Vrije Woord weten dat hij regelmatig voor de matrozen sprak: 'Morgen nog 
naar de matrozen in Priok. Er liggen drie schuiten.'1^ 

De situatie in de Indische strafgevangenissen en de protesten daartegen 
bevorderden het revolutionaire elan. Brandsteder ging in Het Vrije Woord 
van 10 januari 1918 in op de strafgevangenis voor soldaten en matrozen te 
Tjimahi.'2!< Onder de soldaten bestond een gezegde: 'Als soldaat zit je met je 
eene been in het graf en met je andere in Tjimahi.''29 Een ander berucht mi
litair strafkamp was dat bij Ngawi."° In Tjimahi heerste een streng regiem 
met enkele straffen die in Nederland allang waren afgeschaft: 
- opsluiting in het cachot; 
- de zogeheten kogelstraf, waarbij de gevangene de gehele dag een grote 

ijzeren kogel met een gewicht van 42 pond moest meeslepen; 
- 'kromsluiten', handen en voeten van het slachtoffer werden naar elkaar 

toegetrokken en met een ijzeren ketting vastgebonden; 
- de rotanstraf, de gevangene werd op een brits gelegd, op bevel vastge

houden door medegevangen en door 2 'korporaal stokkenknechts' met 
rotans geslagen. In tegenstelling tot een gewoon korporaal die ƒ2,90 
per 5 dagen ontving, kregen de stokkenknechts ƒ 6,50. Als ze niet hard 
genoeg sloegen, volgde overplaatsing of degradatie.'" 

De Soldaten en Matrozenkrant van 1 oktober 1918 deed uitgebreid verslag 
van de verdedigingsrede van Brandsteder, waarin hij gedetailleerd inging 
op de wijze van straffen te Tjimahi: 
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De lichtste straf, aldus beklaagde, is de kogel, waarvan de legercommandant be

weerde dat het geen lichamelijke straf, doch alleen een morele kwelling was. Ter 

illustratie van deze woorden heef beklaagde zoo'n kogel meegebracht (een koffer 

openende legt beklaagde een groote ijzeren kogel aan een twee meter lange ketting 

voor den President op tafel). Zie hier de morele kwelling, zij weegt 42 pond, met 

ketting en slot, aldus beklaagde. 

De legercommandant beweerde dat deze straf in den laatsten tijd niet meer wordt 

opgelegd. Welnu, gemiddeld loopen vijf man per dagmet de kogel aan het been. Men 

moet er zijn gewone werk mee verrichten en zelf mee slapen. Ook de cachotstraf 

schildert beklaagde als menschonwaardig. Gisteravond had hij de timmerman van 

de strafgevangenis te Tjimahi nog bij hem, die hem mededeelde houten plankjes te 

hebben moeten maken, die de enige licht- en luchttoevoer geheel afsluiten, de pri

vaten in de cellen veroorzaken dan een verschrikkelijke stank. Bijna altijd wordt de 

met cachot gestra fe geboeid met een dergelijke ketting (beklaagde haalt een tweede 

ketting met zware ijzeren manchetten uit den koffer en legt die naast de kogel voor 

den President op tafel). Beklaagde toont aan op welke wijze het kader van deze 

ketting gebruik maakt. Men haalt de ketting door tot op twee schakels, zoodat de 

linkerpols bij den rechterenkel is gebracht; het overschietende stuk ketting wordt rond 

het been van het slachtoffer gewonden. Zóó krom gesloten laat men de menschen 

soms acht dagen en nachten zitten. De directeur schijnt daarvan niets te weten, dat 

maakt het oppermachtigepolitiekader uit...'n 

In zijn brochure Indïé een hel betoogde Brandsteder dat het niet zijn ge

schriften over de wantoestanden waren die de krijgstucht ondermijnden, 

maar diegenen die hiervoor verantwoordelijk waren."'1 Tijdens zijn gevan

genisstraf verwerkte hij de gegevens die hij verzameld had 

betreffende het leven van]an Fuselier, de meest ontweken, uitgesloten en geminachte 

groep van de Indische samenleving; waarvan niettemin het Europeesche gedeelte, in 

dagen van woeling en gisting als deze, steun en bescherming verwacht. Deze gegevens 

betreffen voornamelijk de toestanden in de militaire strafgevangenis te Tjimahie 

[sic] en het Strafdetachement te Ngawie, maar niemand zal de daar geleden ellende 

ten volle kunnen beseffen, indien hij niet weet hoe de huisvesting, voeding, salarieer-

ing, veipleging enz., enz., kortom het geheele soldatenleven dringt en drijft in de 

richting van de beide oorden van Menschvernieting in Vredestijd."* 

Het H.A.B, van de matrozenbond ontving veel brieven met klachten van 

^gevangenen. Het H.B. in Den Helder steunde de afdeling Indië in haar 

»gingen om de praktijken op Tjimahi in de publiciteit te krijgen. Met 

ijn artikel 'Menschenvernietiging in vredestijd' ging Brandsteder verder 
;n spoorde hij de soldaten en matrozen aan om actie te ondernemen tegen 
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de strafgevangenis.'" Hij riep de soldaten op om te weigeren nog langer te 
slaan 'met rottan [sic] op blootgelegde lichaamsdelen van vastgebonden 
kameraden'."6 Het artikel kwam tevens uit als pamflet in een oplage van 
4.000 stuks. Vooraanstaande iSDV-ers als Sneevliet en Baars waren hierbij 
ingeschakeld."7 

Vanwege zijn activiteiten en artikelen kreeg hij te maken met vervol
ging. Sinds 1 januari van dat jaar waren dit soort oproepen volgens het 
nieuwe recht strafbaar. Uiteindelijk zou hij dan ook veroordeeld worden 
tot drie maanden gevangenisstraf. Toen het pamflet eind januari bijge-
maakt moest worden, zou Brandsteder overwogen hebben om de oproep 
tot (dienst)weigering weg te laten."8 

ISDV en soldatenwerk 
Op 29 januari 1918 hield de iSDV-voorman Sneevliet voor een groot aantal 
matrozen, soldaten en arbeiders een redevoering over de 'taak van de ar
beidersbeweging in het imperialistische tijdperk'. Daarbij ging hij in op de 
revolutionaire ontwikkelingen in Europa. Sneevliet stelde de daden van de 
Russische matrozen en soldaten als voorbeeld."9 De Russische oktoberre
volutie vormde een belangrijke inspiratiebron voor de Indische revolutio
nairen. Hen was altijd verteld dat alle factoren ontbraken die noodzakelijk 
waren voor een socialistische revolutie. Indië was een achterlijk land en 
had geen sterke arbeidersbeweging. En daar was opeens het Russische 
voorbeeld, een achterlijk, nog voor een groot deel agrarisch land waar de 
arbeidersklasse daadwerkelijk de macht had overgenomen! Bovendien was 
bij dit proces een belangrijke rol weggelegd voor de soldaten en matrozen 
van de verschillende volkeren van het tsarenrijk.'40 In Het Vrije Woordmn 
10 maart 1918 hield Sneevliet een vurig pleidooi voor eenheid onder blanke 
en bruine socialistische militairen: 

Verzuimt de propaganda ook onder de Inlandsche militairen niet. Want alleen door 

het samenbrengen der rassen in de kazerne kunt gij de macht kweeken, die in staat 

is het hoofd te bieden aan den feilen tegenstand, die gij zult ondervinden. Klein is 

de kracht der vijanden, zoo gij tot eenheid kunt komen, gij soldaten en matrozen. 

Mannen, staat pal. Links richtend' 

In hetzelfde blad verschenen regelmatig bijdrages van de bestuurder van 
de matrozenbond Jan van Nugteren.'42 Onder de naam 'Vengeur', schreer 
hij over militaire zaken. Daarbij stonden voor hem altijd de belangen van 
soldaten en matrozen, inclusief de inlanders, voorop.'41 

Op 30 april 1918 hield Sneevliet een fel betoog voor ongeveer 400 ma
trozen, dat begon met: 'Partijgenoten, vrienden, roode garde der Indische 
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vloot'.144 Zijn boodschap werd onmiddellijk begrepen. Op i mei zag een 
speciale matrozenafdeling van de ISDV het levenslicht, met de naam In
dische vloot.'4S Diezelfde dag was een groep matrozen van de 'Koningin 
Regentes' aan wal gebleven, omdat zij niet wilden werken op deze feestdag 
van de arbeidersbeweging.'46 Samen met Sneevliet maakten ze een 'roode 
autotocht' ter ere van i mei. Vanzelfsprekend kregen de matrozen zware 
straffen. Verschillende van de dertien matrozen en mariniers'47 kregen twee 
maanden terugstelling tot een lagere rang, anderen een à twee weken Straf
dienst, soms met inhouding van soldij.'48 

De autoriteiten hadden duidelijk vrees voor het ontstane revolutionaire 
elan. Zij probeerden uit alle macht de beweging in te dammen. Op een 
openbare vergadering van de ISDV in Soerabaja vroeg de sergeant 'v.d. 
Berg' om een cursus over de sociaal-democratie. Drie dagen later werd 
hij overgeplaatst naar een buitengewest.'4' Het Vrije Woord en de Soldaten 
m Matrozenkrant waren verboden aan boord van schepen en in de kazer
nes. Ondertussen trachtte het H.B. een beroep op de rechter te doen om 
het bondsgebouw in Indië over te nemen. Dit mislukte omdat de bond 
»een rechtspersoonlijkheid meer had na het ontnemen van de koninklijke 
goedkeuring.'50 De staat moest te hulp komen en deed dit graag omdat de 
autoriteiten beseften dat het H.B. nog zo kwaad niet was.''1 De rechtse pers 
in Indië drong aan op verbanning van Sneevliet, Baars en Brandsteder. Er 
gingen zelfs stemmen op om het hele eskader naar Nederland te sturen 'we
gens den schadelijken invloed der bemanningen op den binnenlandschen 
toestand'.'52 

De vijfde algemene vergadering van de ISDV, die plaats vond op 18, 19 
en 20 mei te Semarang, kon niet openbaar gehouden worden. De politie 
controleerde aan de deur zo dat alleen leden de ruimte betraden. Militaire 
bewaking moest het eventueel binnenkomen van militairen beletten. On
geveer 100 inlanders en 25 Europeanen woonden het congres bij. Een van 
de sprekers wees op het contact met de militairen. Er was een telegram 
binnengekomen van de afdeling 'Regentes', die op dat moment bij Ambon 
lag, waaruit bleek dat die partijgenoten met hun gedachten bij het congres 
waren. De afdeling 'Regentes' van de ISDV had op 8 mei een oprichtingsver
gadering aan boord gehouden, waar 27 matrozen zich hadden aangesloten. 
Het was vooral de bedoeling om actie te ondernemen tegen de plannen 
om de leiders van de socialistische beweging te externeren. Tevens viel het 
besluit om ook op de andere schepen iSDV-afdelingen op te richten. Op het 
congres zelf ontbraken de soldaten. Een spreker merkte hierover op: 'We 
missen hier in de zaal de andere militairen, de soldaten. Ook zij zouden 
hier aanwezig geweest zijn, indien niet de machthebbers hun het bezoek 
van onze vergaderingen onmogelijk gemaakt hadden.''" Hiermee gaf hij te 
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kennen dat de socialisten reeds onder soldaten werkten. Inderdaad bestond 
er op dat moment al een soldatenbond, die zoals we zullen zien in maart 
1918 werd opgericht. 

Het werken onder militairen gebeurde in principe in het geheim. Snee-
vliet zei dit na een vraag van oud-matroos J.H.A. Boertje uit Soerabaja."4 

Veel meer kon hij er niet over zeggen. De militaire autoriteiten wisten nog 
steeds niet hoe ze hier tegen op moesten treden: tegengaan was onmogelijk 
zonder passagieren geheel te verbieden. Om eventuele infiltranten te mis
leiden, uitte Brandsteder zich op besloten vergaderingen cryptisch, hetgeen 
de daar, veelal in burger, aanwezige militairen wel begrepen.'" 

Behalve over het werken met soldaten, vond er een debat plaats over 
volkswapening. De ISDV kende de eis 'afschaffing van het militaire stelsel', 
maar de afdeling Soerabaja wilde daar aan toevoegen 'Wapening van het 
proletariaat ter handhaving van hare dictatuur in den staat'. Sneevliet sprak 
zich uit tegen het amendement: 

Inderdaad zal in den overgangstijd naar de socialisatie der productie militairen 

weerstand moeten worden neergeslagen. Die periode beeft de bezittende klasse ook 

gekend, toen zij de Fransche revolutie begon en doorzette. Het spreekt van zelf, dût 

de groepen, wier belangen bedreigd worden tegenstand zullen bieden. Vroeger ging 

het meeningsverschil over de militaire paragiaafniet over de al of niet afschaffing 

van het militaire stelsel, maar over algemeene ontwapening of volksleger. Een deel 

der polemisten en niet het allerslechtste eischte algemeene ontwapening. Deze mee

ning is door de gebeurtenissen in Rusland in argumentatiekracht verzwakt. Om 

propagandistische redenen echter, om misverstand te voorkomen is het gewenschl 

een algemeene wapening van het volk niet in het strijdprogramma vast te leggen. 

Onze propaganda eischt socialistische gezindheid in leger en vloot te brengen, onbe

trouwbaar te maken als wapen van de heerschende macht. Indien ons dit gelukt dan 

hebben wij voor den komende strijd de roode gardisten. 

Sneevliet gaf hiermee aan dat zoals in de hele internationale sociaal-demo
cratie ook bij de ISDV de eis van het volksleger ter discussie stond. Door de 
keuze van de meerderheid van de sociaal-democratie voor het ondersteu
nen van de oorlogsinspanningen, maar ook door de velerlei uitleg van de 
eis, leidde dit programmapunt tot onduidelijkheid. Bovendien zou in een 
koloniale samenleving de eis van een volksleger uitgelegd kunnen worden 
als een roep om een groter leger ter beteugeling van de vrijheidsdrang van 
de onderdrukte volken. Er waren namelijk ook niet-socialistische krachten 
die aspecten van het volksleger onder de noemer 'Indië Weerbaar' propa
geerden. De bijdrage van Sneevliet overtuigde het congres en leidde tot 
het intrekken van het amendement. Dat hij het volkslegerideaal langzaam 
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maar zeker losliet, wilde niet zeggen dat hij het dienstweigeren omarmde. 
In het artikel 'Blijft op Uw posten' in Het Vrije Woord toonde hij begrip: 

Wij zien in de dienstweigering het feit, dat het menschelijk gevoel, het gevoel om zich 

met te laten vertrappen, de overhand heeft gekregen op de slaafsheid van de mili

taire discipline. Dat dit gevoel van ook mensch te zijn, het de matrozen onmogelijk 

maakt langer het door hen als grievend gevoelde onrecht te verdragen. En wij nemen 

niet alleen openlijk, maar met trots de schuld daaraan op ons en verklaren: Dat is 

bet werk van de organisaties, dat zij in den militair het besef van het mensch-zijn 

wakker roepen."6 

Hij, maar ook andere iSDV-ers zagen het echter als een belangrijk goed dat 
Je soldaten ('arbeiders in uniform') op de vloot en in het leger 'op hun post 
lieven'. Dat was de plek om de socialistische inzichten en ideeën onder 
makkers van leger en vloot, ook de Indonesische, te verbreiden.'57 

rdere escalatie in de tweede helft van ipi8 
In Nederland was in deze periode sprake van een toename van onrust onder 
Je arbeiders, maar ook onder de militairen. Een vergelijkbare ontwikkeling 
in het leger deed zich in Indië voor. De autoriteiten traden hard op tegen 
opruiers en agitatoren. Begin oktober 1918 veroordeelde de rechtbank in 
teabaja Brandsteder vanwege aansporing tot dienstweigering tot drie 
maanden gevangenisstraf. Bij zijn verdediging kwam hij nauwelijks aan 
liet woord. Het H.B. van de matrozenbond stelde zich ondanks de politieke 
tegenstellingen toch op achter Brandsteder. Het Anker drukte zijn verdedi-
dngsrede af. Brandsteder eindigde met de volgende woorden: 

De onverzettelijke wil van de massa zal hier als overal elders wonderen verrichten, 

waar prutserig geconfereer van de leiders met de voor al die ellende verantwoorde

lijke grooten der aarde, niets dan schande en oneer oplevert voor de organisatie en 

verwarring sticht in de hoofden van hen die tot het groote arbeidsleger behooren. De 

schande die gedurende de oorlogsjaren op de breede schouders van de Internationale 

Arbeiders beweging hoog werd opgetast heeft geen andere oorzaak!'* 

Op zondag 6 oktober 1918 demonstreerden honderden matrozen en een 
Jein aantal soldaten voor het huis van de officier van justitie in Soerabaja, 
'I-B. van Meerten die in zijn requisitoir olie op het vuur had gegooid door 
Kus een jaar gevangenisstraf tegen Brandsteder te eisen.'w De schepelin
gen voerden handboeien met zich mee en een zwart houten bord met het 
pschrift: 'Zie hier eenige militaire strafmiddelen uit de 20ste eeuw; toen 
widsteder den strijd daartegen inzette, werd tegen hem een jaar gevan-
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genisstraf geëischt.' Naast het gerammel en gerinkel van kettingen waren 
leuzen hoorbaar als: 'Weg met Ngawi, weg met Tjimahi, leve Brandsteder'. 
Onderweg deelden ze door Sneevliet opgestelde pamfletten uit tegen het 
vonnis en tegen de 'bezadigde politiek' van het Hollandse bondsbestuur. 
Minstens vijf matrozen werden opgepakt voor 'samenrotting'."'0 

De spanningen tussen het Hollandse H.B. en het Indische H.A.B. liepen 
verder op."" Brandsteder was nog fel gekant tegen de afkeuring van de 
hospitaaldemonstratie. Verder maakte hij zich kwaad over de beschuldi
ging van fraude aan zijn adres. Bovendien had het H.B. op 19 juli zijn ver
zekering gestopt, kennelijk met de bedoeling om hem weg te krijgen. De 
veelbesproken buitengewone algemene ledenvergadering van de BVMMP, 

waar onder meer gesproken moest worden over de drie voorwaarden (de 
bond verspreidt geen geheime circulaires aan boord, hetzelfde geldt voor 
verboden lectuur en de bond onthoudt zich aan boord van optreden, an
ders dan voor de administratie nodig is) gesteld door de minister, was dan 
inmiddels wel gehouden op 7 juni 1918, maar 'Indië' was daar met haar 
naar eigen zeggen 900 leden slechts vertegenwoordigd door 6 leden, terwijl 
er volgens Brandsteder recht was op 20 afgevaardigden. Volgens hem zou 
de vergadering dus opnieuw gehouden moeten worden. Aangaande de drie 
eisen van de minister stelde Brandsteder zich overigens gematigd op. Hij 
kon zich neerleggen bij de eerste twee voorwaarden, maar was het niet 
eens met de voorwaarde om geen actie aan boord te voeren. De matrozen 
verbleven hier tenslotte het grootste deel van de tijd. Toch was hij genegen 
om ook de derde voorwaarde 

voorloopig en voorwaardelijk te accepteeren ten einde de oplossing van het geschil 

te bevorderen, de voorwaarden die wij voor deze concessie stellen is, dat het H.B. 

genegen is bedoelde buitengewone algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk na 

de aanvraag uit te schrijven en dat de commandanten ons in ons voornemen tege

moetkomen. 

De vergadering wees ondanks de gematigde houding van Brandsteder ook 
de derde voorwaarde af: 'De organisatie werd niet gesticht met het doel 
het militaire belang te dienen voor alle anderen, maar om het belang harer 
leden te behartigen zonder meer.' De vergadering eiste van het H.B., dat ze 
een buitengewone algemene ledenvergadering zou organiseren, met een 
evenredige vertegenwoordiging van Indische en Hollandse afgevaardigden. 
waarop gesproken zou worden over de tactiekkwestie. Een tiental leden 
had een kaart opgesteld ter ondersteuning van Brandsteder. Het ging om 
Cornelis ('Colle') Kraan (KedongTjowek), W.A. Groenemeijer en Wybren 
Haanstra (Tabanan), Keizer (De Zeven Provinciën), Age Stuurhaan (Re-
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«entes), A. Verhagen, H. Bereman en Verhaar (torpedodienst) en Willem 
Gastelaars (Marinierskazerne Goebeng te Soerabaja).'62 

De harde opstelling van de matrozen was mede een gevolg van de po
litisering van het bondswerk. Door toedoen van de ISDV combineerden 
zij politieke en vakbondsactiviteiten. Zo organiseerden zij in Malang op 
: februari 1918 een matrozenbetoging, die de politie verijdelde. Hierbij 
zouden ook pamfletten in beslag genomen zijn. De matrozen hebben later 
in besloten kring vergaderd. Dolf Baars verbleef op dat moment ook in 
Malang, evenals Sneevliet. Baars ontkende echter tegenover de politie iets 
.net de geplande actie te maken te hebben.16' 

Het meest kenmerkende voorbeeld van politieke inbreng bij vakbonds
activiteiten vond plaats op 5 juni 1918 op het schip Regentes in de baai van 
Ambon en ging de geschiedenis in als de 'roode-rijstrel'. De naam herinnert 
etaan dat de problemen begonnen toen matrozen protesteerden tegen het 
verstrekken van rode (ongepelde) in plaats van witte rijst. Andere al langer 
«pelende grieven waren het provocerende gedrag van de officieren en de 
kleine personeelsvertrekken. Het Vrije Woord zond een strooibiljet mee, 
ondertekend door het hoofdbestuur van de ISDV, dat hiermee de klachten 
•an de Regentesbemanning nog eens uiteenzette.'64 De meeste matrozen 
:oonden zich eerder al niet ingenomen met de eind 1917 tot commandant 
tn respectievelijk eerste officier benoemde impopulaire kapitein ter zee C. 
Focken kapitein-luitenant ter zee G.R.J. Haentjens Dekker. De bemanning 
verzette zich door middel van lijntrekken, sabotage en begon de officieren 
oor schut te zetten. Toen de Regentes na afloop van een strafreis weer een 
naven binnenstoomde, ontdekte de havenmeester vóór aan het schip het 
Dlgende opschrift: 'Te koop, te bevragen bij H.D. ' (de eerste officier). Zoals 
il eerder gemeld was een deel van de bemanning, onder wie een iSDV-afde-
•ing actief was, zwaar gestraft voor het aan wal blijven tijdens de eerste mei. 

Kortom de geest onder de bemanning was zeer slecht en als gevolg van 
ie bestraffingen van de gewone matrozen door de (onder)officieren, de 
•diending van het briefgeheim en het negeren van herhaalde klachten 
over het voedsel, brak op die vijfde juni de 'roode-rijstrel' uit: militairen 
Wigerden collectief dienst. Door met getrokken revolvers de matrozen te 
wingen zich over te geven kon het kader de muiterij meester worden.'6s 

Het duurde overigens een kleine twintig dagen voordat het nieuws aan 
Kwal bekend werd. De gematigd ethische krant De Locomotief mocht ech-
ïrniet vermelden om welk schip het ging.'66 Als gevolg van een gouverne-
Mntsbesluit met betrekking tot de neutraliteitspolitiek was het verboden 
™ scheepvaartbewegingen bekend te maken.'6- De enige mogelijkheid 
W contact vanaf zee was via de radio. De telegrafisten wisten heel handig 
«aar op de hoogte te houden door clandestien seinen van schip tot schip 
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en verder gebruikten de brugseiners (matrozen Ie en 2e klasse) de optische 
seinmiddelen."'* De militaire rechters deelden onder 87 manschappen 42 
jaar militaire gevangenisstraf uit. Toen de fiscaal zijn eis uitgesproken had, 
hieven de 'beklaagden' staande hun bondslied aan.'69 

De propagandist van de R.K. Vereniging van Marinepersoneel, A.W.P. 
Angenent zag niet geheel ten onrechte gevaar in de toenemende invloed 
van de ISDV en de BVMMP.1-0 Angenent, die als matroostimmerman gesta
tioneerd was aan boord van de Regentes te Soerabaja, schreef in het blad 
De Java Post. 

Men denkt in Indië, dat de ISDV een kleine maar luidruchtige bende is, waarmede 

men nu juist zoozeer geen rekening behoeft te houden. Dat is een meer dan ergerlijke 

dwaling. Want de ISDV vindt onder de mindere schepelingen, die door alles en ieder 

in Indië als minderwaardig worden beschouwd — en dit is de treurige waarheid 

—juist veel aanhangers. '7' 

Het schip De Zeven Provinciën bracht de gestrafte dienstweigeraars van de 
Regentes naar het eilandje Onrust bij Tandjong Priok.'~' Overigens nam 
de marineleiding daarbij wel een risico, want de bemanning van het schip 
stond bekend als roerig.' ' Sneevliet schreef in een artikel naar aanleiding 
van de vonnissen: 

Socialisten, vrienden, wilt deze dapperen gedenken. In vergaderingen, in de kranten 

Uwer vereenigingen. 

Er zijn getrouwen onder hen, wier gezinnen moeten worden gesteund. Allen 

moeten na hun straftijd klinkende bewijzen van solidariteit ontvangen [...]. 

Europeanen en Indiërs, vergeet hen niet. Indiërs bedenkt hoe noodzakelijk het is, 

dat ook in Uw rijen moed opleeft, lust om daden te doen, die de strijd voor de vrij

heid eischt. 

Soldaten, ook gij, vergeet de matrozen niet; want hun kamp effent de weg voor 

U. Hun strijd tegen wantoestanden neemt wantoestanden weg, waaronder ook gij 

lijdt. Hun strijd voor de vrijheid is tevens Uw strijd. 

En: 'Een revolutionair verwaarloost de organisatie van en de propaganda 
onder de militairen niet.'1"4 

Op 3 oktober werden de gestraften van de Regentes na vier maanden 
ontslagen uit de strafinrichting Onrust. Maar daags voor het ontslag kwam 
de 'immigratiecommissie' aan op het eiland. De matrozen kregen te horen 
dat ze alleen van het eiland af mochten als ze in het bezit waren van ƒ500. 
- of van een bewijs dat ze direct aan het werk konden. Vijftien 'bannelin
gen' lieten via een brief, die verscheen in het Bataviaasch Nieuwsbladen Ht: 
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Vrije Woord, weten dat ze hier onmogelijk aan konden voldoen en dus niet 
van het eiland mochten. De commissie bleek niet onder de indruk van hun 
mededeling dat het Marinegebouw in Soerabaja garant wilde staan voor 
kost en inwoning voor de tijd dat ze nog geen werk hadden. Bovendien was 
door solidariteitsacties al de nodige hulp ingezameld. De commissie wilde 
hier niet op ingaan, omdat de BVMMP 'niet wettig' zou zijn. Verder kregen 
de gestraften geen verlof om op sollicitatiegesprek te gaan, zodat het voor 
hen onmogelijk was om aan een baan te komen. Zonder middelen van be
staan waren zij gedoemd om met het schip de Noordam teruggestuurd te 
worden naar Nederland.'~ Zonder concessies te doen was met harde hand 
een einde gemaakt aan het door socialisten geleide protest van de matrozen 
tegen hun arbeidsomstandigheden. 

11.6. Ontstaan en activiteiten van de Soldatenbond en 
van organisaties van inlandse militairen 

Zoals we zagen groeide niet alleen de invloed van revolutionair-socialisten 
onder matrozen, dikwijls waren op vergaderingen ook soldaten aanwezig. 
Hierdoor groeide ook de invloed onder hen. Uiteindelijk leidde dat tot 
een organisatie en een nieuwe krant die ook voor soldaten bestemd was. 
Activisten van zowel BVMMP als ISDV waren in januari 1918 betrokken bij 
de commissie die naar aanleiding van de toestanden in de militaire straf
gevangenissen de oprichting van een soldatenbond voorbereidde.'"6 Zij 
startten met de uitgave van een blad, de Soldaten en Matrozenkrant. Op 19 
februari organiseerde de commissie in Soerabaja een cursus over de mili
taire rechtspleging. Veel soldaten stonden al uren van tevoren te wachten 
voor de deur. Vergelijkbare vergaderingen in Malang en Soerabaja waren 
verboden verklaard. Bovendien was er volgens Brandsteder sprake van 'ge
reedstaande militaire patrouilles, voorzien van 4 scherpe en 1 losse patroon, 
m bestaande uit Amoineezen [sic]. Daar kan je tenminste op rekenen'. 

Brandsteder hield in Soerabaja voor 150 man een historische verhande
ling over de ontwikkeling van het militair straf- en tuchtrecht. Naast de 
matrozen waren er ook KNiL-militairen, maar die waren in burger, aange
zien het hen niet toegestaan was om de vergadering bij te wonen. Hij stond 
daarbij kort stil bij een 'legerorder van Kerinsky' (Kerensky, de laatste Rus
sische regeringsleider voor de bolsjewieken) die alle mogelijke vrijheid op 
politiek en geestelijk gebied van de soldaten waarborgde. Het ging hierbij 
onder meer om een tuchtraad aan boord van de schepen. Hij eindigde zijn 
inleiding met de nieuwe voorstellen zoals die in juni 1917 in de Tweede Ka
mer waren ingediend om te komen tot een nieuw wetboek van strafrecht. 
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Deze hadden betrekking op beroep, openbaarheid van krijgsraadzittingen 

en voorwaardelijke strafopschorting en strafveroordeling, zaken die op het 

m o m e n t niet geregeld waren. O o k het tucht recht zou worden aangepast. 

Rotan, kogel en ket t ing zouden verboden worden . D e wet ten zouden niet 

gaan gelden voor de fuseliers en de KNiL-soldaten. D a a r o m riep hij de 

soldaten op een eigen b o n d op te richten, 'als 't kan met , anders zonder 

toes temming van de autoriteiten'. '7" Hier toe verspreidden soldaten, sug

gererend dat de b o n d in feite al bes tond, onders taand waarschijnlijk door 

Brandsteder geschreven pamflet met de aanhef 'Soldaten, de maat is vol': 

De kortgeleden aangenomen nieuwe strafwetten zijn van toepassing op alle Ne-

derlandsche militairen, ook op die van de Marine hier in Indië, echter niet op de 

militairen van het Nederlandsch Indisch Leger. 

Wij blijven nog altijd berecht volgens een systeem, dat reeds door vele burgerlijke 

en militaire juristen ab verouderd streng wordt afgekeurd. Voor ons nog altijd rot-

tan, kogel en ketting, als opvoedingsmiddelen aangewend! 

Indien wij door dit schreeuwend onrecht ons aangedaan nog niet beseffen, dat 

ook wij ons hebben te organiseeren ter behartiging van onze algemeene belangen, 

moet de hoop daaromtrent voorgoed worden opgegeven. 

De Heer de Beer Poortugaal schreef in zijn brochure 'Kiesrecht en Revolutiegeest': 

'De militaire bonden zijn ondingen en zij die ze oprichten, onverlaten, laat het 

bevorderen van de belangen der minderen maar aan de superieuren over, wier plicht 

dat is. ' 

Wij, onnoozele soldaten van het Indische Leger, hebben den raad van deze heer 

opgevolgd en zie hier wat er van het behartigen van onze belangen door onze supe

rieuren is terecht gekomen. 

De Officieren, die toch ook hun superieuren hebben, die hunne belangen konden, 

ja moeten behartigen, waren verstandiger, zij lapten de scheldwoorden van dien 

mijnheer aan hun laars: 'dan maar onverlaten'dachten zij en stichten zoon onding. 

een vakorganisatie. 

Dat moeten ook wij doen. 

Als er hier in Indië één groep menschen is, wier belangen nooit behartigd zijn. 

dan zijn wij het. 
Elke nadere verklaring is hier voor U soldaten absoluut overbodig. 
Uw geheele bestaan is daar van het welsprekendst bewijs. 

Het behartigen Uwer belangen geschiedt NIET door Uwe superieuren, mts dat 

dit dan hun plicht is; het geschiedt NIET'door deRegeering, en KAN NIET geschie

den door misschien welwillende particulieren. 

Dat moet ge zelf doen! 

Komaan dan, een soldatenbondgesticht, die recht door zee gaat, die snijdt voor 

lotsverbetering in den uitgebreidsten zin van het woord! 
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Een bond van korporaals en soldaten, wars van alle gekruip en gevlei. 

Wat men ook onzen bond later zou willen verwijten, nimmer echter mag dat 

onoprechtheid zijn. 

Sticht overal afdeelingen en benoemt voorloopige besturen. 

Laat het van alle kanten lange ledenlijsten regenen! 

Bepaal de contributie voorloopig op 10 cent per ƒ dagen. 

Zend mandenvol bewijzen van instemming aan het 'BESTUUR V/D SOLDA-

TENBOND'p/a MARINE GEBOUW HOFMANSTR. No i SOERABAIA, 

aan welk adres voorloopig ook alle correspondentie en gelden dienen te worden 

opgezonden. 

Om voor ieder begrijpelijke redenen worden de namen van dit voorloopig Hoofd

bestuur hier verzwegen. 

EEN KRANT! 

Waar in de allereerste plaats behoefte bestaan aan een zoo goedkoop mogelijke 

krant, waarin in het belang eener actie voor lotsverbetering, ook de toestanden in 

het Indisch Leger belicht kunnen worden, deelen wij U met voldoening mede dat 

binnenkort zal worden uitgegeven de: 

'SOLDATEN- EN MATROZENKRANT' 

Abonnementsprijs voorde leden van den Soldatenbond, inbegrepen bij de contri

butie; voor de leden van den Bond van Minder Marine Personeel f'o,75 en voor de 

overige fi,-per kwartaal. 

Het behoef natuurlijk geen betoog dat deze krant, die voorloopig 2 per maand 

verschijnen zal, slechts dan slagen kan, indien de soldaten bij duizendtallen zich 

opgeven als lid van den nieuwen bond, de leden van de B. v.M.M.P. alle een abon

nement nemen; maar bovenal indien én soldaten én matrozen meewerken aan den 

inhoud van de krant. Het moet aan bovengenoemd adres ingezonden stukken, cij

fers, feiten en gegevens regenen. 

Zorgt dat het in waarheid een Soldaten- en Matrozen-krant wordt. [...] 

N.B. Voor het afdrukken van deze oproep bereiken ons van vele zijden reeds bewij

zen van volle instemming. Op Malang bestaat reeds een flinke afdeeling van een 

honderd leden, op Batavia eveneens en op Soerabaia is men de 200 reeds zeer nabij. 

Bijna het geheele bestuur van de afd: Malang werd bereids overgeplaatst, de 

kleine wrevel, die de legerautoriteiten daardoor toonen, mag ons niet beletten op den 

reeds ingeslagen weg door te gaan. 

Als alle soldaten en korporaals lid zijn, geef het overplaatsen niet veel meer. Men 

noemt het reeds 'kostelooze overplaatsing van propagandisten'. 

Hoe het ook gaat een Bond moet er komen! 

HET BESTUUR' ! 
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De nieuwe soldatenorganisatie, die volgens het H.B. van de BVMMP met 
geld van de matrozenbond was opgericht,'"9 kwam er. Formeel was de 
Soldatenbond een zelfstandige organisatie, in de praktijk had het H.A.B. 

de leiding in handen. Dit had met name van doen met de tegenwerking 
die kon worden verwacht. Een dergelijke vereniging zou zonder steun van 
BVMMP en ISDV nooit lang kunnen bestaan De contributie bedroeg, zoals 
het pamflet al voorstelde 10 cent per vijf dagen en bij elk bataljon aan te 
stellen correspondenten droegen het geld over aan de afdelingspenning
meester, die op zijn beurt het geld weer onmiddellijk moest opsturen aan 
de bondspenningmeester. In plaatsen met meer dan 25 leden kwam het tot 
oprichting van afdelingen. Elders stelde de bond correspondenten aan. Op 
10 maart 1918 meldde Sneevliet in Het Vrije Woord dat er afdelingen van 
de Soldatenbond bestonden in Batavia, Malang en Soerabaja, terwijl erin 
andere plaatsen voorbereidingen werden getroffen. Dat de autoriteiten niet 
veel heil zagen in de nieuwe soldatenorganisatie bleek in Soerabaja waar 
zij de Soldatenbondactiviteiten nauwkeurig in de gaten hielden. Een artil-
leriesoldaat met de naam Hendels zou in het Marine-bondsgebouw komen 
spreken over de rechtspositie van de militair, maar werd gestraft met over
plaatsing.'80 Steun in de rug voor de bond was dat de leidinggevenden van 
BVMMP en ISDV een blad ook voor hen maakten. Aanvankelijk was het de 
bedoeling deze krant ook in Holland te verspreiden. 

De Soldaten en Matrozenkrant, waarvan het eerste exemplaar op 16 maart 
1918 verscheen had in juni 1918 een oplage van 2.500 exemplaren Al spoedig 
was de krant verboden lectuur voor het marinepersoneel en de soldaten. 
Doordat de krant officieel eigendom was van de redacteur Brandsteder en 
de Soldatenbond daarom in feite niets te zeggen had over het blad, kon de 
legerleiding het uitgeven niet voorkomen. 

De soldatenbond groeide al snel uit tot ruwweg 3.000 leden. Volgens het 
Bataviaasch Nieuwsblad van 16 mei 1918 organiseerde de bond zo'n drie
vijfde van het aantal Europese soldaten en korporaals."*' Eind 1918 waren er 
ongeveer twintig afdelingen. De meeste ervan waren te vinden op het ei
land Java, het bestuurlijke en militaire centrum van de koloniale macht (zie 
bijlage 3). Zoals in Nederland was er sprake van een radicalisering onder 
een deel van de burgerbevolking en de soldaten. Verder waren er natuurlijk 
de revolutionaire ontwikkelingen in Rusland die als katalysator werkten. 

De marinebond, in Indië nog geen duizend leden tellend, was althan̂  
aan wal geheel vrij in het houden van vergaderingen. De Soldatenbond 
daarentegen was niet erkend en had geen enkel recht. Volgens een garni 
zoensorder, die ook in het Maleis bekend gemaakt werd, was het in bezit 
hebben van de Soldaten en Matrozenkrant verboden. Bovendien weerden 
commandanten het blad, zoals ook Het Vrije Woord*1 uit kantines en alle 
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andere militaire gebouwen. Daarom had deze bond aanvankelijk ook een 
geheim hoofdbestuur.'8' De angst voor ontdekking en mogelijke aanpak 
door de autoriteiten leidde soms tot paniekreacties. De bond ging in juni 
1918 over tot het royeren van kanonnier Heijndijk, lid van de afdeling Wel
tevreden. Het bestuur had het vermoeden dat deze Heijndijk in opdracht 
van hogerhand probeerde de soldatenorganisatie in kaart te brengen en 
de namen van de geheime bestuursleden te achterhalen.,iM Niet veel later 
bleek alles op een vergissing te berusten. In het Bataviaasch Nieuwsblad'van 
\i juni stond een ingezonden brief van de voorzitter en secretaris van de 
afdeling Batavia van de Soldatenbond, waaruit blijkt dat hij handelde in 
opdracht van het afdelingsbestuur: 'Van eenige opdracht tot spionnage bij 
het Hoofdbestuur van den Bond door de legerautoriteiten mag dus in dit 
geval niet gesproken worden.''85 

Omdat de vereniging rechtspersoonlijkheid wilde aanvragen, moest ze 
wel in het openbaar een H.B kiezen. Op 15 mei 1918 vergaderde de Bond 
van Soldaten en Korporaals, zoals de organisatie soms ook genoemd werd, 
in de Militaire Sociëteit te Soerabaja. De tweehonderd aanwezigen kozen 
een bestuur bestaande uit: 

xxxvil. Bestuur Soldatenbond 

Europees fuselier Gerhardus Johannes Messerschmidt Voorzitter 

Europees fuselier C.J. de Jong 2de voorzitter 

Europees korporaal Minderhout Secretaris 

Europees fuselier Hendrikus Wilhelmus Allewelt 2de secretaris 

Europees fuselier A. Bos Penningmeester 

Europees korporaal Bernardus Wilhelmus Oerlemans 2de penningmeester 

Europees korporaal Theodorus Janssen Commissaris 

Europees fuselier Jan-Willem Vinclair Commissaris 

Europees fuselier Jacob Cornells Quaak Commissaris 

Naast een aantal andere huishoudelijke zaken was er een verslag van een 
vergadering van de afdeling van de Korporaalsbond te Tjimahi, die zich 
aan wilde sluiten bij de Soldatenbond.'8'1 

De Soldatenbond besloot nog tot verspreiding van een pamflet. Ook dit 
vlugschrift richtte zich tegen de rechteloosheid van de fuselier en matroos. 
ian bod kwamen de ontstaansgeschiedenis, Tjimahi, de 1.000 leden die al 
na een week ingeschreven werden en de ondersteuning door de BVMMP en 
netSMG: 'En vol vuur zetten zij zich aan den arbeid om hun maat te organi
seren. Het pamflet waarschuwde tevens tegen pogingen om naast de Sol-
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datenbond andere, meer gematigde organisaties op te richten.'87 Daarmee 
zette de vergadering de toon. De organisatie wenste de vertegenwoordiger 
te zijn van alle soldaten, die in wezen dezelfde belangen hadden. Verder was 
zij niet bereid compromissen te sluiten. Veel had dat natuurlijk van doen 
met de radicale door de wol geverfde voormannen van de beweging. 

Afdelingsactiviteiten 
De voormannen van de ISDV waren van meet af aan betrokken bij het 
opzetten en ondersteunen van afdelingsactiviteiten van de Soldatenbond. 
Zo hielden Baars en Sneevliet op 29 maart 1918 een vergadering met solda
ten in Salemba. Soms nodigde Sneevliet de soldaten uit om bij hem thuis 
in Semarang te komen vergaderen.'ss Op 1 april vond in een pension te 
Batoe Toelis, Weltevreden, een geheime vergadering plaats. Een vijftigtal 
militairen, waarvan een groot deel toegetreden was tot de ISDV, bezocht 
deze bijeenkomst.'Sl' Ook Sneevliet, Brandsteder en H.W. (Harry) Dek
ker waren aanwezig. Nadat de hoofdcommissaris de vergadering verboden 
had, gingen de aanwezigen rustig uiteen. Dezelfde dag hield Brandsteder 
een vergadering met 25 matrozen in het Japanse bierhuis teTandjong Priok 
met als onderwerp 'Militairen en matrozen één'.'9° 

Het kantoor van de Vereniging van Spoor- en Tramweg Personeel 
(VSTP) op Karangasum te Semarang was een reguliere vergaderplaats van 
de soldaten. Ook hier stelde Sneevliet zijn diensten beschikbaar aan de 
jonge Soldatenbond. Wellicht gebruikte deze bond de vervoersmogelijk
heden van de spoorvakbond bij de verspreiding van agitatie- en propagan
damateriaal.'9' 

De pers in Indië deed verslag van afdelingsactiviteiten van de Solda-
tenbond. Deze gaven een indruk van het verenigingsleven. Twee dingen 
vallen op: sprekers op vergaderingen bezigden meestal geen revolutio
naire taal, meestal waren de onderwerpen arbeidsvoorwaarden. Daarmee 
onderscheidden zij zich van de leiders van de bond. Daarnaast waren de 
autoriteiten dikwijls aanwezig en grepen naar eigen inzicht in. Op 12 april 
vergaderde de afdeling Meester Cornelis van de Soldatenbond. Deze afde
ling met ruwweg 200 leden had toestemming gekregen om in de militaire 
sociëteit te vergaderen.'92 Dit had echter zijn consequenties. Naast tachtig 
Europese soldaten en korporaals luisterden de plaatselijk commandant. 
overste J.E. Collard en zijn adjudant de bijeenkomst op. De vice-voorzitter 
van het voorlopige bestuur, Daniël Gerrit Drijvers, maakte de voorwaar
den bekend waaronder toestemming was verkregen voor de bijeenkomst. 
Er mocht geen onvertogen woord worden gesproken en de mannen dien
den zich Verantwoordelijk' te gedragen. Terwijl officieren moesten worden 
toegelaten, mocht aan Sneevliet en Brandsteder geen toegang verleend 
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worden. Toch was er kritiek. Geweermaker Houtzager hekelde de door 
notabelen als reactie op de introductie van de dienstplicht opgerichte 
Legervereniging. Deze had als programmapunt dat de militairen een vak 
moesten leren. Volgens Houtzager had dit plan een dubbele bodem."'4 

De koloniale autoriteiten zouden de pensioenen kunnen verlagen met als 
argument dat zij in staat waren een beroep uit te oefenen. De aanwezige 
officieren lieten deze opmerkingen toe, maar grepen in toen de vergadering 
haar bestuur wilde kiezen. De overste zei dat daarvoor een nieuwe vergade
ring uitgeschreven moest worden.'9S 

De afdeling Gombong bestaande uit 80 leden hield op 15 mei 1918 een 
rergadering. In maart was al voor de eerste keer gepoogd in afdelingsver-
band bij elkaar te komen, maar daar kreeg de Soldatenbond toen geen 
toestemming voor. Daarop nam de ontevredenheid zulke vormen aan, 
dat de autoriteiten vreesden voor muiterij."'6 Maar op 15 mei kon in te
genstelling tot Meester Cornelis wel een bestuur worden gekozen, waarin 
waarschijnlijk ene Wieling zitting nam. Het geeft aan dat de legerleiding 
niet zo consistent tegen de afdelingen optrad. Commandanten handelden 
naar eigen inzicht. De voorzitter van het afdelingsbestuur van de onderof
ficiersbond Ons Aller Belang, onderluitenant M. van der Sluis betuigde 
zijn sympathie met de soldatenbeweging en achtte samenwerking in de 
toekomst niet uitgesloten.197 

Soms wensten commandanten niet dat verslagen van vergaderingen in de 
krant kwamen. De Soldatenbond vergaderde op 19 augustus in de militaire 
kantine van Meester Cornelis. Daarvoor was toestemming verkregen en 
ook de pers uitgenodigd, maar dat werd door de plaatselijk militaire com
mandant niet toegestaan. Vanzelfsprekend was het Bataviaasch Nieuwsblad 
net hier niet mee eens: 'Te trachten de pers te weren kan slechts tot gevolg 
nebben, dat de pers meer aandacht gaat schenken aan het doen en laten 
der Soldaten- en Korporaalsvereeniging. Wat ons dan ook hoog noodig 
schijnt. De opkomst was laag als gevolg van het niet aankondigen door 
décommandant op het appèl van de vergadering. Dit was gebruikelijk in 
de procedure. Toch waren nog zo'n honderd leden aanwezig. De plaatse
lijk militair commandant die ook in de zaal aanwezig was, voorkwam dat 
net bondsblad behandeld kon worden en ontnam de voorzitter het woord 
toen hij de vergadering bekend wilde maken dat de Soldatenbond als voor
waarde voor medewerking aan de menagekwestie gesteld had, dat geen 
officieren zitting zouden nemen in de commissie.'9" 

Soms wordt duidelijk dat afdelingen een meer gematigde koers dan het 
hoofdbestuur wilden varen. Op 20 augustus vroeg het voorlopig bestuur 
van de Soldatenbond, afdeling Semarang, aan de plaatselijk militair com
mandant toestemming voor het houden van een vergadering in de militaire 
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sociëteit. Het wilde een bond oprichten vergelijkbaar met de vroegere ver
eniging 'Voor Koningin en Vaderland'. Daarvoor wilde het bestuur, onder 
leiding van Groeneveld en David Gehoorzaam, breken met het hoofdbe
stuur, omdat het van mening was dat dit onder invloed van mensen als 
Brandsteder een verkeerde richting zou inslaan.'99 

Bovendien zou zo nooit de rechtspersoonlijkheid verkregen worden. 
Met steun van de commandant stelde het bestuur de leden de vraae of zii 
instemden met het voorgestelde. Slechts een kleine minderheid verklaarde 
zich voor.200 

Daarnaast waren er ook zeer radicale afdelingen, die harde acties wens
ten en zich niets aantrokken van de bevelen van commandanten. Ondanks 
een verbod trok op i september een 300-tal dienstplichtige en beroepsmili
tairen onder aanvoering van onder meer de SDAp/iSDP-ers R.A. Schotman 
en Douwe ter Laan (broer van de Tweede Kamerleden voor de SDAP Klaas 
en Jan) vanuit Ons Tehuis in Meester Cornelis naar Batavia.10' Daar aange
komen zagen zij overal grote affiches hangen waarop stond te lezen: 

Wij eischen: 

1. Behoorlijk eten, niet door ons zelf betaald 

2. Een onpartijdige rechtspraak 

j . Betere betaling 

4. Dezelfde voorrechten als de miliciens 

5. Waardeering ah staatsburger 

6. Afschaffing van de lijfitrajfen 

7. Goede geneeskundige behandeling 

8. Nette huisvesting 

ç. Verlof naar Europa 

10. Een eerlijke voorlichting bij dienstname 

11. Afichafßng van de Ngawi-hel 

12. Een menschwaardig bestaan in alle opzichten. 

Eerst wanneer deze eischen zijn ingewilligd, is Indië Weerbaar! 

Die affiches met een cynische ondertoon waren 's nachts geplakt door sol
daten uit Batavia. Onderweg sloten zich meer militairen aan, zij zongen en 
verspreidden pamfletten, waarop dezelfde eisen waren vermeld. Zij riepen: 
'Weg met de rooie rijst, Weg met Ngawi en Tjimahi, Leve Sneevliet en 
Brandsteder, Leve de Bond'. Tussen de vele soldaten liep ook kanonnier 
Nijhoff met een stapel pamfletten van het H.A.B. van de BVMMP. Deze vlug
schriften uitten kritiek op het soldatenleven. In de nabijheid van het Paleis 
zongen de soldaten de Internationale.20' Een aantal militairen, onder wi< 
artillerist Is"' klasse Nijhoff werd gearresteerd en teruggesteld in rang, wat 
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een vernedering en een fikse inkomstenderving betekende.2°' Ook de hier
voor al genoemde matroos Jan van Nugteren werd gearresteerd, omdat hij 
na afloop van de demonstratie en de plaatsgevonden arrestaties, de soldaten 
opriep om door te gaan met het strijden voor betere levensomstandighe
den. Hij sprak daarbij over het houden van nieuwe en grotere betogingen. 
Daarnaast kreeg hij straf voor zijn lidmaatschap van de ISDV, dat hij bin
nen een week diende op te zeggen.204 Het bleef de hele dag onrustig in de 
stad.20' Het Soerabaiasch Handelsbladsprak zelfs over 'een soldatenrevolutie' 
tijdens de 'IW-dagen'.206 

De in 1914 als dienstplichtige vrijwillig naar Indië vertrokken Johan
nes Hermanus Philippo was samen met twee andere soldaten eveneens 
aangehouden naar aanleiding van de soldatendemonstratie tegen Indië 
Weerbaar.207 Ze wisten gezamenlijk uit Meester Cornelis te ontsnappen. 
'Oom Philippo' zoals zijn kameraden hem in Indië noemden, werd op 
3 september in burgerkleding en met een zonnebril op aangehouden op 
station Weltevreden. Hij wilde naar Soerabaja om met Brandsteder te 
spreken. Nadat hij door een onderofficier herkend was, arresteerde de 
recherche hem.208 

Hoewel de meeste afdelingen nu niet direct revolutionair-socialistische 
taal bezigden, was er zeker wel het reële gevaar van verspreiding van het 
gedachtegoed van radicaal-links onder soldaten. Dit was natuurlijk de re
den dat de autoriteiten de bemoeienissen van de ISDV bij de Soldatenbond 
bleven dwarsbomen. Door het posten van een patrouille voor de deur 
bij Gerrit van Burink mislukte een geheime, op 13 april gehouden, sol-
datenvergadering, waarvoor ook Sneevliet uitgenodigd was. Vanwege de 
strafoverplaatsing schreef de onderwijzer Van Burink op 29 juni de tekst 
van een pamflet dat een pleidooi bevatte voor een menswaardig bestaan 
van de soldaten. Daarnaast riep hij op tot het onbetrouwbaar maken van 
net leger.209 Van Burink speelde tevens een prominente rol onder de ma
trozen. In een brief aan Sneevliet vertelde hij over 'drie schuiten' die op 
jingaradja lagen, alwaar hij met de Jantjes sprak, 's Avonds had hij overleg 
met tachtig man aan de wal. Op Makassar had hij weer andere matrozen 
ontmoet.1'0 

Vanaf juli 1918 mocht de Militaire Cantine in Semarang niet meer voor 
openbare vergaderingen worden verhuurd als ook Sneevliet zou worden 
toegelaten. Om de autoriteiten geen extra argumenten in handen te geven 
sprak Sneevliet nooit op openbare vergaderingen voor soldaten in uni
form.2" Hierboven genoemde gevallen geven aan dat het de autoriteiten 
met lukte om het socialistische gedachtegoed uit de kazernes en schepen 
te weren. 
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Niet-Europeanen 
De Soldatenbond was pionier op het gebied van het niet-Europeanen-
vraagstuk. De organisatie wilde inheemse militairen integreren in de bond. 
Dat was een progressief standpunt in een volstrekt gesegregeerde samen
leving. Binnen de bond was daarom zeker niet iedereen voorstander van 
dit standpunt. Zo verklaarde de afdeling Buitenzorg (het tegenwoordige 
Bogor) hier tegen te zijn.211 Er bestond slechts een afdeling die zich nadruk
kelijk voor verklaarde, namelijk die in Tjimahi. Waarschijnlijk bestond 
deze afdeling vooral uit gestrafte militairen. Van de 300 gevangenen was 
2/3 van inheemse origine.2" In de praktijk was er nog weinig contact tussen 
de matrozen- en soldatenbeweging en de Indonesische volksbeweging. De 
ISDV en dan vooral Sneevliet probeerden als bindende factor te fungeren.1'4 

De weinige inlandse schepelingen2" waren dan ook niet in grote getale lid 
van de BVMMP. Dat had volgens de bond zijn oorzaken: 

Een groot deel onzer leden acht scheiding noodzakelijk, n.l. schepen apart met Eu-

ropeesch en ook schepen met Inlandsch personeel. De autoriteiten, die eigenlijk deze 

tactiek volgen, om de jaren lang als slaven behandelde Inlanders tegenover de Eu-

ropeesche minderen (die minder slaaf zijn) te bevoorrechten en daardoor een kunst

matige verwijdering tusschen de twee rassen te kweeken, die zij, als het te pas komt, 

weer met succes uitspelen tegen die Europeesche minderen, maken dit vraagstuk nog 

moeilijker. Zij, de werkelijke slavendrijvers, poseeren als de Inlandersbeschermers en 

verwijten den minderen rassenhaat. Maarzij hebben zelf van de Inlanders geen last, 

terwijl men van de minderen vergt dat zij er als gelijken mee huizen. Waar beider 

levensvoorwaarden zoo verschillend zijn, brengt dit natuurlijk wrijving, zooms 

vooral op kleine scheepjes tot uiting komt."1' 

Organisatorische problemen (taal en het bepalen van de hoogte van de con
tributie van de minder verdienende inlanders) maakten dat het H.B. geen 
enkele propaganda voor toetreding van deze categorie voerde. Natuurlijk 
was het mogelijk dat inlanders op eigen initiatief om het lidmaatschap 
vroegen. Dat gebeurde in Lamongan waar Molukse fuseliers een afdeling 
stichtten.u' Er is overigens geen voorbeeld dat inlanders en Europeanen in 
één afdeling verenigd waren. 

Dat had te maken met het opkomende nationalisme. Inlanders werden 
zich meer bewust van hun belangen. Een consequentie was dat zij zich 
apart organiseerden. Vanaf 1916 bestond er een inlandse bond onder de 
naam Sinar Laoetan. Volgens de defensieautoriteiten was het onduidelijk 
in hoeverre Brandsteder en Kraan invloed op het ontstaan van deze bond 
gehad hebben.21* Wel is bekend dat Brandsteder een inleiding hield op de 
oprichtingsbijeenkomst waar zo'n 500 leden aanwezig waren. Hij was erg 
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sceptisch omdat etnische argumenten het ledenbestand van de bond be
paalden: 

Maar vast staat wel, dat wij van Sinar Laoetan niets hebben te verwachten; dat is 

geen vakorganisatie; dat is de georganiseerde gereglementeerde vrees der Javanen om 

zich aan koud water te branden. Dat dit in een niet al te verre toekomst zich wijzi

gen kan, met het oog op het afleveren van meer ontwikkelde inlandsche schepelingen 

door de school te Makassar moet niet onmogelijk worden geacht.n'' 

Sinar Laoetan organiseerde alle rangen tot onderofficier, maar alleen Ja
vanen. Menadonezen en Ambonnezen wilden niet in één organisatie met 
Javanen, hetgeen Brandsteder deed verzuchten: 'Onder deze omstandig
heden zal de Inlanders vereeniging voorlopig nog wel tot de zwakkelingen 
blijven behooren.'220 

De eerste belangenorganisaties voor Molukse soldaten waren het in 1908 
opgerichte Wilhelmina en het Ambonsch-Studiefonds. Ze hielden zich 
vooral bezig met onderwijs en de Hollanders achtten deze niet gevaarlijk.22' 
De gematigd nationalistische organisatie Boedi Oetomo richtte in 1909 mi
litaire afdelingen op in Atjeh en Banjarmasin. De afdelingen stonden open 
voor Javanen, Sundanesen, Maduresen, Buginesen en Molukkers. Het was 
de Molukse sergeant Lumonon, die als erelid een belangrijke rol speelde in 
de Atjeh-afdeling. Dit was bijzonder, omdat Molukkers over het algemeen 
hun relatief bevoorrechte positie wilden handhaven en niet wensten samen 
te werken met de andere volkeren. De autoriteiten stonden activiteiten van 
Molukse soldaten stilzwijgend toe. Zolang soldaten van andere volkeren er 
niet bij betrokken waren, was er geen gevaar voor de politiek van segregatie: 
het strikt scheiden van militairen naar etniciteit. Boedi Otomo vormde in 
principe voor de autoriteiten een gevaar, maar door het gematigde karakter 
lieten zij de organisatie begaan. Het is dan ook niet opmerkelijk dat de 
enige keer dat Boedi Oetomo's activiteiten de onwelkome aandacht trokken 
van de militaire autoriteiten, een artikel was van een Javaanse korporaal, 
dat opriep voor gelijke betaling en arbeidsvoorwaarden voor 'inlanders' en 
Ambonnezen'.222 De Molukse militairen stonden vanwege hun functie in 
de handhaving van de koloniale orde op een tweesprong: of vechten voor 
hun eigen privileges of samen met de andere inheemse soldaten ijveren voor 
gelijkheid met de Europese soldaten. Met het oprichten van organisaties en 
bladen met meerdere volkeren als doelgroep zou pas na afloop van de oorlog 
ten begin gemaakt worden met het oplossen van dit vraagstuk. 

Toch vond er tijdens de Eerste Wereldoorlog toenadering plaats tussen 
Europese en inlandse organisaties. Dit had zeker ook iets te maken met het 
volwassen worden van inlandse organisaties als Sinar Laoetan. Zo werkte 
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deze soms samen met de BVMMP. Bij het springen van een stoomleidingop 
de torpedojager Lynx kwamen drie inlanders en een Europeaan om. De 
weduwen van de inlandse schepelingen hadden geen recht op pensioen of 
ondersteuning. Zowel leden van de Sinar Laoetan als van de BVMMP (o.a. 
op de 'Regentes') zamelden geld in voor de achtergebleven weduwen. Naar 
aanleiding hiervan zag Sinar Laoetan de organisatievorm van de BVMMP als 
een belangrijk voorbeeld. Als een echte belangenorganisatie stapte ze naar 
de Landvoogd met een verzoek om een duurtetoeslag en het instellen van 
een pensioen- en weduwen- en wezenfonds."' 

De beschermheer van de Sinar Laoetan, luitenant 2de klasse R. Polis 
werd naar Nederland gestuurd.214 Het ironische was dat de tegenwerking 
door de autoriteiten alleen maar bijdroeg tot het volwassen worden van 
de bond, die steun kreeg van de voorzitter van de nationalistische Sarekat 
Islam, H.O.S. Tjokroaminoto.22S 

Ongelijke behandeling in het KNIL vormde voor veel inlanders, maar 
ook Nederlanders een belangrijk probleem. Inheemse soldaten en onderot-
ficieren deden hetzelfde als hun Europese collega's, maar kregen minder 
betaald.22'' Het was vooral de vertegenwoordiger van Insulinde/Nationaal-
Indische Partij (NIP), J. Teeuwen, die argumenteerde dat de verschillen in 
betaling en arbeidsvoorwaarden binnen de inheemse troepen gebaseerd 
waren op een verdeel en heers principe. Christelijke inheemsen zouden 
betrouwbaarder zijn voor de kroon. De koloniale autoriteiten hanteerden 
het 'kern en tegenwicht' systeem. Ze gebruikten een kern van Europeanen, 
samen met Menadonesen en Molukkers, als tegenwicht voor de Javanen. 
Dat nu ook Molukkers zich begonnen te roeren, ontging de autoriteiten 
niet. Zo ondervonden zij dat in Soerabaja 150 Molukkers lid van de Solda-
tenbond geworden waren.22- Niet veel later, op 1 augustus 1918, hield J.A. 
Soselisa van het nog immer gematigde Ambonsch Studiefonds een toe
spraak voor Molukse burgers en soldaten te Tjimahi. De politieke situatie 
was aan het veranderen en onbekend was of dit niet de deur zou openen 
naar radicalere organisaties.228 

Ondanks het ontbreken van een integratiebeleid en gerichte ledenwer-
ving kwamen naast de reeds genoemde Molukkers ook anderen die lid 
wensten te worden. De leiding zag zich echter genoodzaakt deze enorme 
toeloop van Javanen, Ambonezen en Menadonezen te ontmoedigen, vol
gens de bond was dat 'een in de toekomst onhoudbaar standpunt maat 
door omstandigheden voorloopig geboden'.221' De bond besloot tot hel 
voorlopig uitsluiten van miliciens uit Indië, omdat 'hun maatschappelijk 
positie, ook als militair, een geheel andere is als die van onze leden,[••• I 
hun algemeene ontwikkeling op een zoodanig hooger peil staat dat daarvan 
overheersching in de afdeelingen te vreezen is'. Beroepsmilitairen verricht-



DE RODE GARDE IN NEDERLANDS-INDIE 7 7 5 

ten de corveediensten bij de militie. Zij spraken hun jongere collega's aan 
met 'meneer'. Verder wasten zij en deden zij verstelwerk voor de miliciens, 
waarmee ze wat bij konden verdienen.1'0 De bond was van mening dat 'zij 
bijna allen uit een geheel andere klasse voortspruiten, hetgeen van grooten 
invloed geacht moet worden op hunne zienswijze inzake de tactiek van de 
organisatie'.1" Het H.B. sprak zich overigens wel uit voor het recht van deze 
dienstplichtigen op een eigen organisatie. Zij wilde hen daarin steunen en 
ook met hen samenwerken. Toen de miliciens van de 19de compagnie in 
Bandoeng weigerden om nog langer rode rijst te eten, juichte de Soldaten-
bond dat toe.2'2 Van een dienstplichtige organisatie zou het niet komen. 

Niet alle inlandse beroepsmilitairen zagen heil in de Soldatenbond. Op 9 
april 1918 vond daarom in Soerabaja een vergadering plaats, waarbij behalve 
Javaanse onderofficieren ook Tjokroaminoto en Raden Abikoesna, opzich
ter bij de architectenfirma Pinedo, aanwezig waren. Doel van de bijeen
komst was de oprichting van een vereniging voor inlandse militairen.2'3 

Waarschijnlijk betrof het hier een afdeling van de in Batavia gevestigde 
vereniging van Javaanse soldaten, met de naam 'Djowo Setyo' (Javaanse 
Trouw, in het Maleis 'Djawa Setya'), die al meer dan 500 leden telde. Voor
zitter was de kanonnier Raden Soedarsono, afkomstig van Poerworedjo. 
Volgens de Politieke Inlichtingendienst sprak hij Nederlands en was hij 'slim 
en brutaal'. Hij was bijzonder populair bij de manschappen. De contributie 
bedroeg 15 cent per maand. Europese soldaten konden niet toetreden.'14 

Op 24 april hield 'Djowo Setyo', die inmiddels 734 leden telde, een 
vergadering in de militaire kantine, waarbij de plaatselijke adjudant ook 
aanwezig was. De Europese Soldatenbond, de onderofficiersbond Ons 
Aller Belang (OAB) en Molukkers mochten niet aanwezig zijn. Volgens 
een bericht in de Soldaten en Matrozenkrant was OAB wel betrokken bij 
deze gematigde soldatenorganisatie van inlanders.2" Bestuursleden van 
de korporaalsbond, die 'anti-Brandsteder' was, waren wel uitgenodigd. 
\oor 700 militairen hield Soedarsono een loyale openingstoespraak: 'we 
moeten de sympathie van de officieren verwerven, want anders helpen zij 
ons ook niet'. Verschillende officieren (o.a. kapitein J.H.C. Vermeer) zet
ten zich al een aantal jaren lang in voor de belangen van de Javanen. Hij 
waarschuwde sterk tegen de 'Actie Soerabaja', oftewel de Soldatenbond. 
De korporaal Bravenboer, die namens de korporaalsbond sprak, dikte deze 
waarschuwingen nog wat aan. Hoewel bekend met de Javaanse grieven, 
ag de legerleiding weinig gevaar in dit initiatief.2'6 Mogelijk hoopten zij 
dat van de organisatie een matigende uitstraling zou uitgaan. Dat gebeurde 
uiteindelijk niet. Inlanders radicaliseerden verder. De autoriteiten moesten 
»ms (Molukse) politietroepen inzetten: 
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Zaterdag j.l. werden alle tafels met voedsel ondersteboven gegooid; zondag werd de 

beweging ernstiger, volgens enigen ten gevolge van klachten over het eten, volgens 

anderen door onderlinge ruzie. Een onderofficier van den dag en de kapitein moes

ten met revolvers dreigen, terwijl de wacht, gewoonlijk uit 3 man bestaande tot 

u versterkt moest worden en een patrouille Amboneezen van het 20ste bataljon te 

hulp geroepen werd. Een onderofficier patrouillecommandant trad zeer ontactisch 

op, door bij de poort van de kazerne zijn klewang te trekken en bevel te geven de 

bajonetten op de geweren te plaatsen. Zij wierpen echter de geweren weg, weigerende 

op hun kameraden te zullen schieten. Een bloedbad werd voorkomen, omdat de 

Amboneezen gelast was niet binnen de kazerne te komen. Er zijn 18 insubordinaire 

artilleristen gearresteerd.; '7 

In de progressieve inlandse pers verschenen regelmatig berichten over de 
'gisting' onder de soldaten, waarbij de inlanders het advies meekregen om 
geen soldaat te worden: 'Komaan inlanders, geen soldaat worden - wees 
gewaarschuwd, dat wij geen anderen vijand hebben dan het kapitalisme, 
dat ons vertrapt en het leven zwaar maakt, evenals zulks gebeurt in Japan. 
Engeland, Duitschland en andere landen.'2'8 

De 'gisting' onder zowel inlandse als Europese militairen trok vanzelf
sprekend de aandacht van de Politieke Inlichtingendienst. Deze dienst was 
in mei 1916 onder minister van Koloniën A.W.F. Idenburg, Indië-specialist 
van de ARP en voormalig officier van het Indische leger, tot stand geko
men. ; '9 Zijn taak was het verzamelen van gegevens op grond waarvan hij 
tot ex- of internering kon overgaan. Bovendien moesten de verschillende 
oppositionele stromingen beter geobserveerd worden, waaronder natuur
lijk ook de matrozenbond en de Soldatenbond. Een andere taak van de 
PID was spionage door agenten van oorlogvoerende mogendheden tegen 
te gaan. Kapitein W. Muurling werd in 1917 tijdelijk hoofd van de PID. " 
Volgens L. de Jong was deze gewezen kapitein van het KNIL 'een gematigd 
man, die er met ernst naar ging streven, zo nauwkeurig mogelijk te weten 
te komen wat er in de inheemse samenleving leefde, en die conform de 
opvattingen van de gouverneur-generaal [J.P graaf Van Limburg Stirumj. 
afkerig was van al te fors ingrijpen'.141 

De inlichtingendienst ging de gangen na van de aanstichters zoals Snee-
vliet. Op 18 april 1918 had kapitein Muurling een onderhoud met Sneevliet. 
Dat was in verband met de steeds sterker wordende stemmen die aandron
gen op diens externering. Een van de achterliggende gedachtes was dat vee 
koloniale bestuurders bang waren voor integratie van inlanders in Europese 
organisaties. Het systeem van verdeel en heers zou daarmee een forse klap 
worden toegediend. De Soldatenbond wilde hierin een rol spelen. De kapi
tein was daarom vooral geïnteresseerd in deze organisatie met haat geheime 
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bestuur. Sneevliet, die hij zag als het brein achter de organisatie, maakte 
duidelijk dat de hoofdbestuurders anoniem bleven, omdat de militaire 
autoriteiten steeds bezig waren afdelingsbestuurders over te plaatsen. Het 
gesprek ging verder over de stakingen van de laatste tijd, waarbij soldaten 
als stakingsbrekers fungeerden en een soldaat die opriep tot weigering van 
onderkruiperdiensten en daarvoor tot vier maanden was veroordeeld.'4' 

Het is onduidelijk waarom de koloniale overheid niet nu al overging 
tot externering. Er zijn enkele mogelijke verklaringen. Ten eerste wilden 
ze wellicht nog meer informatie over de soldatenorganisaties verzamelen. 
Ten tweede zou er een gebrek aan durf aan ten grondslag kunnen liggen: 
vanwege de populariteit van Sneevliet zou deze maatregel tot verdere on
rust kunnen leiden. Ook is het mogelijk dat de autoriteiten onvoldoende 
bewijzen in handen meenden te hebben. 

De toenemende onrust onder militairen, resulterend in de oprichting 
van een onafhankelijke bond, maar ook inlandse soldatenverenigingen 
die een groot deel van de soldaten organiseerden en mogelijk onder re
volutionair-socialistische invloed zouden komen, liet de autoriteiten niet 
onberoerd. Tegenmaatregelen waren vereist, maar welke en hoe die toe te 
passen? 

u.j. Op weg naar de confrontatie 

Geconfronteerd met de groei van de nationalistische en socialistische bewe
ging, die nu ook al in het leger en bij de marine haar invloed deed gelden, 
wensten de autoriteiten deze invloed een halt toe te roepen. Daarbij dach
ten zij niet alleen aan repressie, maar ook aan het creëren of gebruikmaken 
van nieuwe militaire organisaties die zouden moeten 'concurreren' met de 
!>oldatenbond van Brandsteder. Tevens waren zij op zoek naar iemand die 
Maleis sprak en die vergaderingen van Baars en Sneevliet kon bijwonen en 
in debat kon treden. W.A. Pénard, de secretaris van de Vrijzinnige Bond, 
redactielid van het Vrijzinnig Weekblad en de man met goede contacten 
met OAB was een geschikte kandidaat. Deze iste luitenant der Infanterie 
was goed op de hoogte van de leef- en werkomstandigheden van de soldaat. 
Hij bad daar zelfs een brochure over geschreven: Donkere bladzijden uit het 
wensboek van Jan Fuselier. Tijdens zijn proces citeerde Brandsteder hier in
stemmend uit."43 Pénard zou als ambtenaar van het Encyclopedisch Bureau 
kunnen worden belast met het schrijven van monografieën van de nieuw 
lr> te stellen gouvernementen op Java.244 Daarvoor zou hij dan veel moeten 
reizen, waardoor hij in de diverse plaatsen zou kunnen debatteren met de 
evolutionair-socialisten. Pénard voelde er wel iets voor. 
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Een volksvergadering op 29 november 1917 besloot al tot het oprichten 
van wat voluit heette de 'Vereeniging ter verbetering van den maatschap-
pelijken staat van den militair', de 'Legervereeniging'. Aanleiding was de 
angst onder de burgerij dat de nieuw opkomende miliciens terecht zouden 
komen in wat een gewezen officier noemde 'een groot bordeel'. De bijeen
komst besloot tot het voeren van actie tegen de misstanden. Op initiatief 
van gematigde sociaal-democraten werd daar ook het lot van de vrijwilliger 
bij betrokken."4' Die hadden zich intussen van de ISDV afgescheiden en 
noemden zich nu de afdeling Batavia van de SDAP. Van deze vereniging 
wensten de autoriteiten gebruik te maken om een organisatie met hun 
doelstellingen te beginnen. Dat lukte. Op 22 maart 1918 werd de 'Leger
vereeniging' officieel te Batavia opgericht. De 300 aanwezigen, waaronder 
veel officieren (o.a. Muurling, hoofd van de PID), handelaren en mindere 
militairen, luisterden naar een toespraak van Pénard over de wantoestan
den waaronder de militairen moesten leven. In de hele kolonie kwamen 
afdelingen van de grond: Soerabaja, Bandoeng, Preanger, Buitenzorg, Ba
tavia, Weltevreden en Semarang. 

De Legervereniging zou vanaf het eerste moment een fiasco blijken te 
zijn. Een van de oorzaken was dat van het begin af aan niet iedereen tevre
den was met het optreden van Pénard. De oversten PL. De Gaay Fortman. 
hoofdbestuurslid van de Nationale Christen-Officieren-Vereeniging, en 
J.M. Baretta vonden dat hij een veel te gekleurd beeld gaf van de toestan
den waaronder de militairen leefden. Ook van kritiek op officieren wilden 
zij niets weten.'46 Volgens de PID had de adjudant van de commandant van 
het leger geen bezwaar tegen het toespreken van de soldaten door Pénard. 
Voorwaarde was wel dat dat in overleg met de plaatselijke commandanten 
gebeurde en dat de activisten niet actief zouden werken aan de oprichting 
van strijdbare soldatenorganisaties. Generaal W.R. de Grève was van me
ning dat de oprichting van verenigingen niet tegen te houden was, maar 
wilde dat ook niet verder stimuleren.24" De op initiatief van sociaal beun 
gen liberalen opgerichte club moest met vele belangen rekening houden: 
namelijk die van de legerleiding, de gegoede burgerij waarvan de zonen als 
dienstplichtige onder de wapenen moesten en de gematigde soldatenor
ganisaties waarmee een front gevormd moest worden. Tenslotte moest de 
Legervereniging ook nog aantrekkelijk proberen te zijn voor de beroeps
militairen. Onder deze voorwaarden kon zij niet uitgroeien tot een sterke 
organisatie en dat zou dan ook niet gebeuren. De kritiek op de nieuw 
organisatie was hevig. Velen hadden ernstige twijfels bij de opzet. 

Sommigen wezen erop dat in plaats van burgers, de legerleiding hei 
initiatief had moeten nemen. Volgens de reserve-luitenant LH. de Roode 
diende het officierscorps net als in Nederland te zorgen voor een organi-
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satie voor Ontwikkeling en Ontspanning. Deze zou zorg kunnen dragen 
voor het organiseren van cursussen, onderwijs en sport.MS De gematigde 
sodaal-democraat Daan van der Zee wees er in een artikel in het Bata-
viaasch Nieuwsblad op, dat het participeren van de officieren alleen maar 
wantrouwen kon wekken van de mindere militair. De SDAP-er R.A. Schot
man had zich al voor de oprichtingsvergadering teruggetrokken. Hij deed 
dit, omdat mensen als kolonel S.H. Schutstal van Woudenberg, één van de 
bestuursleden van de Legervereniging, juist verantwoordelijk waren voor 
het onderdrukken van het verenigingsleven onder de mindere militairen. 
Veel soldaten zagen die officieren nota bene als de grootste hinderpalen 
voor hun lotsverbetering. Vanwege deze ontwikkeling konden volgens 
Van der Zee socialisten en antimilitaristen zich niet langer verbinden aan 
de Legervereniging, die ook 'te laat gekomen' was, aangezien honderden 
soldaten uit vele garnizoenen al hun keus gemaakt hadden voor de Solda-
tenbond.249 

In linkse kringen was men eveneens ontevreden. De Soldatenbond 
stond als concurrent vanzelfsprekend zeer kritisch tegenover de oprichting 
van de loyale Legervereniging. De soldatenorganisatie was van mening dat 
de Legervereniging vooral opkwam voor de geprivilegieerde miliciens, in 
haar ogen: 'zoontjes van de Indische burgerij'. Ook sprak de Legervereni
ging zich niet ronduit uit voor bewegingsvrijheid voor militairen buiten de 
werkuren.'50 Als protest had de Soldatenbond een circulaire laten rondgaan, 
waarin zij iedereen opriep om niet naar door de autoriteiten georganiseerde 
vergaderingen toe te gaan. Het boycotten door de Soldatenbond van of-
hciële evenementen was zeer succesvol. Zo verschenen geen mindere mi
litairen bij een sportevenement en ook bij de van hogerhand geregisseerde 
ontspanningsevenementen in de kantine lieten de soldaten verstek gaan.2s' 
Mindere militairen bekeken de Legervereniging met wantrouwen, omdat 
het bestuur in handen was van 'heeren', veelal officieren. Die officieren, 
maar ook de andere 'heeren' konden zich moeilijk verplaatsen in de positie 
van de soldaat en zijn vertrouwen winnen. Volgens een PiD-rapport zouden 
de mindere militairen alleen Pénard, F.W.H. Rooyackers en misschien ook 
t Rijken (van het gematigd nationalistische Insulinde, die ooit foerier was 
geweest) vertrouwen. Probleem met Rijken was dat de Europese militairen 
hem als 'Indo' niet voor vol aanzagen. Een andere tegenvaller voor de or
ganisatie was dat deze door het terugtrekken van de gematigde socialisten 
nog minder interessant werd voor de soldaten. Ondanks hevig verzet van 
Rooyackers besloot de afdeling Batavia van de onderofficierenvereniging 
Uns Aller Belang' dat het lidmaatschap onverenigbaar was met dat van de 
Legervereniging. Aanleiding was het optreden van hoge officieren binnen 
de Legervereniging. 
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Ook de gematigde sociaal-democratie oordeelde uiteindelijk niet po
sitief. De SDAP besprak op donderdag 28 maart eveneens het voorstel om 
het lidmaatschap onverenigbaar te laten verklaren met dat van de Leger
vereniging. Op dezelfde vergadering zouden deze socialisten hun houding 
bepalen ten opzichte van de beweging onder de soldaten. Schotman wilde 
daartoe het hoofdbestuur van de Soldatenbond uitnodigen. Ondertussen 
probeerde hij Rooyackers, die ook lid was van de SDAP, los te maken van 
Pénard. De laatstgenoemde vergaderde de dag ervoor in het R.K. Militair 
Tehuis met verschillende voormannen van soldatenorganisaties, waaronder 
het bestuur van de afdeling Batavia van de Soldatenbond. Sneevliet was 
ook uitgenodigd, maar was verhinderd. In zijn plaats was Baars aanwezig.:i: 

De gematigde socialisten, die niets voelden voor de Legervereniging, waren 
niet van zins om naast de bestaande organisaties een nieuwe op te richten. 
De SDAP in Indië was van mening dat wat zij noemden de 'algemene Solda-
tenbond' versterkt moest worden en in deze organisatie zelfde strijd moest 
worden aangebonden met de anarchistische elementen'.253 

Niemand zag in feite de Legervereniging als een nuttige organisatie. 
Volgens de PID kon de Legervereniging afgeschreven worden. De dienst 
ging ervan uit dat 

de vuurroode propaganda alleen bestreden kan worden door eene contrapropaganda, 

die niet uitgaat van autoriteiten en hooggeplaatste particulieren, eene contra-actie, 

die de bestaande misstanden erkent, eenzijdig belicht zelfi, zooals de heer Pénard 

doet, maar die van den revolutionairen naar den parlementairen weg afleidt. Re

pressieve maatregelen ab te Soerabaia en nu ook te Semarang genomen zijn, leiden 

tot eindeloos gehairewar en tot veel verbittering. Overplaatsingen bevorderen maar 

het overbrengen van het révolutionnaire zaad. Het succes, dat Brandsteder in enkele 

weken heeft, toont, dat zijne beweging op het moment is ontstaan, toen de stemming 

daarvoor rijp was en daarom kunnen pogingen tot onderdrukking niet meer dienen. 

Regering en legerleiding moesten nu maar eindelijk eens haast maken met 
de herziening van het militair recht. 

De autoriteiten kozen daarna voor een andere aanpak. De procureur-
generaal, G.W. Uhlenbeck, was van mening dat het beter was om gebruik 
te maken van de openlijke manier van actievoeren, zodat het binnenlands 
bestuur de ontwikkelingen goed kon volgen. Bovendien vreesde hij dat de 
iSDV-aanhang onder leger en vloot zou kunnen gaan rebelleren bij eventu
ele pogingen tot externering van radicale socialisten als Sneevliet en Baars. 
Als de inheemse bevolking zich daarbij zou aansluiten zou dit tot zeer on
gewenste situaties kunnen leiden.254 Het debat met Brandsteder en anderen 
werd gezocht. 
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Pénard had in Buitenzorg een goed sprekende soldaat ontdekt die 'tegen 
de revolutionaire richting' was. Hij zou als één van een reeks sprekers de 
strijd aan kunnen gaan met Brandsteder. Daarvoor moesten de militaire 
autoriteiten natuurlijk wel toestemming geven voor het houden van verga
deringen van militairen. Om de indruk te vermijden dat zij sommige orga
nisaties voortrokken, moesten alle organisaties die ruimte krijgen. Volgens 
de PID zouden 

de militaire autoriteiten zich er in moeten schikken, dat door de HH. Schotman, 

Pénard enz. wel dingen gezegd zullen worden, die niet heel aangenaam klinken. 

Door tegen de soldaten te zeggen, dat de toestanden overdreven slecht worden af

geschilderd enz., haalt men ze niet uit de handen van Brandsteder. Sussen van de 

ontevredenheid lijkt mij voor het oogenblik niet mogelijk, wel afleiden naar den 

parlementairen weg. 

Teneinde te voorkomen, dat de roode vloed de inlandsche militairen bereikt, 

zou het wellicht aanbeveling verdienen, dat Boedi Oetomo, dat al eenige militaire 

afdeelingen telt, door hare vertrouwensmannen een bond van inlandsche militairen, 

zooals vroeger reeds bestaan heeft, laat oprichten.-" 

Toch was het idee van een aparte soldatenorganisatie nog niet van de baan. 
Om een blok te vormen tegen de invloed van Brandsteder, probeerden 
Schotman en Pénard samen te werken. Schotman wilde een parlementaire, 
doch strijdbare soldatenvakbond opbouwen, vergelijkbaar met het Neder-
landsch-Indisch Onderwijzers Genootschap (NIOG), waar hij voorzitter 
van was. Maar gezien het specifieke karakter van het leger met zijn krijgs
tucht, was het oprichten van een vakbondsorganisatie voor soldaten bijna 
onmogelijk. Verder wilden zowel Schotman als Pénard de hoofdrol spelen 
in zo'n soldatenorganisatie. Volgens de PID diende de eerste luitenant Pé
nard zijn 'ijdelheid te overwinnen' en plaats te maken voor de combinatie 
Schotman-Rooyackers: 'Een naar hun geest werkende soldatenbond moet 
toch ook voor tegenstanders van vakvereenigingen onder de militairen - te 
verkiezen zijn boven een BRANDSTEDER-bond. Van twee kwaden het min
ste! Zelfs voor hen, die eene vereeniging als 'Ons Aller Belang' een kwaad 
achten.' Een nieuwe organisatie was nog ver weg. Voorlopig bleef de Leger
vereniging voortbestaan, haar houding maakte echter weinig indruk. 

Daar er weinig sympathie voor de Legervereniging bestond, leed zij een 
moeizaam bestaan. Dat bleek op 5 mei. Er was in de militaire sociëteit van 
Semarang een vergadering voor soldaten en korporaals om de positiever
betering van militairen te bespreken. De plaatselijk commandant, overste 
Verlach, had hiervoor zijn toestemming verleend. Andere agendapunten 
betroffen de samenwerking met andere garnizoenen en bestuursverkiezin-
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gen. Deze punten moesten echter geschrapt worden, omdat elke mogelijk
heid tot contact met de Soldatenbond moest worden vermeden. Behalve 
de overste, enkele andere officieren en de drie soldaten die de vergaderine 
organiseerden, was er niemand van het garnizoen verschenen. De verga
dering kon dan ook geen doorgang vinden. Ledentallen van de Legerver
eniging zijn niet bekend. Afgaande op onder meer de gebeurtenissen op 
bovengenoemde vergadering zullen deze niet hoog geweest zijn. 

Begin april verscheen een advertentie omtrent de opheffing van de ver
eniging 'Steunt Elkander'. Pénard had in Batavia vanuit de Legervereniging 
het initiatief genomen tot de oprichting van deze soldatenvereniging. 
Die advertentie was echter niet geplaatst door het bestuur van de nog maar 
vijftien leden tellende vereniging, die op sterven na dood was. Volgens de 
PID waren 'anarchistische elementen, die nog verder gaan dan Brandsteder 
hiervoor verantwoordelijk.2^ Dat zou heel goed kunnen want zowel Solda-
tenbond als BVMMP stonden afwijzend tegenover deze organisatie.2'8 Na de 
opheffing van 'Steunt Elkander' sloot voorzitter Van den Berg zich aan bij 
de Soldatenbond. Hij bleef een gematigde koers voorstaan en wilde tevens 
actief blijven in de Legervereniging. Onduidelijk is of het hier dezelfde 'v.d. 
Berg' betreft, die overgeplaatst werd vanwege het bezoeken van een ISDV-

vergadering in Soerabaja.2™ 
De Legervereniging trachtte tevergeefs contacten te onderhouden met 

de in 1917 2.000 leden tellende bond voor onderofficieren, Ons Aller 
Belang. Beide organisaties streefden naar verbeteringen in het leger. Dat 
velen, zoals de voorzitter, Rooyackers sociaal-democraat waren, vormde 
geen probleem. De SDAP was immers een tegenstander van de politieke 
opvattingen van de leiding van de Soldatenbond. Dit was ook de Politieke 
Inlichtingen Dienst niet ontgaan. Deze ondernam pogingen om ook an
dere SDAP-leden te bewegen actie te voeren tegen de Soldatenbond, en dan 
in het bijzonder 'de Brandsteder-richting'.260 

De onderofficierenbond kende echter een kritische groep leden die kri 
tiek had op de leiding en samenwerking met de Legervereniging en Indié 
Weerbaar afwees. Tot deze groep behoorden Arend Arie van den Tok' 
en sergeant-majoorschrijver Pieter Bergsma. Zij wensten zoveel mogelijk 
onafhankelijk te zijn van de militaire autoriteiten.262 Het OAB-congres had 
overigens al besloten om de Legervereniging te verlaten. Zelfs één van de 
initiatiefnemers, de OAB-bestuurder C. Sandifort, zag er geen heil meer 
in.2M Er was zelfs sprake van enige samenwerking tussen OAB en de sol-
datenbeweging. Wellicht was de betrokkenheid van iemand als Bergsma 
hierop van invloed. Zo was hij het waarschijnlijk die onder de naam van 
'een onderofficier' regelmatig schreef voor de Soldaten en Matrozenkrani 
Daarnaast was hij een vooraanstaand lid van de ISDV.264 Op 5 maart 1918 
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hield het hoofdbestuur van OAB een vergadering, waarbij ook aanwezig wa
ren Van den Berg en Nijhoff, respectievelijk voorzitter en secretaris van een 
voorlopig comité tot oprichting van een soldatenbondafdeling.26i De twee 
organisaties werkten samen, bijvoorbeeld in de voedingscommissie, die 
zich boog over de van rijkswege verstrekte voeding. Een steunadvertentie 
voor Brandsteder plaatsen in hun blad ging hen weer te ver.266 Baars schreef 
in Het Vrije Woord van 5 oktober 1918 over OAB, dat hoewel niet staande 
'op het standpunt van de klassenstrijd' de organisatie toch onderhevig was 
aan de langzaam groeiende invloed van socialistische ideeën onder 'deze 
steunpilaren der winstjagers'. 

Samenwerking tussen OAB en Soldatenbond was niet gemakkelijk. Het 
was verboden voor onderofficieren om socialistische bijeenkomsten te 
bezoeken.2''7 De eisenpakketten sloten echter wel op elkaar aan. Op hun 
jaarvergadering te Magelang op 11 en 12 maart 1916 hadden de onderof
ficieren een program aangenomen dat bestond uit: soldijverhoging, extra 
kleding, verbeterde rechtspositie en meer verlofmogelijkheden.261* In feite 
had Bergsma een vergelijkbaar standpunt als Baars.;'"' 

OAB had slechts een andere strijdwijze en hield zich vooral bezig met het 
schrijven van rekesten. De onderofficierenvereniging diende zo een verzoek 
in bij de Indische autoriteiten, waarin zij erop wees, dat bij het overlijden 
van een gehuwd onderofficier de weduwe slechts tot en met de maand van 
overlijden aanspraak bleef houden op de bewoonde gouvernementswo
ning. Zij verzocht daarom de woning een maand langer ter beschikking 
ran de weduwe te laten om zo te voorkomen dat de vrouw al binnen en
kele dagen op straat zou komen te staan. De Indische regering stond hier 
positie! tegenover, maar vond dat zo'n besluit eigenlijk ten aanzien van alle 
gehuwde mindere militairen genomen diende te worden.2 ° Een comité 
ran dames van onderofficieren stelde een petitie op voor een duurtetoeslag 
onder het motto: 'Echtgenooten en moeders, komt op voor uwe kinderen 
en voor uw huisgezin in het algemeen!'' 

Overeenkomstig met de positie van de onderofficieren in het leger tus
sen de officieren en de soldaten moest OAB met verschillende belangen 
rekening houden. De legerleiding moest op hen kunnen vertrouwen, maar 
aan de andere kant stonden de onderofficieren dicht genoeg bij de minde
ren om gevoelig te zijn voor hun grieven. Deze waren voor een deel ook 
zeer herkenbaar voor hen. 

ytakingen en dienstweigering 
De koloniale autoriteiten konden niet voorkomen dat er net als in Neder
land ook in Indië sprake was van toenemende sociale onrust onder militai
ren. Zo waren veel soldaten steeds minder geneigd om ingezet te worden 
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bij stakingen en allerlei bevelen op te volgen. Zelfs riepen sommigen op om 
dit na te laten. Onder de soldaten heerste al langer ontevredenheid over het 
'onderkruiperswerk'. De invloed van mensen als Baars en Sneevliet was hier 
niet vreemd aan. Toen Sneevliet op vrijdagavond 5 april na zijn vrijspraak 
aankwam op het station van Semarang, haalde een massa van inlanders en 
Europese militairen hem op. Nog diezelfde avond had hij een onderhoud 
met Harry Dekker en Gerrit van Burink over een op handen zijnde staking 
in de gasfabriek. De avond erna hielden Sneevliet en Dekker een vergade
ring met enkele militairen bij Sneevliet thuis. Zij bespraken vooral hoe de 
militairen aangespoord konden worden om bij eventuele relletjes niet op 
het volk te schieten. Volgens de autoriteiten won de revolutionaire propa
ganda meer en meer terrein onder de soldaten. Militairen die ondanks het 
verbod toch Sneevliet, Dekker of Van Burink bezochten, werden na het 
verlaten van hun huizen onmiddellijk gearresteerd. Kenmerkend voor de 
sfeer onder de soldaten was het volgende gesprek van drie Europese mili
tairen met een onbekende burger: 

Ja, meneer, je hebt lak aan ons, dat weten we G.v.d. [godverdomme] wel; mag 

leiden [sic], dat de Japs hier komen, dan vertikken wij het te vechten; dan heb jij 

ons noodig, maar dan laten we jullie stikken, dan is het onze beurt, dan hebben we 

lak aan jullie. Laat ze den Overste laten opkrassen en SNEEVLIET commandant 

maken. Dan wordt het een goede boel. 

De hoofdcommissaris van politie in Semarang vroeg zich af of de onder
wijzer Van Burink niet overgeplaatst kon worden naar een plaats waar geen 
garnizoen was.272 

Onvrede over het werken als stakingsbreker leidde tot spontane ac
ties. De KNiL-militair Hendrik van Oortmerssen, een arbeidersjongen 
uit Zwolle, riep op 6 april 1918 op om geen geweld te gebruiken tegen 
actievoerende arbeiders, leden van de Sarekat Islam, bij de gasfabriek 111 
Semarang. Hij was een van de 64 soldaten die de plaatselijk militaire com
mandant achter de hand hield. Soldaat Van Oortmerssen riep een afdeling 
Molukse en Javaanse soldaten, die voor de dienst van lantaarnopstekers 
was aangewezen, in het Maleis en op luide toon toe: 'Djangan maoe' (doe 
het niet). Van Oortmerssen, die sinds 1912 slechts voor een viertal overtre
dingen was gestraft, kreeg nu een disciplinaire straf wegens aanzetten tot 
dienstweigering. Volgens de militaire autoriteiten maakte hij deel uit van 
het geheime bestuur van de afdeling Semarang van de Soldatenbond. Het 
gerucht ging al langer onder de soldaten in Semarang, dat het 'wel mis zal 
loopen'. Onder de soldaten heerste de indruk dat overste Gerlach het op 
een confrontatie wilde laten aankomen. Dat leek de PID erg onverstandig 



DE RODE GARDE IN NEDERLANDS-INDIË 7 8 5 

'want de inlandsche militair is te Semarang ook al met de roode bacil be
smet; ik hoor tenminste, dat Semaoen door zijne S.I. trawanten zich druk 
met de inlandsche militairen bemoeit.'273 De arbeiders en de plaatselijke 
afdeling van de Sarekat Islam zamelden geld in voor een horloge voor deze 
'kameraad in het soldatenpak'. Volgens De Tribune liet 

de assistent-resident van Semarang Semaoen en Darsono, voorzitter en secretaris van 

de Sem. SI, kerels met durf in d'r body - voor zich komen en besprak met hen de vele 

stakingen en de schuld, die zij er aan hadden. Hij gaf ook den raad, dat horloge niet 

aan denfuselier te geven en zich niet verder met Sneevliet in te laten. Zij lieten zich 

echter niet intimideeren. Het geld kwam bijeen, het horloge werd gekocht, maar in 

banden van den soldaat is 't nog niet. Want Overste Gerlach, plaatselijk comman

dant te Semarang, heeft de fiselier, op poene van zware straf, verboden dat blijk van 

sympathie te aanvaarden. Het begint hard tegen hard te gaan. We meenen, dat ook 

van deze plaats een uiting van sympathie met dezen dapperen man, die 't arbeiders-

hart nog op dezelfde plaats had, op zijn plaats is.-1'' 

Volgens Gerlach zou er zelfs een intekenlijst zijn rond gegaan onder de Soen-
danese militairen van het te Semarang gelegerde 5de bataljon infanterie. Op 
30 april 1918 vond in het SMG een bijeenkomst plaats van matrozen, enkele als 
matrozen verklede soldaten en burgers. In de pauze riep Sneevliet op om geld 
te doneren voor de stakers en de gestrafte soldaat. De autoriteiten vonden 
net tijd worden om de si ernstig te waarschuwen dat inmenging in militaire 
aangelegenheden niet toegestaan zou worden. De socialist Semaoen ontving 
daartoe een oproep voor een gesprek bij de officier van justitie.275 Hij schreef 
een brochure met de titel Anti-Indië Weerbaar, Anti-militie en 't 3e Nationaal 
Congres van de Sarekat Islam, waarin stond: 'Laat de si ook de soldaten verza
melen om ook te staken als het noodig is, d.i. in het belang van de bevolking.' 
\ anzelfsprekend circuleerde deze brochure op het si-congres dat van 29 sep
tember tot 6 oktober 1918, te Soerabaja plaats vond.276 

Op een op 9 mei gehouden protestvergadering te Semarang tegen de 
geluiden in de pers om Sneevliet uit te zetten, sprak onder meer Dolf Baars 
over Ngawi en Tjimahi. Both, een oudgediende en oorspronkelijk Duit
ser, betoogde dat hij nog nooit iemand naar Ngawi of Tjimahi had zien 
gaan, die het niet verdiende. Sneevliet reageerde hierop door de soldaat 
Van Oortmerssen te prijzen die de inlandse militairen opriep om geen 
onderkruipersdiensten te verrichten. Vervolgens ging hij in op Deli, waar 
volgens hem een opstandige sfeer heerste. H.O.S. Tjokroaminoto dreigde 
met werkstakingen over heel Java, waaraan zelfs ook inlandse militairen 
zouden meedoen. Met hen zou hij goede contacten hebben.2"" Baars zei 
met betrekking tot de stakingen onder meer het volgende: 
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Wij denken er nu geen oogenblik aan om baar (de bevolking) in den steek te laten, 

vooral, waar zij (de S.I. en het proletariaat) om organisatie vraagt, verleenen wij 

— de ISDV— hulp. Ik wou dat er meer kwamen. [...] Lokt men het niet uit, dat men 

(de soldaten) zal zeggen: wij verdommen het? De economische strijd zal een revolu

tionaire actie worden. 

Sneevliet vulde dit aan met: 

Wij, — de fSDV — zullen onze actie uitstrekken tot het proletarierdom onder leger 

en vloot. Naar de hel met dat leger, als de menschen zoo'n ellendig bestaan hebben 

— daarheen gaat onze actie. De militairen, die komen zullen om op de Javanen 

— (hier bij wijzende op de aanwezige inlanders) — te komen schieten. Wij zullen du 

militairen helpen met ons verstand, onze kennis van zaken en hen niet laten stikken 

in de tangsi. 

Over de Deli-arbeiders en zijn dreigende ex- of internering zei hij: 'Tegen
over het slaan beslist het mes. De staking is een sendjata tadjem sekali. [...] 
Wanneer tot ex- of interneering wordt overgegaan, dan hoop ik dat alle 
soldaten van Soerabaja, Djockja, Solo en Semarang, zoomede de Kaoem 
boeroeh zich als één man er tegen zullen verzetten.'2"s 

De autoriteiten waren zich inmiddels ten volle bewust van de hachelijke 
situatie en hadden het moeilijk om de controle te handhaven. Vooralsnog 
was het echter vooral sociale onrust waarmee zij te maken hadden. Revo
lutie was nog slechts een propagandistische term. Revolutionaire cellen en 
een plan voor een omwenteling waren er (nog) niet. 

11.8. De oprichting van soldaten- en matrozenraden 

Op 24 oktober 1918 sprak Sneevliet honderden matrozen toe die terug 
zouden keren naar Nederland. Hij gaf een historisch overzicht van uc 
Nederlandse arbeidersbeweging, sprak over de verschillen tussen de re
volutionaire socialisten en reformisten en wees daarbij, refererend aan de 
Duitse situatie, op het duidelijke onderscheid tussen de revolutionair Kan 
Liebknecht en de gematigde socialist Philip Scheidemann. Sneevliet wilde 
hen voorbereiden op hun terugkomst in Nederland.^9 Hij besloot met: 
'Hoog de roode vlag, vrienden! Keert het verderf op de vloot! Houdt hoog 
het revolutionaire verleden!'2"0 

Zijn partijgenoot Baars, die in contact zou staan met Alimin Prawiro-
dirdjo de voorzitter van de afdeling Batavia van de ISDV, ZOU in Soerabaja 
pamfletten laten drukken over soldatenaangelegenheden bestemd om te 
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verspreiden in Semarang.28' De resident van Batavia, P. de Roo de la Faille 
had dit uit 'zeer betrouwbare bron' vernomen en informeerde de gouver
neur-generaal van Nederlands-Indië hierover. Sabotage was inmiddels aan 
de orde van de dag. Bij een bataljon konden Europese soldaten niet meer 
uitrukken, omdat ze hun persoonlijke uitrusting verkocht hadden. Nieuwe 
spullen verstrekte de foerier niet meer, omdat ze die toch onmiddellijk 
weer van de hand zouden doen.282 

De afdelings- tevens brigadecommandant S.H. Schutstal van Wouden
berg maakte zich op voor een te verwachten 'felle actie der révolutionnaire 
socialisten'. Waar hij daarbij precies aan dacht, is niet duidelijk. Had hij 
het idee dat revolutionair-socialisten een omwenteling zouden willen be
werkstelligen? Waarschijnlijk is dit niet. Hij moet op de hoogte geweest 
zijn van het doen en laten van de soldatenbond en geweten hebben dat er 
van concrete voorbereiding van zo'n omwenteling geen sprake was. Het is 
bijna zeker dat hij op sociale troebelen doelde. Dat bleek uit zijn handelen. 
Uit voorzorg liet hij marechausseeversterkingen283 aanvoeren, een korps dat 
zijn sporen verdiend had bij de 'interne ordehandhaving'. Tevens had hij 
de marinecommandant aangeraden om de admiraal, J.A.M. Bron, mede te 
delen dat een al te grote vlootconcentratie in Soerabaja ongewenst was: 

Er waren in die dagen toch ter reede: de Zeven Prov., de Ruijter, Hertog Hendrik en 

Tabanan, terwijl de Regentes voor ketel inspectie verwacht werd en de beide marine 

kazernes te Soerabaja en Malanggevuld waren. Men kan rekenen dat elk schip tus-

schen 2 en 300 matrozen, stokers, mariniers enz. herbergt, terwijl de torpedodienst 

en de bezettingen der forten ongeveer eenzelfde aantal matrozen tellen. Het was des 

Guten'wel wat 'zuviel'. 

Deze honoreerde het verzoek, zodat in deze kritieke dagen te Soerabaja de 
volgende schepen bleven: 

de Tabanan (met een zeer révolutionnaire bemanning), de Hertog Hendrik met een 

waarschijnlijk goed willende bemanning, doch werden de révolutionnaire elemen

ten - ook de bemanning van het fort kedoeng Tjowek moet daartoe worden gerekend 

- versterkt door de komst van het S.S. Noordam met 3380 man aan boord, welk 

of roerig gespuis zich dadelijk met de bemanning der Tabanan verbroederde.,;S' 

Slechts zou een omwenteling in Indië in beeld komen als de Europese 
ontwikkelingen hiertoe aanleiding zouden geven. Zonder een revolutie 
in Europa of Nederland viel die ook niet in de Oost te verwachten. In de 
xnar-Hindia gaf Semaoen een overzicht van de revolutionaire beweging in 
Nederland en welke gevolgen die zou kunnen hebben voor Indië: 
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Er zal hierover ongetwijfeld wat te doen zijn, want ook in Indië heeft men socia

listen als Sneevliet, Baars, e.a. Deze kameraden die veel aanhangers hebben onder 

de matrozen van de oorlogsschepen en onder een groot deel van de Europeesche mi

litairen hebben partijgenooten in de S.I. en kunnen daardoor rekenen op de steun 

van duizenden inlanders onder wie vele politie-oppassers in de groote plaatsen en 

onder de Inlandsche militairen, van wie vele ook lid zijn van de S.I tegenwoordig. 

Ongetwijfeld zal de partij van Sneevliet zich met kracht weren om de machtiging 

ten uitvoer te brengen, welke de socialisten in Nederland zullen zenden.l8s 

Op 12 november vertrokken Brandsteder en Baars naar Batavia voor de 
opening van de Volksraad (pseudo-parlement). Onderweg spraken ze 
Sneevliet en kwamen overeen geen zelfstandige actie te ondernemen in de 
kolonie, maar de gebeurtenissen in Europa af te wachten. Baars was ervan 
overtuigd dat er in de kolonie geen revolutionaire situatie bestond en dat 
de productieverhoudingen nog niet zo ver ontwikkeld waren dat een soci
ale omwenteling onvermijdelijk was.286 

De revolutionaire leiders besloten evenmin dat alvast een plan moes: 
worden ontwikkeld, dat ten uitvoer zou worden gebracht als de tijd rijp 
was. Concreet wilden zij nog niet de vorming van revolutionaire cellen 
voorbereiden. Sommige militairen dachten daar echter anders over. De
zelfde dag, op 12 november, kwam er een telefoontje binnen op het kantoor 
in het SMG. Hendrikus Johannes Ottenhof, een matroos van de Regentes, 
die na vier maanden straf op het eiland Onrust, ontslagen was, nam op. 
Volgens het naderhand door de politie opgemaakte proces-verbaal riep Ot
tenhof'Hallo', waarop het volgende antwoord kwam: 

'Marinekazerne Goebeng. Is Kraan daar?'Ik antwoordde 'Kraan is er niet. Je spreekt 

met Ottenhof.' Daarna hoorde ik zeggen tegen mij: 'De matrozenraad op Goebengis 

opgericht. Wil je dat aanplakken ofpubliceeren althans iets dergelijks wat betreft de 

bekendmaking. ' Ik antwoordde 'Ik zal het tegen Kraan zeggen'. Verder werd er niet 

meer gesproken en verbrak ik de verbinding. 

Zeer waarschijnlijk was het de in de Goebengkazerne gelegerde Willem 
Gastelaars die het initiatief genomen had tot oprichting van de matrozen-
raad. Ottenhof verheugde zich zeer over dit bericht. Nadat in Nederland 
twintig soldatenraden waren opgericht, ging het nu ook blijkbaar in Indië 
'de goede kant uit'. Alvorens het bericht bekend te maken, wilde hij wach
ten op de terugkomst van Kraan en legde een briefje voor hem neer. De 
volgende dag toen hij Kraan sprak over het bericht, zei Ottenhof: 'Het gaat 
goed'. Kraan antwoordde hierop met 'Ja'. Meteen na het vinden van net 
briefje had Kraan J.G. Boon van het Soerabaiasch Handelsblad gebeld, die 
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vaker schreef over matrozenzaken. Hij stelde hem anoniem op de hoogte 
van het bericht over de matrozenraad. 

Nadat Kraan de volgende morgen de voorzitter van de afdeling Batavia 
van de ISDV, Alex van Wezel verteld had van de matrozenraad, informeerde 
hij bij Ottenhof van wie hij het bericht gekregen had. Waarop hij hem 
vertelde dat het bericht kwam van de marinekazerne. Sneevliet was onder
tussen ook op de hoogte gebracht van de spontane vorming van de raad. 
Zonder te overleggen met het hoofdbestuur van de ISDV of met zijn me
deredacteuren (wellicht met uitzondering van A. van Wezel), en tegen de 
afspraak in om af te wachten, besloot hij tot plaatsing van het bericht op de 
voorpagina van Het Vrije Woord van 16 november 1918.28" Ottenhof lichtte 
volgens de politiestukken toe: 

Mijn opinie omtrent de eventueele oprichting van zoon raad is, dat hij aanleiding 

kan geven tot de oprichting van meerdere raden en dan reden is tot actie zonder te 

wachten op eventueel in Holland plaatsgrijpende gebeurtenissen. Ik denk echter niet 

dat men hier in Indië voldoende sterk zal zijn om van hieruit eene actie te beginnen, 

doch voor het geval in Holland op touw gezet mocht worden en men hier voldoende 

sterk is, men in Indië mee zal doen. 

Kraan verklaarde in het proces-verbaal288 niet zoveel waarde te hechten aan 
het bericht, omdat hij overtuigd was dat de matrozen de gebeurtenissen in 
Europa en in het bijzonder in Nederland zouden moeten afwachten. Hij 
vond het wel opvallend dat de oprichting van de raad buiten het H.A.B. om 
gegaan was. Volgens hem gingen de oprichters er vanuit dat zij daarvoor 
dan ook geen toestemming gekregen zouden hebben. Ook kon het volgens 
hem gaan om mannen die niet aangesloten waren bij de BVMMP: 

Natuurlijk heb ik mij afgevraagd 'Wie zijn het en wat willen ze?' Op beide vragen 

moest ik voor mezelf het antwoord schuldig blijven, doch in ieder geval zag ik er 

geen gevaar in. Natuurlijk heb ik wel aan de mogelijkheid gedacht, dat een paar 

heethoofden, zich reeds bij elkander gevoegd hebben om voor het geval in Nederland 

een omwenteling zich zou hebben voltrokken, doch ook niet eerder dan reeds een 

raad in Indië, speciaal in Soerabaja, te hebben en zich dan als zoodanig bekend 

te maken en te trachten dan als zoodanig op te treden. Ik stel hier echter dadelijk 

op den voorgrond, dat m. i. die raad van niet de minste waarde zou zijn en niets te 

beteekenen hebben, immers die raad zou, m.i. geen erkenning ondervinden. Ik heb 

wel eens aan den een of ander gevraagd of hij iets gehoord had van de vorming van 

dien matrozenraad, doch niemand kon mij iets omtrent dien raad mededeelen. Op 

het oogenblik ben ik van meening, dat die raad niet bestaat, anders zou ik er wel iets 

van vernomen hebben.2*'' 
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*• Stokslagen als straf kwam 
in Indië veelvuldig voor. J.A. 
Brandsteder, Ons dappere 
Indische leger, p. 67 

(250. < 
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mot,;: '(5'f. 13 
ONDERLUITEHAHJ [24 

* De werving voor Indië 
was niet altijd een SIK 
Extra inspanningen, zoals 
deze werfkaart waren hard 
nodig. IMG, Nederlands-
Indië, KNiLi88o-i9-'- iZ> 
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Interieur Soerabaia's Marinegebouw, IISG, fotocollectie BG A22/74 

* De matroos Eduard Sirach was "*" Jacob Brandsteder, aanvoerder van 
betrokken bij de Hospitaaldemonstratie de soldatenbeweging en opposant van 
ra werd daarvoor gestraft. Rood het bondsbestuur in Den Helder, IISG, 
Rotterdam in de jaren '30, p. 196 fotocollectie BG A2/732 
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•*" Henk Sneevliet in het midden zittend tussen iSDV-leden ten tijde van zijn proces. 
T. de Winter, B. van der Plas en D. de Winter (red.), Internationaal Socialisme, p. i6 
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Na het verhoren van Van Wezel, Kraan en Ottenhof bracht L.J. Schippers, 
de assistent-resident van politie te Soerabaja, de gouverneur-generaal op de 
hoogte van een bericht over de vorming van een matrozenraad.2''0 Hij vond 
dat het onderzoek nog geen bevredigend resultaat opgeleverd had. Hij ver
onderstelde met reden dat het verspreiden van het bericht bedoeld was om 
te zien welke uitwerking het zou hebben, zodat daar naar gehandeld zou 
kunnen worden. Het bestuur en de politie namen in overleg met de afde
lingscommandant hun maatregelen. Zij stelden de matrozen en soldaten 
op de hoogte van een terstond afgekondigd demonstratieverbod.1'" 

Natuurlijk ging er van de raad een propagandistische werking uit. Ge
ïnspireerd door de revolutionaire ontwikkelingen in Europa schreef de Sol
daten en Matrozenkrant in deze kritieke dagen dat het opmerkelijk was dat 
het steeds de soldaten en matrozen waren die zo'n belangrijke rol speelden: 
'Overal worden raden gesticht van soldaten en matrozen. Zij waren het die 
in Kiel de stoot aangaven. Soldaten en matrozen, is daaruit niet iets te leren 
voor U? Kunt ge het begrijpen voor wat een belangrijke taak gij door orga
nisatie wordt opgeleid?'21'2 Logischerwijze opende Het Vrije Woord met het 
spectaculaire nieuws van de op de Goebengkazerne opgerichte eerste Raad 
van Matrozen en Mariniers. Het iSDV-blad riep de soldaten en matrozen 
op dit voorbeeld te volgen: 'Soldaten in de verschillende garnizoenen en 
Marinemannen, handelt als onze Soerabaja-vrienden en geeft ons Hoofd
bestuur uw adressen.'293 

De gebeurtenissen volgden elkaar nu snel op. De autoriteiten namen 
gehaast tegenmaatregelen. Brandsteder werd op 19 november gearresteerd 
bij het Militair Tehuis te Batavia, waar hij aan de administratie van de Sol-
datenbond werkte. De reden was dat het Hof zijn zaak in hoger beroep 
had behandeld. De rechters hadden het vonnis van de Raad van Justitie te 
Soerabaja ten aanzien van zijn Vrije Woord-anikelen overTjimahi en Ngawi 
bekrachtigd. Brandsteder wilde ondanks de uitspraak toch zijn werk gaan 
doen. De officieren gaven geen toestemming. Daarna verzocht hij de solda
ten om met hem mee te gaan om dit werk elders te verrichten. Drie militai
ren overlegden hierover en werden gestraft, omdat ze gesproken hadden met 
de voorman van de Soldatenbond.2'" Brandsteder stuurde op 19 november 
een brief aan het gematigd socialistische ISDP-Volksraadslid, Ir. Charles G. 
Cramer. Deze was in die dagen bezig om alle linkse krachten te bundelen. 
de zogeheten radicale concentratie, maar die poging strandde volgens hem 
op de weigering van Sneevliet en Baars.2'" Uit deze brief blijkt vooral de haast 
die de autoriteiten hadden gekregen met de behandeling van zijn zaak: 

Door deze laat ik U weten dat ik door omstandigheden niet aan de afipraak kan 

voldoen. Die omstandigheden zijn dat ik hedenmorgen van Prangkas Bitoeng te 
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Batavia komend plotseling werd gearresteerd onder mededeeling dat het Hof mijn 

zaak in Hooger beroep behandelend, het vonnis van den Raad van Justitie te Soera-

baja bekrachtigd had. Zonder verzoek om mij voor het Hof te mogen verdedigen, 

zonder dagvaarding, zonder dat ik dus iets wist omtrent de tijd waarop de zaak 

voor zou komen, ben ik gevonnist en gearresteerd. Geen gelegenheid krijgend mijn 

zaken te schikken en te regelen, waar ik administratief en finantieel de leiding had 

in de Matrozenbond en in de Soldatenbond, bovendien een bondsgebouw beheerde 

dat een vier of vijf duizend gulden omzette per maand zal U wel begrijpen wat dat 

beteekent Zelfi niet in staat behoorlijk afscheid te nemen van mijn vrouw, die te La-

wang verblijft en in de meest zorgelijke omstandigheden achterblijft. Ons eerste en 

eenigste kindje stierf een jaar geleden het tweede wordt over drie maanden verwacht. 

Ik vrees daarom voor mijn vrouw, waarom kon mij geen tijd gegund worden mijn 

zaken te regelen en de slag voor te bereiden voor mijn vrouw. Graag had ik dat U 

op deze onwaardige handeling in de Volksraad eens wees. Men vestigt hier de indruk 

toe te geven aan lage wraakgevoelens. (Ik ben geen dief of moordenaar en vele voor 

mij kregen die hoognodige voorbereidingstijd wèl.)... 

De maatregelen van de overheid leidden tot reacties van de militairen. Uit 
protest tegen de veroordeling van Brandsteder verschenen op 20 novem
ber 30 soldaten uit protest niet op het appèl. De plaatselijk commandant 
sprak zijn mannen toe en deelde mee, dat de regering grote hervormingen 
bad toegezegd.2'6 Zij moesten echter niet denken dat zij die aan Sneevliet 
en Brandsteder te danken hadden. Een soldaat antwoordde dat daarvoor 
wel eerst iemand drie maanden de gevangenis in moest. Hij werd direct 
opgesloten. 

Een deel van de van het appèl weggebleven soldaten plus andere mili
tairen vergaderden dezelfde dag in het Marinegebouw over protestacties 
tegen de arrestatie van Brandsteder. In totaal woonden 40 militairen de 
vergadering bij. Kraan sprak over de revolutie in Europa. Volgens twee 
van de aanwezigen, de fuselier (soldaat) Jan-Willem Vinclair en Van der 
Perk zou hij tijdens zijn inleiding het pamflet 'Honger en Machtsvertoon' 
omhoog gehouden hebben. Dit pamflet was geschreven door Sneevliet en 
gericht op de soldaten die naar de buitengewesten moesten om op te treden 
tegen de rebellerende bevolking. De vergadering sprak af dit pamflet (in 
bet Maleis en in het Nederlands) te verspreiden onder de soldaten (Euro
pees en inlands) van het plaatselijk garnizoen. Volgens de oorspronkelijk 
uit Duitsland afkomstige korporaal Adolf Jacob Kraus, zou toen al na de 
mleiding van Kraan overgegaan zijn tot de oprichting van een soldaten-
raad. ; 'r Hendrikus Wilhelmus Allewelt zou zitting hebben in de al eerder 
tot stand gekomen raad bij het subsistentenkader te Soerabaja, waarvan lid 
waren de uit Breda afkomstige kanonnier iste klasse Jacob Lodewijk Witte, 
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de soldaten Jan Coert, Rijksen en Van Goch.2'8 Het subsistentenkader 
was een eenheid waar militairen tijdelijk werden ondergebracht om later 
overgeplaatst te worden naar andere onderdelen, die op sterkte moesten 
worden gebracht. 

Kraan riep de soldaten op om 24 uur weg te blijven. Zij besloten om daar 
de 22ste november voor uit te kiezen. Alle afdelingen van de Soldatenbond 
zouden namens het hoofdbestuur van dit besluit op de hoogte gesteld wor
den. Verder gaf Kraan een uiteenzetting van de revolutie in Europa en wees 
hij er met nadruk op dat ook in Nederland een omwenteling aanstaande 
was. Hij vertelde dat in het moederland al twintig soldatenraden opgericht 
waren. Ook zou de koningin afgetreden zijn. In een vorig hoofdstuk heb
ben we al gezien dat het niet zo'n vaart liep als hij nu deed voorkomen. 
Bovendien was de 'roode week' daar inmiddels al weer voorbij. Kraan las 
het pamflet 'Soldaten, gij vertoont macht' voor. Waarschijnlijk handelt 
het hier om een overdruk uit Het Vrije Woord van 16 november 1918, aan
gevuld met wellicht de mededeling van de 'Eerste Raad van Matrozen en 
Mariniers'. Een grote hoeveelheid van deze pamfletten diende verspreid 
te worden. De in het Maleis gestelde exemplaren waren bedoeld voor de 
marechaussees. Kraan riep vrijwilligers op voor het vormen van soldatenra
den, waarbij elke afdeling (elk troepenonderdeel) een raad moest vormen. 
De compagniesgewijze indeling van die raden zou verzorgd worden door 
de voorzitter van de Soldatenbond, soldaatschrijver Hendrikus Wilhelmus 
Allewelt. De te vormen raden moesten zich in verbinding stellen met de 
marineraden, voor de aanwijzingen over de werkwijzen en de taakverdeling 
en om zich nauwkeurig op de hoogte te laten houden van de dagbladbe-
richten over de revolutie in Duitsland en Nederland. Die avond kwamen 
zes soldatenraden tot stand. Baars zou op een nader te bepalen dag de raden 
informeren over hun taak. Na afloop verspreidden militairen pamfletten. 
maar daarmee kwamen ze niet ver. Inlandse soldaten wezen de verspreiders 
aan en lieten hen arresteren. 

Daarmee begon een golf van repressie die haar uitwerking niet miste. De 
staking op 22 november werd geen succes. Slechts zeventien mannen ble
ven weg van het werk. De voor de vergadering uitgenodigde Baars durfde 
niet te komen. Hoewel hij aanwezig was in het SMG, was hij beducht voor 
de politie die hem nauwlettend in de gaten hield. 

Baars was overigens sceptisch over het gebeuren. Hij achtte het vooral 
van groot belang om contacten te leggen met andere garnizoenen. Hij zag 
de vorming van eventuele soldaten- en matrozenraden in samenhang met 
arbeidersraden, zoals in Europa, en niet zelfstandig of als voorhoede. Die 
voorhoede moest ingenomen worden door inlandse socialisten, maar on
der inlanders was in deze dagen van spanning in de Europese gemeenschap 
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geen beweging te bespeuren. Zijn inzicht in de inlandse beweging zei hem 
dat er van georganiseerd verzet geen sprake kon zijn, anderzijds hoopte 
hij op het overslaan van een revolutionaire vonk vanuit Europa. Zijn plan 
was om de stemming te matigen en de beweging in realistischer vaarwater 
te brengen. Uiteraard begreep hij ook wel de noodzaak om de soldaten 
moreel te steunen in hun genomen initiatief. Maar zoals gezegd kon zijn 
inleiding niet doorgaan.2" 

Wie wel het woord voerde was Kraan. Hij bedankte de van hun onder
deel weggebleven soldaten en legde uit wat het doel was van de raden. Hij 
vertelde dat hij zelf bezig was met het samenstellen van een handleiding om 
dit systematisch aan te kunnen pakken. Omdat er verder geen punten te 
bespreken waren, verliet Kraan de vergaderruimte. Allewelt, die het voor
zitterschap van de Soldatenbond had overgenomen van Messerschmidt, 
ging hierna echter over tot het regelen van de taakverdeling van de raden.'00 

Verder stelde hij nieuwe protestacties voor. In zijn proces-verbaal schreef 
een van de aanwezige politiefunctionarissen over de verwarrende discussie 
die volgde: 

Allewelt zeide: 'Sneevliet zit knijp, evenals onze vriend Brands teder. Wij hebben nu 

nog Baars, Coster en anderen, allen mannen van de l.S.D. V'. Hij stelde voor als 

protest, dat de Europeesche militairen niet zouden mededingen bij de eerstkomende 

sportfeesten op Pasartoeri [aansluitend bij een traditie], waarmede de vergadering 

accoord ging. De andere (afwezige) kameraden zouden hiervan in kennisgesteld 

worden. Allen zouden liever met den dienst medegaan welke toch al om 10 uur 

afgeloopen is. Daar moest maar eens een einde aan komen. Hierop spraken weer 

meerderen door elkaar en hoorde ik o.a. het woord 'Ngawi'. 

Uitdrukkelijk verzocht Allewelt, beducht voor tegenmaatregelen, de acht
tien of negentien aanwezigen om geheimhouding te betrachten. Allewelt 
die zichzelf opwierp als voorzitter van de vergadering deelde mee dat de 
plaatselijke commandant hem die morgen had gezegd de gemoederen van 
de soldaten tot rust te brengen. De volgende dag stond weer een gesprek 
met de commandant gepland. De vergadering werd daarna nog chaoti
scher: 

Hij wilde het een of ander, door het verward gesprokene, door meerdere personen, 

ging een deel van de toespraak voor mij verloren. Ik moest bovendien opletten, dat 

ik mijn hoofd niet boven den muur uitstak, daar ik anders -met het licht in mijn 

gezicht - door hen zou worden opgemerkt De voorzitter Allewelt sprak nu over 

onderofficieren, hij zeide onder anderen' de sergeant Groenberg (of Groenenberg) 

[Grünberg of Grünenberg] is een venader en de sergeant Broeks, daar moet jelui 
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voor oppassen, die is niet te vertrouwen'. Allewelt vroeg de aanwezigen of ze bang 

waren voor 14 dagen provoost. Weer werd door elkaar geschreeuwd, o.a. We zijn niet 

bang voor een 14 dagen provoost. Allewelt zeide, dat bij op een gegeven oogenblik 

alleen kon staan en dan voor alles opdraaien. Allewelt zelf hoorde ik nog zeggen, dat 

hij bang was voor Tjimahi, omdat het daar vreeselijk was. Als het zoover mocht ko

men, dat hij in dat oord kwam, dat maakte hij zich liever van kant. Weer verward 

gepraat. Plotseling zeide Allewelt 'Ik heb de wapens en de munitie in mijn hand. 

Daar sta ik voorin'. 

De laatste wootden waren voor de politie reden om in te grijpen. Zij riep 
hulp in van de marechaussee met als doel de aanwezigen te arresteren. On
dertussen luisterde zij de soldaten verder af: 

Ik hoorde de uitdrukkingen: Soldatenraden, Semarang, andere plaatsen doen ook 

mee. Nu floot de voorzitter en werd het wat rustiger. De voorzitter, Allewelt, zeide 

nu, dat de tijd nog niet gekomen was, wemoeten de gelegenheid afwachten, wemoe-

ten eerst wachten tot..... (de rest voor mij verbalisant onverstaanbaar). 

Na enige tijd gaf de voorzitter aan wat er volgens hem diende te gebeuren 
als ze eenmaal zover waren: 

'De ie Compagnie zal de stations bezetten en zullen van af den dag van morgen 

alvast twee of meer mannen naar de diverse werkzaamheden der spoorbeambten 

kijken, vooral wat betreft de telefonie en telegrafie en de werkzaamheden van de 

stationschef'. Daarna zeide hij: 'Nu de ze Compagnie. Wie zijn dat?' Uit der ver

gadering werden o.m. de namen Messerschmidt en [louis Theodoor] Abcou[w]erge

noemd. Zij moesten het residentiekantoor bij de Roode brug bezetten. Een Resident 

is er niet, alleen een Assistent Resident. Ook aan de Burgemeester moeten we denken, 

die heb je hier in Soerabaja ook. Messerschmidt en Abcouer en nog een paar anderen. 

wier namen mij ontschoten zijn, zouden reeds nu beginnen om zich op de hoogte 

te stellen. Zekere [T.] Janssen merkte opdat het niet aanging, dat de militairen in 

diverse kantoren 'bij die struikroovers 'zouden komen, dit zou in de gaten loopen. De 

$de compagnie, (verder voor mij verbalisant onverstaanbaar, ik verstond het woord 

voedsel). Daarna werd de 4e Compagnie opgeroepen door Allewelt en zou deze de 

vervoermiddelen, zijnde belangrijk iets, voor hare rekening nemen. De politie, gaat 

Allewelt verder, kon je niet op rekenen, die moeten we dus beschouwen als tegenstan

der. Daar zal de 16de compagnie artillerie wel voor zorgen. Deze zou ook zorgen 

voor de posterijen. Een algemeen dooreenspreken, waarbij o.a. door Janssen gezegd 

wordt, dat de 16de compagnie de stukken moet bezetten en de Madsen matrozenge-

weren bedienen. Er wordt weer door elkaar gesproken ook nog over de politie. Wat 

mij verbalisant door het rumoer ontgaat. 
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Nadat het rumoer bedaarde, ging Allewelt verder. Hij legde uit dat ze voor 
de inlandse soldaten niet bang hoefden te zijn. Volgens hem zouden ze 
wel meedoen. Van belang hierbij was de deelname van de onderofficieren. 
De Molukkers en de Javanen zouden dan vanzelf volgen. Allewelt ging 
nogmaals in op zijn geplande gesprek met de commandant, waarbij hij 
aankondigde hem eens flink de waarheid te zullen vertellen: 

'Als je godverdomme die menschen durft te straffen, dan zal er nog grooter oproer 

komen'. Vervolgens had Allewelt het over een binnengekomen telegiam uit Ngawie, 

waarop moest staan 'Ngawi gaat niet door geteekend Van Tol'. Tenslotte maande 

Allewelt de aanwezigen aan om toch vooral solidair te zijn en verklaarde hij, dat 

de soldaten thans de macht in handen hebben. In de vergadering werd besloten om 

in groepjes het gebouw te verlaten en werd daarop, naar gissing ruim negen uur, 

de vergadering gesloten met de woorden: 'Nou jongens, we zullen het hier maar bij 

laten'. 

De voorzitter sloot daarna de roerige vergadering. Niet lang na het beëin
digen omsingelden ongeveer twintig man het gebouw en zetten het af. De 
enkele nog aanwezige soldaten werden gearresteerd. Het ging om Hen-
Jrikus Hubertus Stevens, Johannes Albertus Matto, Johannes Petrus van 
Jen Broek, Hendrik Jacobus Keijner, Van der Kloot, Theodorus Janssen, 
Rijksen, Gerhardus Johannes Messerschmidt, Johan Maria Meijer, Johan
nes Leonardus Naethuijs en Jozef Franciscus Wich.'02 Toen de politie de 
»Idaten wegvoerden, riepen de achterblijvende matrozen driemaal 'Leve 
ie Soldatenbond'. Zij brachten de arrestanten over naar de kazerne van het 
13e Bataljon Infanterie.iOÏ Allewelt werd gearresteerd bij de kazerne van het 
ubsistentenkader. Bovendien volgde aanhouding van de soldaten Frans 
ran der Klis, Herman Liethoff en Gerardus Diederik Constantinus Vogt-
>chmidt.!°4 Blijkbaar vertrouwden de autoriteiten het niet helemaal, want 
Je opgepakte leden van de soldatenraad gingen meteen onder begeleiding 
ran een brigade van de marechaussee, per sneltrein op transport naar Nga
wi voor verder verhoor.,0i Volgens één van de arrestanten was de aankomst 
»ij het beruchte strafdetachement indrukwekkend: 

tenige militaire commando's stonden achter vele zware deuren en voor zwaar 

getraliede vensters, waar verscheidene schildwachten met geladen geweer hadden 

postgevat. 

De Officier, die ons met een sarcastische glimlach opwachtte, liet het geleide 

achteruit treden en wachten op de komst van den Commandant ofte wel alleenheer

ser van Ngawi. Toen deze verscheen werd 'geef acht'gecommandeerd. Hij mon

sterde de troep met kenners, en een bekende ziende kwam hij op deze afzeggende: 
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'Ben jij er ook bij, dat had ik wel gedacht'. De namen werden afgeroepen, we werden 

gevisiteerd en konden daarna ons kwartier betrekken. 

De mannen stonden stevig onder druk om te bekennen. Volgens het ver
slag van een arrestant intimideerden de verhoorders hen: 

Neem deze laatste gelegenheid waar en vertel de waarheid, dit verlicht je straf, die 

15 jaar zal worden. Viel bij het onderzoek een antwoord niet uit zooals de commis

sie 't verwachtte dan werd eenvoudig gezegd: 'Zóó is het toch gegaan'. Protesteeren 

hiertegen hielp niet en wilde men na zoo'n behandeling niets meer verklaren, wel nu 

dan werd men naar de cellen gebracht waar iederen dag een officier kwam vragen 

of men wilde bekennen. 

De mannen zaten vele dagen lang opgesloten in een kleine cel zonder licht 
met zwarte muren. Eerder is al ingegaan op de verschrikkelijke gevange-
nisomstandigheden, die nog verergerd werden door de tropische weersom
standigheden. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat verschillende 
personen zodanig geïmponeerd waren dat ze verklaringen aflegden, waar
van het waarheidsgehalte niet hoog was. Het verslag verwees dan naar het 
creatieve gebruik van verklaringen: 'Een der beklaagden had indertijd een 
getuigenis afgelegd, die hij onmogelijk kon verantwoorden. Hierna gins 
hij een dienstverband voor 2 jaar aan en werd een poos later als beklaagde 
verhoord. Toen hij nu een verklaring aflegde afwijkende van het vorige, 
wraakte men deze laatste.''06 

In de gevangenis bleven sommigen ondanks alles strijdbaar. Frans van 
der Klis liet in een brief aan zijn vader (gedateerd 9 mei 1919, Sneevliet was 
inmiddels teruggestuurd naar Nederland) weten dat hij zich niet ongerust 
hoefde te maken: 

het is niet voor dief tal ook niet voor een moord het is voor een eerlijken zaak, bet 

had lang genoeg geduurd dat wij als soldaten door iedereen werden veracht en dat 

men ons voor een grijpstuiver menschen in bedwang moesten houden die verekken 

van honger maar daar hooren jelui in Holland niets van, ook niet dat wij overal 

uitgekaaid worden. Vroeger was elk café of restaurant voor ons gesloten nu dat men 

er mee zit te knijpen dat alles in opstand komt nu zet men ze open maar affeni ik 

duifje alles niet te schrijven want ik ben bang of ze breken de brief open en dan 

verdonkeremaant men ze en je hoort niets meer van me, maar wil je iets meer u 

ziet dan datje dan den Heer Sneevliet te spreken krijgt die is Indië uitgezet, omdat 

de man op kwam voor de arme Javaan en voor de verachte soldaat. Vraag maar eens 

waar hij woont aan het bestuur van de SüAP [sic]. J°7 
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)e krijgsraad veroordeelde de voorzitter van de Soldatenraad in Soera-
)aja, Allewelt, eind 1919 tot zes jaar gevangenisstraf en verklaarde hem 
vervallen van de militaire stand. De krijgsraad bevond hem schuldig aan: 
Samenspanning tot de misdrijven: 'Het ondernemen van een aanslag met 
het oogmerk om den wettigen regeeringsvorm van Ned. Indië op onwet
tige wijze te veranderen' en 'opstand".'08 Het hoger beroep dat Allewelt 
aantekende leidde niet tot strafverlaging. Het Hoog Militair Gerechtshof 
bevestigde de uitspraak van de krijgsraad.'09 

De arrestaties luidden het einde in van de revolutionaire cellen. Hoewel 
van een revolutionaire situatie niet werkelijk sprake was, waren er nog velen 
die hoopten dat andere tijden aanstaande waren. Een dag na het ingrijpen 
door de autoriteiten vond er 's avonds een grote vergadering plaats in het 
SMG, bijgewoond door ongeveer 200 matrozen. Het ging er zeer rumoe
rig aan toe. De verschillende afdelingen namen een motie aan, waarin zij 
protesteerden tegen de arrestatie van Brandsteder. Hij diende voor enkele 
dagen vrijgelaten te worden om zijn administratie in orde te brengen. De 
vergadering verstuurde de motie aan de gouverneur-generaal, de Volksraad 
en het hoofd van het Gevangeniswezen. Daarnaast protesteerden de matro
zen tegen de aanwezigheid van politie bij de vergadering."0 De bijeenkomst 
ging niet in op de arrestatie van de soldatenraadsleden. Kennelijk wilde de 
matrozenbond hier niet openlijk mee geassocieerd worden. Na afloop had 
een matroos — de secretaris van de bond (waarschijnlijk ging het hier om 
Kraan) - zich tegenover de chef van de recherche zeer revolutionair uitge
laten, zodat de politie de indruk kreeg dat Soerabaja een beschieting vanuit 
zee, à la Kronstadt, te wachten stond. 

Het enthousiasme was groot. Het was ook in deze periode dat Darsono 
de volgende oproep schreef, gericht aan zijn medelandgenoten, in het 
:süv-blad Soeara Ra'jat (Volksstem, de opvolger van Soeara Merdikd): 'Het 
is niet de heerser die de macht heeft, maar het volk. Hijs overal de rode 
•lag, het symbool van de menselijkheid, gelijkheid en broederschap. Wat 
san de gewone man nog tegenhouden als hij eenmaal begint te rebelleren? 
Laat de rode vlag wapperen!'"1 In het blad verscheen tevens een artikel van 
Henk Sneevliet onder de titel 'Honger en Machtsvertoon', waarmee hij 
àch richtte tot de soldaten van het KNIL, tot de Europeanen, Molukkers, 
Timorezen, Javanen, die onder het mom van 'meerdaagse oefening' naar 
proerige streken en hongergebieden werden gezonden. Van soldaten van 
Kt Semarangse garnizoen had hij gehoord dat ze daar naar toe moesten 
cor machtsvertoon. Sneevliet vroeg de soldaten indringend: 

wie zijt gijzelf, die voor dit werk wordt gebruikt? Behoort gij tot de klasse der 

bevoorrechten? Kwaamt gij uit een weeldebestaan naar de Indische tangsi toe? Wij 
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weten beter; wij weten, dat het gros der Europeesche soldaten in Armoeland beeft 

gewoond, waar ook gekampt moest worden tegen honger en gebrek. Wij weten, dat 

gij meerendeels zijt arbeiders- en boerenjongens, die zeer goed kunnen begrijpen, 

dat honger roerig maakt, dat honger tot verzet drijft. Ook al moet gij macht gaan 

tonen aan Javaansche slachtoffers van de kapitalistische uitmergeling [...]gij zult U 

in hun gemoedstoestand kunnen verplaatsen, zoo goed als de soldaten in Holland 

zich rekenschap wisten te geven van voorgekomen 'rampas', uitingen bij de radeloos 

geworden klassegenooten (het 'gepeupel') in Amsterdam en elders. En wij weten ook, 

dat de Inlandsche soldaten in staat zijn om te beoordelen, hoe het komt 'dat de buf

fel de hoornen wet', hoe het komt, dat Kromo [de gewone man op Java] niet langer 

dragen wil en dragen kan. Wij weten dat de Inlandsche soldaten veel dichter moeten 

staan bij de Kromo's, waarop zij worden afgezonden dan bij de machthebbers, die 

hen voor het machtsvertoon gebruiken, die hen commandeeren. 

Sneevliet gaf aan dat hij met de KNiL-soldaten hoopte dat de inlandse sol
daten zouden inzien dat de inlanders op Java recht hebben op een waardig 
leven: 

Want als ge goed inziet, goed overweegt, soldaten van het Indische leger: 'honger, 

ziekte, ontbering, belastingdruk, peillooze ellende, weelde, protserigheid, winstma

kerij tot iedere prijs' f...] dan moet ge gruwen van het werk, dat van U wordt ver

wacht, ab machtsvertoon niet meer voldoende blijkt om hongerigen te voeden [..]. 

Geeft U er goed rekenschap van dat thans de soldaten van vele Europeesche landen 

openlijk en met nadruk verklaren: dat de zaak des volks, de zaak der onterfden hun 

eigen zaak is. Moge dit lichtend voorbeeld in U leven, moge het Uw daden richten. 

wanneer de bevelen klinken, die U tot moordenaars kunnen maken van Uw eigen 

broeders, wier misdaad is, dat zij niet dofzivijgend de hongerdood willen ingaan, 

dat zij begeeren naar wat meer vrijheid, naar wat meer levensgeluk. Kameraden. 

soldaten, de tijden, die wij nu beleven, zijn aan groote verandering rijk. Maakt de 

zaak der zwakken sterk. Begraaft onderlinge verschillen. Zoekt aanraking met het 

volk. Wendt U, Inlandsche soldaten, tot Sarekat Islam en ISDV om de middelen te 

beramen, die ook aan U een menschwaardig leven, rechten, vrijheid kunnen ver

zekeren.''1 

Het pamflet 'Honger en machtsvertoon' vond zijn weg onder de Europese 

KNiL-soldaten. Semaoen zorgde voor de vertaling en verspreiding onderde 

Javanen, Ambonezen, Timorezen en anderen. Harry Dekker, voorzitter 

de Vereeniging van Spoor- en Tramweg Personeel (VSTP) en verantwoorde

lijke voor de afdeling Semarang van de Soldatenbond, nam de organisatie 

op zich. In een onvoorzichtige bui had Sneevliet zich dit laten ontvallen in 

een gesprek met de officier van justitie."- De Semarangse Raad van Justitie 
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veroordeelde Dekker op basis hiervan tot twee maanden gevangenisstraf. De 
officier van justitie vond de strafte laag en was in hoger beroep gegaan. Maar 
het Hof te Batavia sprak hem vrij. 'Honger en Machtsvertoon' bleek geen 
haatzaaiend karakter te hebben en niet tot dienstweigering aan te zetten.1'4 

Er circuleerden meer vlugschriften. In het garnizoen Magelang ontdekte 
de luitenant P.R.A. van Vlodrop van de mitrailleurcompagnie dit. Soldaat 
J.H. Philippo, voorzitter van de Soldatenbondafdeling, en nog drie mili
tairen (onder wie Winterink en Vodegel) van dezelfde compagnie werden 
daarom gearresteerd. Daarnaast rekenden de autoriteiten drie soldaten van 
de subsistentencompagnie in. Er kwam een onderzoek. Volgens geruchten 
zou ook een ambtenaar bij de zaak betrokken zijn."' Wellicht ging het 
hier om N. Hulswit (bestuurslid van de afdeling Batavia van de ISDV), die 
als beroep procuratiehouder had. Twee soldaten werden gearresteerd met 
pakken soldatenkranten en 'Sneevlietpamfletten'."6 De politie was op zoek 
naar meer revolutionair-socialisten, onder wie de socialistische onderwijzer 
te Soerabaja en schrijver van de Ngawi-brochure, Barend Coster. Bij Vita-
lis in Meester Cornelis, Van Wezel in Soerabaja en Semaoen in Semarang 
deed zij huiszoeking. De oorzaak hiervan was dat in Meester Cornelis 18 
grendels zoekgemaakt of gestolen waren. "~ 

11.9. Verdere repressie, maar ook concessies na de 
Indische Rode Week 

De maatregelen die de autoriteiten troffen waren hard. De voornaamste 
reden hiervan was natuurlijk het revolutionaire karakter van het handelen 
van de activisten. Het gezag, in gedachten de dreigende ontwikkelingen in 
Europa, vreesde een omwenteling. De beperkte telegrafische berichten over 
de dreigende revolutie in Nederland deden in Indië hun invloed voelen, 
zoals L. de Jong schreef: 'Op maandag de nde deden geruchten de ronde 
dat in Nederland een opstand was uitgebroken; de koningin zou afstand 
nebben gedaan van de troon en de gouverneur-generaal zou zijn afgezet. 
De gouverneur-generaal hield ernstig rekening met de mogelijkheid dat 
die opstand succes zou hebben, wellicht al had gehad.'3'8 De autoriteiten 
waren, zoals we zagen zich bewust van de groei en radicalisering van de 
jarekat Islam en de ISDV. Hoewel de gouverneur-generaal vanwege de 
enorme misstanden op het platteland en het ontbreken van initiatieven 
om hier verbetering in te brengen min of meer begrip had voor de groei 
van de nationalistische beweging, vond hij de zichtbaar groeiende invloed 
van Sneevliet op de nationalistische beweging echter een verontrustende 
ontwikkeling."'' Ontevreden soldaten en nationalisten zouden zich kun-
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nen identificeren met hun wederzijdse belangen. Juist in dat perspectief 
maakten de autoriteiten zich al geruime tijd zorgen over de onrust die zich 
vanaf 1916 bij de marine en het KNIL had gemanifesteerd en die nu zelfs 
geresulteerd had in een soort rode gardistenbeweging en in de verijdelde 
poging tot oprichting van soldatenraden. De Soldatenbond organiseerde 
zo'n 50% van de Europese soldaten en de BVMMP vertegenwoordigde 75% I 
van de mariniers en 90% van de matrozen.'20 Volgens Ruth T. McVey, 
deskundige op het gebied van de communistische beweging in Indonesië, 
was de onvrede onder de militairen over hun economische positie en hun 
sociale status groot: 

At that time the Indies army consisted of some g,ooo Europeans, 10,000 Ambonese, 

18,000 Javanese, and 3,000 other Indonesians-a force the modest size of which had for 

some time worried Dutch residents of the Indies. The European officers were felt to be 

reliable, but the Ambonese were restless; the Javanese were not notably enthusiastic 

soldiers and might well prove less than loyal if it came to putting down a revolt on 

their island. The Dutch common soldiers had little love for the Indonesian popu

lation, but they also had little reason to identify with the European civilians, who 

treated them as outcasts not mucht better than the natives. The government realized 

that their enthusiasm for the Red Guardist action stemmed in good part from deep 

resentment of economic status. '" 

Dat laatste leidde tot een combinatie van toezeggingen en verscherpte 
onderdrukking. Weliswaar stuurde het gezag niet, zoals het Soerabaiasch 
Handelsbladwilde, het eskader naar Nederland terug (dat overigens na het 
vertrek van het meest 'revolutionaire' schip De Zeven Provinciën op 9 no
vember nog maar uit drie grote schepen bestond, namelijk De Ruijter, De 
Hertog Hendrik en De Tabanan), maar het ging wel over tot het buiten ge
vecht stellen van de leiders van links.5" Op 5 december 1918 besloot de gou
verneur-generaal om Sneevliet uit te zetten, vooral vanwege zijn groeiende 
invloed op een deel van de Nederlandse marinematrozen en soldaten/2' 

De autoriteiten zonden in december een agent-provocateur om geheime 
plannen aan hem te ontfutselen. Dat was al eens eerder gebeurd, namelijk 
in juli/augustus 1918. Het tweede bezoek vond plaats toen de autoriteiten 
al besloten hadden tot zijn uitzetting. De eerste luitenant van het garnizoen 
in Ambarawa zei te willen opkomen voor de inlanders en daarbij zou hij 
problemen hebben met zijn superieuren. Hij wilde daar verandering in 
brengen en dacht aan het organiseren van een militaire opstand. Op "" 
voorstel zouden de garnizoenen van Midden-Java Bandoeng bezetten om 
daarmee de regering tot concessies te dwingen. De leden van de Solda-
tenbond zouden dit karwei op moeten knappen. Daarvoor had hij door 
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Sneevliet geschreven manifesten nodig en adressen van vertrouwensman
nen. Sneevliet ging er niet op in.324 De auteurs van het Gedenkboek van het 
Sneevliet Herdenkingscomité Voor vrijheid en socialisme schreven hier later 
over: 'Sneevliet echter was geen putschist maar een revolutionair-socialist, 
en dat verschil scheen men in die kringen niet te kennen. Hij wenste geen 
samenzwering, maar de openbaarheid. Later verklaarde hij: 'Ik heb de 
beweging en organisatie van militairen steeds als een onderdeel der volks
beweging gezien'.'325 

Natuurlijk hadden de autoriteiten grond om tot externering van Snee
vliet over te gaan. In de ogen van de koloniale overheid was hij niet meer 
en niet minder dat een lastpak die stookte onder de militairen en inlanders. 
Maar was er nu een werkelijk gevaar voor de overheid? In de eerste plaats 
moeten we stellen dat er binnen de revolutionair-socialistische beweging 
sprake was van verdeeldheid die haar verzwakte. Dit blijkt wel uit een te
legram dat Baars hem stuurde. In dit telegram vroeg hij Sneevliet om een 
eerder gestuurde brief van zijn hand niet te openen en meteen te verscheu
ren. In die waarschijnlijk in een opwelling geschreven brief beschuldigde 
hij Sneevliet van onvoorzichtigheid. Vooral de oproep tot vorming van sol-
datenraden zonder ruggespraak met de andere hoofdbestuursleden nam hij 
hem kwalijk. Er zouden duidelijke afspraken gemaakt zijn met Brandsteder 
om te wachten. De iSDP-voorman D. ter Laan had lucht gekregen van de 
meningsverschillen, waarop Coster zich genoodzaakt voelde te schrijven dat 
iedereen in het H.B van de ISDV voor de soldatenraden was en er dus geen 
sprake was van een conflict Sneevliet-Baars.326 Dat was dus schone schijn. 

Daarnaast bleken veel socialisten niet blij geweest met de oprichting van 
de raden en de planning van een opstand. Ze vonden dat dit veel te vroeg 
gebeurde. Achteraf erkende het bestuur van de ISDV dat de invloed van de 
sociaal-democraten aangewend had moeten worden om de soldaten te wij
zen op de 'reëele situatie' en hen van avonturen af te houden: 

De pogingen om soldatenraden op te richten te Soerabaja moeten beschouwd worden 

als spontane reflexen der militairen op de telegrammen uit Europa die ook in andere 

kringen zulke beroering veroorzaakten. De inhechtenisneming van een aantal mili

tairen in het Marinegebouw en de berichten die daaromtrent in de pers gelanceerd 

zijn, hebben deze zaak een veel ernstiger aanzien gegeven dan haar uit der aard 

toekwam. Indien de berichten in de pers omtrent het besprokene op de soldatenbij-

eenkomst slechts voor een deel waarheid bevatten, blijkt ten duidelijkste, dat deze 

mannen het slachtoffer zijn geworden van de maatregelen der autoriteiten, om elk 

kontakt tusschen hen en de I.S.D. V. onmogelijk te maken. De invloed der sociaalde-

mokraten zou zijn aangewend om hen van alle avonturen af te houden en hen den 

reëelen toestand hier en in Europa onder het oog te brengen. K' 
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Sneevliet zelf liet het idee van de soldatentaden overigens niet los. Integen
deel, naar aanleiding van de repressie vanwege het verspreiden van Maleise 
pamfletten zou hij opnieuw oproepen tot het vormen van soldaten raden 
Eenmaal aangekomen in Nederland bleef Sneevliet zich inzetten voor de 
soldaten en matrozen.329 Bij een toespraak op het tiende jaarcongres van 
de cp op 28 en 29 juni 1919 in Groningen ging hij in op de vervolging 
ingesteld tegen de revolutionaire matrozen en soldaten in Indië. Hij vroeg 
tevens aandacht voor partijgenoot Cornelis Kraan, die ook slachtoffer was 
geworden van de koloniale repressie."0 Of de gevormde raden naar zijn 
idee revolutionaire cellen waren of louter de propaganda moesten onder
steunen, is niet duidelijk. Vermoedelijk dacht hij aan het laatste. Baars had 
namelijk ook die mening. 

In het artikel 'Spreken geboden' in de Soldaten en Matrozenkrant van 
31 december, waarvan hij het redacteurschap in verband met Brandsteders 
tijdelijke afwezigheid overgenomen had, ging hij in op de kwestie. Volgens 
het artikel zou hij niet vermoed hebben dat er daadwerkelijk overgegaan 
zou worden tot de oprichting van deze organen. Baars wilde op de solda-
tenraadvergadering van 22 november vooral uiteenzetten wat de mensen 
moesten doen. Van tevoren was de zaak al met verschillende hoofdbe
stuursleden van de Soldatenbond en met Brandsteder besproken. Hij zou 
de soldaten duidelijk hebben willen maken dat de raden vooral gezien 
moesten worden als een socialistisch propaganda-instituut, waardoor de 
militairen zouden leren begrijpen wat er buiten het kazerneleven gebeurde. 
Volgens het artikel was de stichting van soldatenraden geen voorbereiding 
tot een revolutionaire beweging."' Afgezien hiervan achtte Baars het vol
strekt niet realistisch om alleen een gewapende opstand te organiseren in 
Soerabaja."2 

Brandsteder en Baars waren in Batavia toen ze van de raad hoorden. 
Brandsteder zei meteen dat dit een symptoom was van de stemming on
der de matrozen en soldaten, maar dat de invloed op de ontwikkelingen 
in Indië (waar de militairen veelal buiten stonden) niet groot zou zijn. 
Het Volksraadslid Cramer zei hier over: 'Ik geloof dat wanneer een man 
als Brandsteder niet in de gevangenis had gezeten, maar in Soerabaja was 
geweest, er geen sprake zou zijn geweest van het vormen van een solda-
tenraad. Dat heeft hij mij zelfverklaard.' Volgens het Volksraadslid was 
Brandsteder in principe geen tegenstander van soldatenraden, maar onder 
de huidige omstandigheden kon hij er niet voor zijn."' 

Zeker is dat er raden hebben bestaan, met de daadwerkelijke intentie om 
een omwenteling te weeg te brengen. Aannemelijk is dat stichting ervan 
spontaan gebeurde, zonder dat de leiding van de Soldatenbond daad* 
keiijk invloed uitoefende. De soldaten hadden dan wel een concreet plan 
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voor een gewapende opstand, maar verder waren de acties van de soldaten 
ongecoördineerd. Zo was het niet duidelijk hoe ze dachten een maatschap
pelijk draagvlak te organiseren. De raden waren bovendien (nog) klein. De 
vrees van de autoriteiten was meer ingegeven door de groeiende onrust en 
de invloed van de revolutionairen onder de soldaten dan door de vorming 
van de raden. Het waren vooral symbolen van verzet. De actie tegen Snee-
vliet was meer op de persoon gericht dan dat zij een gevaar probeerde in te 
dammen. Piet Bergsma schreef aan Sneevliet: ' Je resultaten der laatste jaren 
waren te groot. Jij moest weg. De beweging moest geslagen worden.'"' 

Met de revolutionaire leiders stond de matrozenbond hevig onder druk. 
Na de politie-inval in het bondsgebouw mochten de soldaten en matrozen 
hun eigen gebouw niet meer in. De autoriteiten deden er alles aan om 
de 'Honger en machtsvertoon'-pamfletten te achterhalen. Dit maakte de 
nieuwsgierigheid van de Indonesische soldaten alleen maar groter. Zij voch
ten zelfs om de pamfletten in handen te krijgen.•'•" Voor het verspreiden van 
het 'Honger en machtsvertoon'-pamflet zou Kraan door de zeekrijgsraad 
veroordeeld worden tot zes maanden gevangenisstraf. Kraan zou zich er zelf 
overigens over verbazen, dat hem alleen het verspreiden van revolutionaire 
pamfletten ten laste werd gelegd en niet dat hij zelf actief betrokken was bij 
de oprichting van soldatenraden.116 Kennelijk meende justitie dat de raden 
niet dusdanig gevaarlijk waren dat de stichting ervan tijdens alle processen 
aan de orde moesten komen. Mogelijk ook wilde zij voorkomen dat er 
verdere aandacht aan besteed zou worden. Dat zou immers het imago van 
de krijgsmacht schaden. 

Links en in het bijzonder revolutionair-links waren verdacht. Zij waren 
de onruststokers. Soldaten moesten uit hun nabijheid geweerd worden. In 
Semarang was de cavalerie (mogelijk bestaande uit inlanders) aangekomen. 
Europese soldaten uit deze stad en ook uit Soerabaja werden overgeplaatst 
naar Atjeh en Timor. De repressie op allerlei oppositiefiguren had zich 
ondertussen uitgestrekt tot de eerste en tweede voorzitter van de Solda-
tenbond, Nijhoff en Ardonne."" Ook de ex-sergeant-majoor-schrijver 
Pieter Bergsma, commies bij het departement van oorlog te Bandoeng, 
weeg eind november een straf van 14 dagen, vanwege het bijwonen van 
een voor militairen verboden vergadering van socialisten drie maanden 
«rder. Bovendien had hij toen samen met Sneevliet achter de bestuurstafel 
gezeten. 

Begin december brak in Malang een matrozenrelletje uit. Hier ging een 
overleg van B. Coster, C. Hartogh (leraar Duits en secretaris van de ISDV), 

»lichielse en A. Baars gehouden op 8 december aan vooraf. Ook dit ge
sprek bij Baars thuis luisterde de politie af: 



8 o 8 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

'Wat in deze week op Malang zal gebeuren, moeten wij nog afwachten. Dit werd 

gezegd door één der bovengenoemde personen, doch niet door Baars. Deze laatste 

door ons aan de stem herkend, zeide daarop: 'Als het relletje hier nog door gaat, dan 

zullen vele Officieren meedoen, met als in Duitschland; daar loopen ook veel Of

ficieren met een rood kruis op de pet'. Eén der anderen zeide: 'Wij zullen Sneevliet 

een toelage geven van f 77S,— en tegelijk maken vertegenwoordiger '.359 

Met 'één der bovengenoemde personen' bedoelde justitie waarscf 
Coster. Het was de soldaten niet meer toegestaan om zijn woning in Ma-
lang te betreden.340 

De tegenmaatregelen door de koloniale overheid leidden tot arrestaties, 
overplaatsingen en uitzettingen van de leidende figuren van de soldaten-en 
matrozenbeweging. Dat betekende echter niet dat de militairen geen acties 
meer voerden. Het was de autoriteiten daarom duidelijk dat haast geboden 
was met het doorvoeren van hervormingen opdat de onrust binnen de 
strijdkrachten zou verminderen. 

Hervormingsvoorstellen in de Volksraad 
Zoals er in Nederland na een 'Oranjefurie' over hervormingen in de 
maatschappij en het leger gesproken werd, gebeurde dat ook in Indië. Be
langrijke aanleiding voor het streven naar beleidsverandering was, naast de 
sterke opkomst van de nationalistische beweging, vooral 'de geest onderde 
mindere militairen'. 

Vanaf de allereerste zitting kwam de positie van de soldaten aan de orde 
in de Volksraad. Veelal ging het over de gelijke betaling van alle inlandse 
soldaten (en de Europese KNiL-militairen), organisatierecht en vrijheid 
van meningsuiting. Volksraadslid A.L. Waworoentoe, voorzitter van de 
volksbond 'Perserikatan Minahasa' richtte zich op de slechtere positie van 
de inlandse militairen en citeerde uit een brief van soldatenvrouwen: 'Het 
onderscheid in betaling, huisvesting, legering, geneeskundige behandeling 
en verzorging bij ziekte voelen wij soldatenvrouwen vooral maar al te zeer 
aan den lijve.' Waworoentoe lichtte toe dat de voornaamste grief lag in 
het gedwongen samenzijn met verschillende huisgenoten in een chambrée 
(slaapzaal).341 

Wat betreft de Europese soldaten erkende de legercommandant C.H. 
van Rietschoten dat er veel ontevredenheid heerste. Daarom stelde nil 
voor om vast te houden aan een indeling, waarbij de verschillende vol
ken in aparte afdelingen waren samengebracht. Daarbij wilde hij af van 
onbetrouwbare Europese soldaten. Hij besloot tot de vervanging van 14 
veldbataljons door Molukkers en Menadonezen. De burgerlijke en mili
taire autoriteiten streefden naar een zo sterk mogelijke vermindering van 
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de 'Jannen' uit Nederland. De achterdeur van het leger ging open voor 
elke Europese soldaat, met of zonder rood paspoort (oneervol ontslag), die 
het weer eens in de burgermaatschappij wilde proberen. Inmiddels was de 
militaire leiding overtuigd geraakt van de militaire gelijkwaardigheid van 
de inlanders aan de Europeanen. Daarnaar gevraagd, verklaarde Van Riet
schoten dat militairen zich in besloten vergaderingen net als iedere burger 
vrij zouden moeten kunnen uiten: 

De rechten van den soldaat worden niet meer beperkt, dan met het oog op de bij

zondere positie die hij - tot op heden geheel uit vrijen wil — in de maatschappij in

neemt, noodzakelijk is. [...] Wel wordt tegengegaan, dat militairen zich aansluiten 

bij bonden of vereenigingen, die gaan in of propaganda maken voor een zuivere 

anarchistische richting.™* 

'p last van de legercommandant zou tevens de nieuwe opleidingshandlei
ding Over militaire opvoeding het daglicht zien met hierin vooral aandacht 
voor de motivatie van de jonge volwassen mannen. Door het geven van het 
goede voorbeeld en door het ontwikkelen van pedagogische vaardigheden 
kon de commandant hieraan een bijdrage leveren.343 Zoals in Nederland 
was er ook in Indië aandacht voor de verhouding meerdere-mindere. 

Ook de meerderen waren nu voor hervormingen. Het congres van de 
Nederlandsch-Indische Officiers Vereeniging gehouden op 24, 25 en 26 
april 1919, debatteerde onder leiding van de luitenant-kolonel RL. de Gaay 
Fortman uitgebreid over het instellen van bataljonsraden, het nut van de 
sroetplicht, het belang van de opvoedkunde in het leger, pensioenen en 
over het weduwen- en wezenfonds.344 

Op het eind van 1918 volgden nog verschillende verbeteringen voor de 
matrozen en soldaten op het gebied van de verlofregelingen, de bezoldiging 
en toelagen.345 De regering had een commissie ingesteld tot herziening van 
ae bezoldiging van het militaire personeel. In deze commissie waren behal-
K hoge officieren, ook vertegenwoordigers opgenomen van de onderoffi
cieren, te weten sergeant-majoor G. Japin van OAB, en de Menadonese ser
vant J. Turangan. Uit de samenstelling van de commissie bleek dat gelijke 
^handeling van inheemse volkeren nog niet aan de orde was. Turangan 
^treurde het dat ondanks de democratiserings- en hervormingsvoorstellen 
;an de laatste tijd geen korporaals en soldaten uitgenodigd waren. De Sol-
Jatenbond had in deze commissie dan ook geen vertegenwoordiger. Ook 
n'et alle inheemse volkeren zaten in de commissie. F. Laoh had in november 
:i)i8 samen met de toenmalige voorzitter van de Terserikatan Minahassa' 
;en telegram gestuurd aan de legercommandant om in de commissie naast 
•urangan ook een officier uit Minahassa op te nemen. De Minahassische 



8 10 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

en Menadonese militairen beklaagden zich over hun 'stiefmoederlijke' be
handeling. In zijn antwoord schreef de legercommandant dat de Javaanse 
iste luitenant infanterie Raden Mardjana alle niet-Europeanen naast de 
Molukkers vertegenwoordigde.346 

De revolutionairen trachtten van de situatie gebruik te maken om mis
standen uit de wereld te helpen. Nadat Brandsteder met zijn acties de 
aandacht gevestigd had op de omstandigheden in Tjimahi en Ngawi stelde 
het Volksraadslid H.O.S. Tjokroaminoto voor om een commissie van Volks
raadsleden in te stellen, aangevuld met een vertegenwoordiger van de Solda-
tenbond voor een onderzoek naar de omstandigheden in de strafkampen.4 

De voorgestelde en ingevoerde verbeteringen konden vooral vanwege 
de motivatie rekenen op cynische opmerkingen van de redactie van de 
Soldaten en Matrozenkrant. Het leek alsof de slechte leef- en werkomstan
digheden van de soldaten nu pas ontdekt werden, terwijl alleen al voor 
het noemen van deze zaken menig soldaat streng gestraft was.HS Natuur
lijk was het blad hier propagandistisch bezig. De redactie wilde de lezers 
scherp houden en voorkomen dat er een gevoel van tevredenheid zou 
ontstaan met voor de organisatie alle gevolgen van dien. De autoriteiten 
kwamen tegemoet aan de belangrijkste grieven van de soldaten: de ophef
fing van het strafdetachement Ngawi, de verandering van het strafregiem 
in Tjimahi, verbetering van de huisvesting en verpleging en de instelling 
van een militaire bezoldigingscommissie. Ook zat er nu beweging in de 
veel besproken gelijke behandeling van alle militairen. Overigens zou het 
nog wel tot 1921 duren voordat het tot een werkelijk realisering hiervan 
zou komen. 

11.10. Hoe verder met de soldaten- en 
matrozenorganisaties 

In Nederland was er na november 1918 een opleving van soldatenactivitei-
ten. De beweging van gedemobiliseerden sprong zeer in het oog. In Indie 
kon daar gezien de specifieke omstandigheden geen sprake van zijn. Hier 
bleven de meesten in dienst. De soldatenbeweging, die hier toch al radi
caler dan in Nederland was, bleef daarom op arbeidsomstandigheden en 
-voorwaarden gericht en was voor de autoriteiten een bron van gevaar. I ! 
voorgestelde hervormingen brachten daarin voorlopig geen verandering 
Dat bleek op 18 februari 1919. Brandsteder kwam die dag onder groot f» 
litievertoon met de exprestrein aan in Soerabaja. Zijn drie maanden strai 
zaten er op. De autoriteiten vreesden een demonstratie van matrozen en 
hielden daarom een gewapende eenheid achter de hand. Hij nam samen 
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met 

tin 

tien marineschepelingen plaats in twee rode auto's, waarmee ze rich-

g het Mar inegebouw reden. O p de twintigste was daar een groot feest.349 

Een dag na de te rugkomst van Brandsteder werden 's morgens bij de ka-

derschool, het 4de bataljon infanterie en bij een Europese korporaal stapels 

pamfletten van de Solda tenbond in beslag genomen ." 0 

Dat de autori tei ten gevaar zagen in de beweging had te maken met het 

revolutionaire karakter dat de soldatenbeweging behield. De diverse so

cialistische bladen bleven aandacht schenken aan de revolutionaire strijd 

van de soldaten en matrozen. Het Vrije Woord had bijvoorbeeld de oproep 

overgenomen van een groep revolutionairen, waaronder Karl Liebknecht 

en Rosa Luxemburg waarin precieze aanwijzingen opgenomen waren, hoe 

de soldaten en matrozen d ienden te handelen bij een revolutie."' Bergsma 

vatte de stellingen van Leo Trotsky over het Rode Leger, die we in hoofd

stuk veertien bespreken, samen voor de Soldaten en Matrozenkrant."1 De 

artikelen vormden meer propaganda dan een voorbereiding op een o m 

wenteling, maar waren ook h ierom natuurl i jk voor de autori tei ten een 

doorn in het oog. 

Gestimuleerd door de activiteiten van de Solda tenbond en de BVMMP 

kwam ook de vorming en ontwikkel ing van inlandse soldatenorganisaties 

goed op gang. Te Kota-Radja en Bandjermasin waren het vooral Javaanse 

militairen, die zich aansloten bij de militaire afdelingen van Boedi O e -

tomo.353 O o k de Sarekat Islam bleef haar activiteiten ui tbreiden onder de 

inlandse soldaten, in het bijzonder onder degenen die toegetreden waren 

tot de Soldatenbond. Daarover deden t rouwens de vreemdste geruchten 

de ronde. Zo ontv ing de legerleiding een anoniem schrijven vanuit Batavia 

oversi-leden die v e r m o m d in soldatenuniformen de kazernes in Batavia af

liepen, zogenaamd o m te dobbelen, maar in werkelijkheid o m propaganda 

te maken.'*4 O o k in Semarang was de si actief onder de soldaten. D e gou

vernementssecretaris gaf daarom in overweging aan de legercommandant 

om een aparte organisatie van Europeanen op te r ichten o m op te k u n n e n 

treden bij eventuele relletjes en stakingen.3" 

Geïntegreerde organisaties kwamen er echter nog niet, al streefden som

migen hier wel naar. D e christelijke Molukker A.J. Patty startte samen 

met de Menadonees Th. Najoanen en Praptodikoesoemo op 1 april 1919 

een krant voor Indonesische soldaten van het KNIL. D e in 1894 op A m b o n 

geboren Patty verbleef in het revolutionaire cen t rum van Semarang, waar 

hij lid was van het gematigd nationalistische Insul inde/Nat ionaal Indische 

Partij. Volgens koloniale b ronnen zou hij tegelijkertijd ook lid geweest 

zijn van de communis t i sche Pia.3 '6 Hij slaagde niet voor zijn medische 

opleiding in Stovia. Hij werkte als een klerk in verschillende particuliere 

bedrijven en als journalist bij Insulinde/NiP kranten. Bij een van die be-
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drijven werd hij ontslagen vanwege politieke activiteiten. De naam van 
de krant was Padoman: Soeara anak militair, marine dan gewapende politie 
(Kompas: Stem van soldaten, zeelieden en gewapende politie). Vanuit zijn 
seculiere nationalistische achtergrond (Insulinde) was het niet eenvoudig 
voor Patty om steun te vinden onder zijn volksgenoten in het KNIL. Hij was 
zich bewust van de onvrede over de nieuwe voorstellen met betrekking tot 
de salarissen en de rechtspositie. Patty stond voor het al eerder genoemde 
dilemma. Enerzijds kon hij samen met Europeanen onder de Indonesische 
soldaten campagne voeren voor gelijke rechten samen met Europeanen. 
Anderzijds kon hij zich beijveren voor het behoud van de traditionele 
Molukse privileges boven de andere Indonesiërs. Politiek voelde hij voor 
het eerste, hoewel het laatste gemakkelijker was. Iets van dat dilemma is 
zichtbaar in het eerste redactioneel in Padoman: 

[...] alle rassen van het volk van Indiëzijn op drift. [...] Wij soldaten weten dat het 

leven van onze gezinnen moeilijker wordt en dat we daar iets aan moeten doen en 

we kunnen dat alleen doen als ons deel groter wordt dan nu. We kunnen ons deel 

op twee manieren verbeteren: het streven naar meer inkomen voor ons werk en het 

strijden voor gelijkheid van alle volken. [...] We zijn ons goed bewust dat soldaten 

en marinepersoneel hiervoor kunnen vechten door middelvan een soldatenbond'van 

alle rassen, ongeacht kleur, maar vanwege het feit dat zo'n organisatie makkelijk 

tegengewerkt kan worden door de autoriteiten, achten we het noodzakelijk om eerst 

een platform voor de soldaten te stichten, namelijk deze krant.m 

Het was zeer waarschijnlijk Patty, die onder de schuilnaam van 'Patimuda 
een aantal artikelen schreef, waarin hij opkwam voor het gelijk behande
len van alle soldaten, ongeacht afkomst. Zo hadden, in tegenstelling tot 
de Europeanen, de Molukkers en Menadonezen geen eigen kamers in de 
tangsi."8 Ondanks de 'nationalistische' toon van het blad, verbaasde de 
redactie zich er in het tweede nummer over dat zo weinig anderen dan 
Molukse militairen een abonnement hadden genomen. Ze benadrukte dat 
het blad bedoeld was voor alle soldaten: Javanen, Menadonezen en Moluk
kers. Het was niet eenvoudig om de grote etnische tegenstellingen in het 
leger te overbruggen. Dat had enerzijds van doen met dat de soldaten het 
niet wilden. Anderzijds zag de legerleiding saamhorigheid onder de diverse 
groepen militairen als een gevaar. Al snel zouden de militaire autoriteiten 
daarom het blad verbieden. Volgens hen kwam de inhoud van het blad 
'in strekking vrijwel overeen met de Soldaten en Matrozenkrant, derhalve 
mede beoogend in het leger ontevredenheid te zaaien en het vertrouwen in 
de meerderen te schokken'.Vv) Het was soldaten niet toegestaan om bijeen' 
komsten bij te wonen waar Patty sprak. 



DE RODE GARDE IN NEDERLANDS-INDIË 8 I 3 

De Soldaten en Matrozenkrant was lovend over Padoman. Het hoofdbe
stuur van de Soldatenbond boog zich al langer over het probleem van de 
integratie van de inlandse militairen, die zich bij verschillende afdelingen 
aangemeld hadden. Zo waren daar de problemen van de taal en de lagere 
verdiensten van de inlandse soldaten. Inmiddels had het bestuur besloten 
om toch dezelfde contributie te heffen. Op termijn, als de aanwas verder 
groeide, dacht het bestuur ook aan een Maleis orgaan en een gedeeltelijke 
Maleise administratie. In de Soldaten en Matrozenkrantwan 16 juli 1918 had 
al een oproep gestaan waarin de afdelingsbesturen met het verzoek om ver
talercorrespondenten te zoeken die Maleis en Hollands machtig waren om 
te werken voor de Soldatenbond. Het bestuur vroeg C. Hartogh, dagelijks 
bestuurslid van de ISDV, om een vijftal exemplaren van Padoman te lezen 
en zijn bevindingen te publiceren in de Soldaten en Matrozenkrant. Hier
van zou niets komen, omdat het blad inmiddels al weer verdwenen was, 
vooral vanwege financiële problemen. De Soldaten en Matrozenkrant was 
van mening dat de abonnementsprijzen te hoog waren. Dit bevestigde de 
redactie in haar opvatting dat vanuit organisatorisch en financieel oogpunt 
dit soort projecten alleen zinvol is bij een verdere integratie van inlanders 
in de Soldatenbond.360 

Opmerkelijk is overigens dat het KNIL harder optrad tegen politieke 
activiteiten onder zijn Molukse soldaten dan tegen die onder andere groe
pen."" Zo was de Perserikatan Minahassa, het Menadonese equivalent van 
de Sarekat Ambon, die zeer actief was onder soldaten, legaal. Hoewel de 
Sarekat Ambon inspeelde op de onvrede van de christelijke Molukkers over 
hun relatieve verlies aan privileges in het KNIL, probeerde Patty de soldaten 
aan te sporen zich te identificeren met hun mede-Indonesiërs. Hij zag de 
Sarekat Ambon daarbij als het beste middel om het gedane onrecht teniet 
te doen. Niet vasthouden aan oude lege privileges, maar vechten voor vrij
heid en gelijkheid samen met anderen, was daarom het motto/ ' 2 Het was 
luist de combinatie van politiek nationalisme gericht op alle volkeren met 
vakbondachtige activiteiten onder de inheemse militairen die de autoritei
ten met argusogen bekeken: 

Vereenigingen van militairen ter behartiging hunner belangen worden, naar ik 

meen, niet meer als ongeoorloofd beschouwd, en [sic] bestaan vakvereenigingen van 

officieren en minderen. Men zou met eenigen goeden wil de militaire afdeelingen 

van Boedi Oetomo als vakvereenigingen kunnen beschouwen, maar kan toch niet 

mr het oog verliezen dat zij in samenwerking met de burger-afdeelingen arbeiden, 

die wel politiek zijn. De grens tusschen politiek en niet-politiek is zoo moeilijk te 

trekken. Een vereeniging van Inlandsche militairen in een leger dat ook niet-In-

landers telt krijgt per se een politiek karakter. De Sarekat Ambon toont dit verschil 



8 14 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

met Boedi Oetomo dat ie. burger- en militairen afdeelingen niet gescheiden zijn, 

2e de militaire leden te Semarang de meerderheid vormen. (De afdeeling Soerabaja 

heeft een burgerlijk karakter). Het zwaartepunt bij de beoordeeling van de Sarekat 

Ambon ligt dus in haar verhouding tot de militairen van Ambonschen landaard, 

bepaaldelijk van de te Semarang en omstreken gevestigde leden der partij [waar ze 

in contact stonden met Semaoen en andere communisten] die de leiding van Patty 

volgen, tot de militairen die zij bereiken kunnen.'6' 

Patty vertegenwoordigde een minderheid. Naast hem waren er velen in en 
buiten het KNIL die poogden vast te houden aan de Molukse bevoorrechte 
status, maar wel streefden naar gelijkberechtiging met de Europeanen. Zo 
stelde de Molukse onderofficierenvereniging 'Onderlinge Steun' een petitie 
op die vroeg om gelijke betaling als de Europeanen en zond deze aan de 
koningin. 

De gelijke behandeling van alle militairen, die zoals we zagen in 1921 tot 
stand kwam, maakte daarom veel Molukkers ontevreden. Het leidde tot 
protestbijeenkomsten. Op vrijdag 29 april 1921 hielden Molukse militairen 
in de Militaire Sociëteit te Meester Cornelis een vergadering, waarbij afge
vaardigden aanwezig waren van Molukse militairen op Java. Volgens De'Lo
comotief"van 3 mei 1921 was het doel van de vergadering positieverbetering: 
'Laat ons de graad van Ambonneesch militair behouden. [...] Onverant
woordelijke veranderingen kunnen leiden tot aantasten van onze nationale 
adat [de op gewoonte berustende gebruiken en instellingen], die de vriend
schapsband van Ambon met Nederland zoo nauw heeft gebonden'.''64 

In diezelfde periode werd 'De Amboinees' opgericht. Deze organisatie 
moest opkomen voor de belangen van korporaals en soldaten. Woord
voerder en belangrijkste adviseur was Dolf Pattipeilohy, een burger maat 
wel opgegroeid in de militaire barakken als 'tangsijongen'. Hij benadrukte 
de belangrijke rol van de Molukkers in de expansie en consolidatie van 
de Nederlandse macht in de archipel. Maar een nieuwe rol zag hij weg
gelegd voor de Molukkers in het KNIL als betrouwbare anticommunisten. 
Vanzelfsprekend bleken deze Molukkers, maar ook de Menadonezen veel 
minder vatbaar te zijn voor de oproepen van onder andere Sneevliet en 
Brandsteder: 

Nee, deze trouwe zonen, de verdedigers en vrienden van de Nederlandse vlag, schud

den hun hoofd ernstig vanwege hun Nederlandse kameraden, die avontuurlij 

neigingen hebben, buitenlandse invloeden introduceren en hun eigen landgenoten 

snel het land uit willen gooien. In deze onrustige tijden werd de hoop gevestigd op de 

steun van de soldaten uit het Verre Oosten. 
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Het antisocialistische karakter zou kenmerkend voor de Molukkers blijven 
tot in lengte van dagen. 

Matrozenbond 
Het H.B. van de BVMMP wilde eind 1918/begin 1919 profiteren van de juri
dische druk op Brandsteder. Dit was volgens het bestuur het moment om 
af te rekenen met de 'syndicalistische' invloed van het H.A.B.'66 Dit lukte 
aanvankelijk niet. Het duurde tot februari 1919 voordat Smith, de beoogde 
opvolger van Brandsteder, via Amerika in Indië aangekomen was.'67 Daar
naast bleven de militairen radicaal. 

Op 14 en 15 maart 1919 vonden twee debatten plaats tussen de nieuwe en 
de oude administrateur, Smith en Brandsteder. Het was een herhaling van 
zetten. Smith was kritisch ten aanzien van de Indische werkwijze: 

...wanneer het ging om het bestaansrecht onzer organisatie, men nooit tot het doel 

kan komen, door al maar een stugge afwijzende houding aan te nemen. Verliest 

men het doel uit het oog dan faalt men ook in de middelen. Indië ziet niet meer het 

doel, zooals dit in onze organisatie is omschreven en gepropageerd wordt, men heeft 

het doel omgezet als middel en het werkelijke doel hier in Indië is nu geworden het 

syndicalisme propageeren. 

Brandsteder vond als vanouds het tegenovergestelde. Hij bekritiseerde 
nog maar eens de politiek van de godsvrede van de moderne arbeiders
beweging. De activist was van mening dat de leden zich nooit fatsoenlijk 
hadden kunnen uitspreken over deze koerswijziging. Brandsteder was niet 
zo onder de indruk van het weer toestaan van de matrozenbond en van de 
uitnodiging weer zitting te nemen in diverse commissies van de staat: 'In 
alle landen van Europa zijn groote voordeden behaald door de arbeiders
klasse, niet zoo zeer door 'overleg' als wel door de daad van het Russische 
en Duitsche proletariaat.''" 

Na de bijeenkomst was er een schriftelijke stemming onder de matrozen 
en mariniers op de schepen en in de kazernes. De uitslag gaf aan dat 443 
leden met Brandsteder vonden dat het gehele H.B. diende af te treden, 243 
'eden steunden Smith. Brandsteder had de krachtmeting gewonnen/' ' 
maar duidelijk was dat de verhoudingen zich aan het wijzigen waren. 
u<t gematigden wonnen aan invloed. Een reden hiervoor is dat het en
thousiasme om het gevecht met 'Den Helder' aan te gaan afnam. Er trad 
demoralisatie op. Een schisma was nu onvermijdelijk. Een gezamenlijke 
commissie probeerde nog tevergeefs een compromis te vinden tussen de 
twee organisaties die intussen feitelijk ontstaan waren. Toen het radicale 
afdelingsbestuur van de 'De Zeven Provinciën' begin april 1919 in Neder-
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land aankwam, wilde het eerst met de andere leden in Holland overleggen 
om zijn visie op het conflict te geven. Pas daarna wilde het afdelingsbestuur 
onder leiding van de voorzitter J.F. van Nugteren de al lang bepleite bui
tengewone algemene ledenvergadering houden. Het H.B. was hier niet voor 
en wilde meteen een algemene ledenvergadering houden. Het bestuur was 
er op bedacht dat er binnenkort nog meer schepen uit Indië ter aflossing 
naar Nederland zouden komen. Het H.B. sommeerde het afdelingsbestuur 
van de 'De Zeven Provinciën' om de contributie af te dragen. Hiertoe wilde 
het pas overgaan na inwilliging van zijn eisen. Het H.B. ging over tot roye
ment van het bestuur van het schip, dat op zijn beurt het geld doorstuurde 
naar het Soerabaiasch Marine Gebouw.370 De Indische radicale leden be
sloten om onder leiding van Van Nugteren, de voorzitter van de Indische 
afgevaardigden, samen met geestverwanten in Holland de Onafhankelijke 
Organisatie van Marinepersoneel op te richten.371 

In Indië nam Smith zijn tegenmaatregelen. Hij nam eind maart het 
initiatief met 'een aantal vooraanstaande z.g. Hollandsche leden, sprekende 
in den geest van een zeer groot gedeelte der in Indië aanwezige leden van 
den B. voor M.M.P. om het aftreden van Brandsteder te eisen'. Die verte
genwoordigers van de 'Hollandsche' richting waren onder meer C. Becher, 
C.B. Brouwer en Van Meurs. Bovendien stelden zij de Indische leden een 
ultimatum. Zij konden zich tot i oktober aansluiten bij de nieuwe organi
satie geformeerd rond de administrateur Smith. C.B. Brouwer was hiervan 
de voorzitter geworden. 

Ook de militaire autoriteiten hielden nu rekening met twee organisaties 
en gaven steun aan die van Smith. Laatstgenoemde had dan ook al eerder in 
een brief aan admiraal J.A.M. Bron gevraagd om het opheffen van diverse 
beperkingen: 'Om de door Uwe Excellentie verlangde richting op de vloot 
te propageeren.' De marineautoriteiten stelden ofhciële marinegebouwen ter 
beschikking voor vergaderingen uitgeschreven door Smith. Hij moest daarbij 
wel beloven geen leden van de 'Indische richting' toe te laten. r i Dat laatste 
was in feite overbodig. De Indische en de Hollandsche richting wensten niet 
met elkaar samen te werken. Dat bleek op 3 mei 1919. Een matroos deelde aan 
boord van de Hertog Hendrik in opdracht van Brandsteder stembiljetten uit 
om de stemming te houden op grond van de eerder genoemde gecombineer
de ledenvergadering van 14 en 15 maart. De voorzitter van de afdeling 'Hertog 
Hendrik' was een aanhanger van Smith en had geen toestemming verleend. 
Omdat het H.A.B. te Soerabaja onder leiding van Brandsteder niet ingestemd 
had met de door de marineleiding gestelde voorwaarden voor toelating van 
de bond aan boord, werd de matroos gestraft met vier maanden terugzetting 
in rang. In de beschikking van het Hoog Militair Gerechtshof van 30 decem
ber 1919 ten aanzien van de klacht van de matroos staat dan ook: 
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Nu in Ned.-Indiëfeitelijk twee hoofdafdeelingen van den Bond van M.P.P. bestaan, 

de een wel de ander niet erkend door het hoofdbestuur in Nederland, terwijl toela

ting van alles wat op deze laatste betrekking heeft aan boord is verboden, is klager 

terecht gestraft wegens het in opdracht van het bestuur van laatst bedoelde afdeeling 

houden van een schrifelijke stemming.m 

De Soldaten en Matrozenkrant was er cynisch over. Voor dit soort beperkin
gen van de vakbondsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting had het blad 
het H.B. nu steeds gewaarschuwd.374 

De radicale krachten onder de matrozen bleven zich roeren. De matroos 
W.A. Groenemeijer moest op 26 mei 1919 op last van de commandant aan 
boord van de Ruijter een brief voorlezen gericht: 'Aan den partijgenoot 
H.A. [ W A sic] Groenemeijer, matroos op 'De Ruijter'.' Afzender was 
het 'bolsjewistisch agitatie comité'. Groenemeijer weigerde. Toen maakte 
de commandant de brief open en haalde er een spotprent van hem zelf uit! 
Groenemeijer werd voor zes maanden teruggeplaatst in klasse tot matroos 
derde klasse. Op 5 juni betrapte de commandant hem op het in bezit hebben 
van verboden lectuur, hetgeen hem veertien dagen provoost opleverde.373 

De strijd tussen de organisaties verliep uiteindelijk in het voordeel van de 
gematigde Hollandse richting. De uitwijzing van Brandsteder uit Indië gaf 
Smith en zijn bondgenoten, en daarmee de sociaal-democratie, definitief de 
gelegenheid het roer over te nemen. Het H.B. had nu een vaste greep op de 
eens opstandige afdeling, zodat ook hier de op het einde van de oorlog in 
Nederland begonnen 'ingroei' (gericht op overleg met de overheid) van de 
moderne vakbeweging, en daarmee ook van de matrozenbond, een aanvang 
kon nemen.3"6 Hiermee was aan alle voorwaarden voldaan om de ministeri
ele beperking van vakbondsactiviteiten ook voor Indië op te heffen.3" Het 
Jaarverslag van de BvMMP over 1920 constateerde verheugd dat nu alle proble
men achter de rug waren voor het eerst weer ledenwinst geboekt werd.378 

Dat gold niet voor de H.A.B. De voorzitter van de hoofdafdeling, de 
marinier F. van Eyk gelegerd in de Goebengkazerne, was er volgens het 
H.B. met ƒ 4.000,- vandoor.379 Gedurende het onderzoek besloten de leden 
van het H.A.B. zich garant te stellen voor het verduisterde bedrag door een 
groot deel van hun salaris in de kas te storten.380 De nog jonge Onafhanke
lijke Organisatie van Marinepersoneel zou al snel vanwege geldgebrek en 
tanende belangstelling verdwijnen.38' 

Soldatenbond 

De Soldatenbond profiteerde van de hervormingsdrift van de autoriteiten 
en presenteerde de opheffing van het strafdetachement in Ngawi als een 
succes. De plaatselijke Soldatenbondafdeling stuurde een bedankbriefje 
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aan Brandsteder. De redactie van de Soldaten en Matrozenkrant was van
zelfsprekend ook verheugd, maar benadrukte dat het niet alleen de leiding 
was geweest, maar dat vooral de soldaten zelf dit hadden bewerkstelligd: 
'De idee, dat een dergelijke groote, in hoofdzaak moreele overwinning het 
werk der leiding kan zijn, is de voornaamste oorzaak van het bederf in de 
z.g.n. moderne vakbeweging geworden.''82 Hiermee bekritiseerde de redac
tie nogmaals de voorzichtige en op overleg gerichte koers van de sociaal
democratie. De redacteuren opteerden voor strijd en zelforganisatie en hun 
sympathie lag dan ook bij de syndicalistische vakbeweging. 

Ook Cramer beaamde in de Volksraad, dat vooral dankzij de activiteiten 
van de Soldatenbond en de Soldaten en Matrozenkrant het één en ander 
veranderd was.'8' Niet onlogisch was dat de bond verder ging met het ar
beidsvoorwaardenbeleid. Eind 1919 stelde het H.B. van de 'Bond voor Sol
daten en Korporaals' een rapport samen met veel kritiek op de verstrekte 
voeding. De Soldatenbond eiste: 
1) verstrekking van rijkswege van het eten 
2) betere planning en toezicht op de inkoop van voedsel 
3) verbetering van de opleiding van de koks 
4) goed uitgeruste keukens in iedere kazerne 
5) verbetering kwaliteit en kwantiteit van het voedsel384 

Dit rapport kwam tevens aan de orde in de Volksraad. '8' Het zou echter 
niet leiden tot vermindering van de klachten. 

De Soldatenbond zelfwas nog steeds niet erkend en had nog steeds regel
matig te maken met het verbieden van vergaderingen, strafoverplaatsingen, 
beperking van propaganda, enzovoort. Ondanks deze tegenwerking zouden 
activisten binnen de Soldatenbond, maar ook daarbuiten blijven nadenken 
over manieren waarop erkenning door de autoriteiten en het verkrijgen 
van een rechtspersoonlijkheid gerealiseerd konden worden.'86 Volksraadslid 
Cramer bepleitte toekenning daarvan, omdat als Brandsteder niet in de ge
vangenis had gezeten, het oprichten van de soldatenraden niet zou hebben 
plaatsgevonden. Maar in ieder geval vond hij het 'geen reden om, omdat en
kele oud-hoofdbestuursleden zich aan die ongeregeldheden hebben schuldig 
gemaakt, aan den soldatenbond rechtspersoonlijkheid te onthouden'. De 
legercommandant C.H. Van Rietschoten antwoordde hierop, dat zolang 
de leden van het hoofdbestuur van de Soldatenbond niet bekend gemaakt 
waren, hij ook de voorwaarden niet kon noemen waarop de bond erkend 
kon worden. Volgens hem hadden alle oud H.B.-leden bedankt en moest het 
nieuwe bestuur zich dus nog bekend maken. Overigens kon volgens hem 
alleen een 'zuivere vakbond' als die van de (onder)officieren erkend worden. 
Soldatendemonstraties zou hij zeer zeker niet toestaan.'8-
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De discussies over een eventuele erkenning van de bond en over de 
zogeheten legertoestanden, die mede naar aanleiding van de brochure van 
Brandsteder Ons dappere Indische leger gevoerd werden, deden Van Riet
schoten besluiten een nader onderzoek naar de levensomstandigheden in 
te stellen. Achterliggende gedachte was dat door verbeteringen de houding 
van de soldaten milder en minder radicaal zou worden. De commandant 
wees een onderzoekscommissie aan onder leiding van de hoofdredacteur 
van Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië K. Wijbrands. Vol
gens Wijbrands was het eten lekker en de verpleging in het ziekenhuis goed. 
Hij was het dan ook niet eens met Brandsteder, dat het soldatenleven alleen 
uit ontberingen bestond. Toch moest hij toegeven dat de verzorging van de 
soldaat in zijn algemeenheid gebrekkig was. Wijbrands stelde vast dat 'le
digheid' voorkomen diende te worden door het bieden van vakopleidingen 
en promotiemogelijkheden. Verder constateerde hij dat de soldatenraads-
leden, waarmee hij in de cel gesproken had, door een betere behandeling 
door hun superieuren wellicht niet in een revolutionair orgaan zouden zijn 
gestapt. Zijn belangrijkste aanbeveling luidde dat de burgermaatschappij 
moest stoppen met de militair als paria te behandelen. De Soldatenbond 
was niet onder de indruk van de resultaten van Wijbrands.3*8 Vooral dat 
niet tot erkenning overgegaan werd, vormde hiervoor een reden. 

Op 6 november 1919 diende de nieuwe voorzitter van de bond, kanon
nier Heijndijk, een rekest in bij de gouverneur-generaal met het verzoek 
om nu eindelijk eens uitsluitsel te geven over de al eerder ingediende con
ceptstatuten. Dit was overigens dezelfde Heijndijk die eerder ten onrechte 
geroyeerd was op verdenking van spionage.*' De Soldatenbond wenste 
een officiële positie en was zeer ontstemd over het niet betrekken van de 
organisatie bij de instelling van de militaire bezoldigingscommissie. Het 
inmiddels uitgebrachte rapport van deze commissie was in zijn ogen on
voldoende, omdat de salarissen niet genoeg stegen.390 

De bond probeerde zijn maatschappelijke positie te verstevigen en zocht 
daartoe aansluiting bij de vakbeweging. Op 25 en 26 december 1919 vond 
in Djokja het oprichtingscongres van de vakcentrale in Nederlands-Indië 
plaats, de 'Persetoean Pergerakan Kaoem Boeroeh'. Heijndijk en een ander 
hoofdbestuurslid woonden de gebeurtenis bij. Na een ledenraadpleging 
besloot de bond zich aan te sluiten bij de vakcentrale.3"" Heijndijk zou later 
nog gestraft worden met acht dagen provoost, omdat hij geen toestemming 
had gekregen om het congres te bezoeken.392 

Een klap voor de organisatie was het verdwijnen van een belangrijke 
leider. Op 24 september 1919 vaardigde de koloniale overheid het externe-
ringsbesluit tegen Brandsteder uit.393 Bij zijn vertrek op 13 oktober vanuit 
Priok kreeg de administrateur van het Marinegebouw en de oprichter van 
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de Soldatenbond, namens diezelfde bond een enorm bloemstuk aangebo
den door soldaten van Meester Cornells. Verder waren ook vele onderof
ficieren aanwezig om afscheid te nemen.394 De 'onafhankelijken' wensten 
hun 'Vriend en Partijgenoot' via de Soldatenkrant succes op zijn gedwon
gen reis naar Holland. Zij hoopten op een spoedig weerzien.39' Dat zou er 
niet van komen. De organisatie was daarmee verzwakt, al zou zij nog wel 
blijven voortbestaan. Zelfs gaf zij vanaf 31 oktober 1919 een blad uit, de 
Soldatenkrant, waarvan Kraan redacteur was. 

In het voorjaar van 1920 was Kraan nog steeds hoofdredacteur van de 
Soldatenkrant, die zich niet alleen richtte op de leden van de vijftien afde
lingen van de Soldatenbond, maar ook op de matrozen. Eindelijk was het 
Kraan gelukt een Maleise soldatenkrant uit te geven onder de naam Soera 
kabar serdadoe (Soldatenkrant). Een groot aantal exemplaren werd, ter ver
spreiding onder de inheemse militairen, gezonden aan Europese soldaten 
in verschillende garnizoenen op Java en ook op de buitengewesten. Al snel 
volgde echter een verbod op het blad en na enkele nummers vernemen we 
er niets meer van.39<s 

Hoewel geen lid van het hoofdbestuur was Kraan wel administrateur/ 
adviseur van de Soldatenbond. Vanuit veiligheidsoverwegingen stond de or
ganisatie los van de Soldatenkrant, die onder het bewind viel van de admini
strateur. Zo was het ook toen Brandsteder nog de scepter zwaaide. Het blad 
schreef nog steeds regelmatig over het conflict Brandsteder - Smith en voerde 
solidariteitsacties, zoals bijvoorbeeld voor N. Wals, één van de slachtoffers 
van de 'Regenteszaak'.39" Tot eind 1920 zou de beweging blijven bestaan. 

Door de voorlieden van de jonge socialistische beweging het land uit te zet
ten, hoopte het koloniale bestuur de hele radicale beweging te treffen. On
danks deze zware slag had de beweging al teveel wortel geschoten in de Ja
vaanse bodem om nog te worden verlamd door de uitschakeling van enkele 
van haar belangrijkste leiders.398 De Soldatenbond zelf zou echter spoedig 
verdwijnen. In mei 1920 was binnen deze organisatie een ernstig conflict 
uitgebroken. Er zou sprake zijn van 'verraad' door enkele H.B.-leden, waar
onder Heijndijk. Een maand later was hij afgezet en was te Tjimahi een 
nieuw H.B. gevormd. Johannes Hermanus Philippo werd na zijn vrijlating 
uit de gevangenis vanwege zijn betrokkenheid bij de verspreiding van pam
fletten in november 1918, de nieuwe administrateur in Meester-Cornelis. 
Hoewel het bestuur aankondigde dat de Soldatenkrant weer zo snel moge
lijk zou verschijnen,399 is het onduidelijk of dat ook daadwerkelijk gebeurd 
is. Aangezien we na 1920 van de Soldatenbond niets meer vernemen, is het 
waarschijnlijk dat dit niet het geval is geweest. De organisatie zelf is zeker 
verlopen. Mogelijk misten de hervormingen hun beoogde uitwerking niet. 
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Immers was met name de situatie in de strafgevangenissen nu anders en 
Ngawi bestond zelfs niet meer. De belangrijkste grief van de soldaten had 
de koloniale overheid nu weggenomen. De houding van de militairen zou 
hierdoor inderdaad milder en minder militant kunnen zijn geworden met 
als gevolg een afnemende interesse in de Soldatenbond. 

De bemoeienissen van de communisten met het soldatenwerk zouden 
niet stoppen. Begin twintiger jaren maakten zij gebruik van de diensten 
van Menadonese soldaten, die in de periode van november 1918 toenade
ring gezocht hadden tot de ISDV om propaganda in de buitengewesten te 
bedrijven. Enkele jaren later ondernamen revolutionairen ook pogingen 
om communistische cellen in het leger op te bouwen.400 

11.11. Rellen en muiterij: een analyse 

Zoals in hoofdstuk drie gedaan met de ongeregeldheden bij de landmacht 
in Nederland, willen wij hier de onrust onder militairen in Indië aan de 
hand van het theoretische model van Elihu Rose in een schema onderbren
gen. Dat doen we door in te gaan op de meest opvallende gebeurtenissen. 
Zie ook het schema op de volgende pagina. 

In Indië waren er zowel muiterijen op de schepen van de marine als 
bij de legeronderdelen. Zoals Cor Lammers heeft aangegeven, komen 
muiterijen bij de marine meer voor dan bij de landmacht. De kans van 
de actievoerders op resultaat op een schip is groter, omdat het voor de 
autoriteiten moeilijk is om tegen de muiters op zee op te treden. Het is 
bijvoorbeeld niet eenvoudig om hulptroepen in te roepen. Naar onrust bij 
de zeemacht is ook veel meer onderzoek gedaan. De Oostenrijker Richard 
Georg Plaschka heeft in zijn Matrosen, Offiziere, Rebellen. Krisenkonfronta
tionen zur See i8ço-ipi8 een vergelijkende analyse gemaakt van enkele mui
terijen. Hij behandelt de opstand op de 'Potemkin' in 1905, de muiterij in 
Wilhelmshaven in 1918 en de omvangrijke revolte op de schepen in de Golf 
van Cattaro in 1918. Zijn uitgangspunt is dat de maatschappelijke conflic
ten uit die tijd hun uitdrukking vonden aan boord van de schepen en dat 
die onder de oorlogsomstandigheden ook tot ontlading zouden komen. 
Hij baseert zich daarbij onder meer op de revolutionaire aanzetten op de 
schepen in de buurt van Sebastopol, Wilhelmshaven en Cattaro, die paral
lel verlopen aan de ontwikkelingen op het sociale vlak. De theorie leent 
zich goed voor matrozen, maar ook voor soldaten overzee, omdat die vrij 
geïsoleerd gelegerd zijn. Plaschka stelt dat de achter het schema volgende 
tactoten de motivatie van de manschappen op de vloot bepaalden:40' 
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xxxviii. Muiterijen in Indië 

Plaats en tijdstip Begin Daad Nasleep 
1. Onvrede 3. Duur 7. Resultaat/ 
2. Katalysator 4. Organisatie concessies 

5. Hoeveelheid muiters 8. Bestraffing 
6. Ondersreuning 

Socrabaja, militair hos 1. Hygiëne, voeding, 3. Enige uren 7. Onbekend, de 
pitaal, 7 mei 1916 ongedierte, afwe 4. Afdeling BVMMP minister geeft toe dat 

zigheid elementaire 5. Vierhonderd er zaken mis zijn 
gemakken, afwijzen 6. Onbekend 8. zi schepelingen 
klachten door meer komen voor de 
deren en achteraf krijgsraad en worden 
straffen zwaar bestraft. De 

2. Het verstoren van leiders krijgen acht 
een demonstratieve maanden. Daarnaasi j 
optocht door de poli werden 47 matrozen 
tic ontslagen 

Batavia, voedselrel, 1. Voedsel en onder 3. Een dag 7. Onbekend 
maart 1918 linge ruzies 4. Geen 8. Arrestaties van 18 

2. Idem 5. Onbekend 
6. Geen 

artilleristcn 

Marineschip Regentes, 1. Werken op 1 mei j . Enige uren 7. Geen 
1 mei 1918 2. Toespraak Sneevüet 4. Matrozenafdeling 8. Terugzetting tot 

op 30 april ISDV lagere rang of 1 à 2 

5- 13 weken Strafdienst of 
6. Nee inhouding soldij 

Marineschip Regentes, 1. Vernedering door 3. Enige uren 7. Onbekend 
rode rijstrel, kader, schending 4. Afdeling Regentes 8. 87 matrozen gestraft 
5 juni 1918 briefgeheim, negeren van de BVMMP met vier maanden 

klachten over voedsel 5. Waarschijnlijk 87 gevangenis met 
2. Het serveren van 6. Geen daarna ontslag 

ongepclde 'rode' rijst 

Meester Cornells/ I. Propaganda Indië 3. Groot deel van de 7. Onbekend 
Batavia Weerbaar voor dag 8. Arrestaties en terug- | 

soldatendemonstratie uitbreiding leger en 4. Soldatenbond stellingen rang 
tegen Indië Weerbaar. 1 vloot en onvrede met 5. 300 
september 1918 het soldatenleven 

2. Idem 
6. Onbekend 

Stoomschip Noordam, 1. Behandeling door 3. Onbekend 7. Onbekend 
Rotterdam, seprember meerderen aan boord 4. Onbekend 8. Onbekend 
[918 en klachten over het 5. Onbekend 

eten 6. Onbekend 
2. A.s. vertrek 

Soerabaja, november 1. Werk- en leefomstan 3. Enkele uren tot 7. Geen 
1918 digheden dagen 8. Minimaal [5 aittfr 

2. Veroordeling 4. Soldatenbond/raden taties en 14 werden 
Brandsteder en de 5. Variërend van 17 tot door het HMG veroor

ontwikkelingen in 30 deeld tot straffen 
Nederland 6. Geen variërend van 1,51°[ 

6 jaar 
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1) Het veranderende oorlogsbeeld 

Met de introductie van de totale oorlog was ook de desillusie gekomen. 
Niet de heldendood en de mystiek van het geweld, maar de hulpeloosheid, 
de chaos, het geweld en de enorme aantallen slachtoffers, waren bepalend 
geworden in de beeldvorming van de oorlog. 

2) De basiswerking van de materiële behoeften 

Aan boord van de schepen was er steeds een gebrek aan goed voedsel. Dat 
was zo in Wilhelmshaven als Cattaro. Het aantal klachten over de vlees-, 
groente- en broodrantsoenen nam toe. Verwijzingen door het kader naar 
de situatie in de burgermaatschappij en in het leger vonden geen weer
klank. Aanleiding voor de opstand op de 'Potemkin' vormden de maden in 
het bedorven vlees. Daarnaast was het zoals in Wilhelmshaven en Cattaro 
vooral het optreden van de (onder)officieren, vertegenwoordigers van 'het 
systeem', dat aanleiding gaf tot ontevredenheid. Ook het naar de zin van de 
matrozen te weinig verlenen van verlof vormde een belangrijke grief. Voor 
de Russsiche matrozen ging het om het uitgaan in de stad, voor de Duitse 
en Oostenrijks-Hongaarse manschappen ging het naast het passagieren om 
de frequentie van het verlof om naar huis te gaan. Maar het was in het bij
zonder het gevoelde onrecht in vergelijking met de situatie bij de officieren 
die het onbehagen voedde en de bereidheid tot verzet deed groeien. 

l) Het verzet in de vorm van socialistische eisen 

De socialistische partijen stonden in het begin van de vorige eeuw formeel 
nog steeds allemaal op het antimilitaristische standpunt. De volkslegereis 
maakte daar integraal onderdeel van uit. Evenzeer streefden ze naar een 
maatschappijverandering door de klassenstrijd. Daar veranderde niets aan, 
ook als de respectievelijke partijen zich, afgezien van individuele activis
ten, terughoudend opstelden bij conflicten op de marineschepen. Zoals in 
hoofdstuk vijf al aangegeven liep de strijd tegen oorlog en militarisme als 
een rode draad door de internationale socialistische beweging. De socia
listische partijen konden echter het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
niet verhinderen. Ze ondersteunden ofwel de burgerlijke partijen of ze 
raakten als een kleine minderheid in de oppositie. 

Het was in het bijzonder na 1905 dat het perspectief van opstand en re
volutie en de strijd om leger en vloot op de agenda van de revolutionairen 
kwamen te staan. Dat was vooral te danken aan Lenin die een reeks van op
stellen hierover publiceerde.402 Daarin behandelde hij de overgang van een 
staking in een opstand, van stakingen en demonstraties naar de barricaden, 
van enkele barricaden naar het massaal opwerpen van barricaden en van 
daar over naar het straatgevecht met de troepen. Het ging daarbij om het 
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winnen van de sympathie van de troepen, waarbij hij evenzeer doelde op 
de matrozen. Juist in de bemanning op de schepen zagen de revolutionaire 
socialisten de hefboom om het kapitalistische systeem aan te vallen en een 
revolutie te beginnen. 

4) Het nationale vraagstuk 
In het geval van Cattaro, waarbij de muiterij geïnitieerd werd door een 
Tsjech en een Sloveen, kwam er een ideologische factor bij, het nationa
lisme van de onderdrukte volkeren. Deze achtten zich niet langer loyaal 
aan de multi-etnische Donaumonarchie. Zij wilden hun eigen weg gaan en 
zagen hun heil als nationale groep in de nederlaag van de multinationale 
staat. Dit sluit aan bij eerder verricht onderzoek door de wetenschappers 
Shils en Janowitz naar de neiging van buitenlanders om te deserteren, om
dat ze zich niet langer verbonden voelden aan de doelen van de militaire 
organisatie.40' 

$) Het overbrengen van de klassenstrijdideologie op de schepen 
Meestal waren de mannen afkomstig uit industriegebieden en vooral op 
de Duitse en Oostenrijks-Hongaarse vloot betrof het vaak vaklieden als, 
timmermannen, bankwerkers en werktuigkundigen, niet zelden al geor
ganiseerd in sociaal-democratische partijen. Hun schepen lagen veelal in 
industriële zones, de bemanningen stonden dikwijls, zoals in Sebastopolen 
Wilhelmshaven in contact met arbeiders aan land, vooral in de havens en 
werven, of zoals in Cattaro met arbeiders op een depotschip. Individuen of 
groepen onderhielden contact met de organisaties van de partij aan land. 
Dat gold niet voor Cattaro, maar daar had het nieuws over de algemene 
staking in de monarchie dezelfde functie. Door middel van kranten, mon
delinge agitatie, propagandamateriaal - het laatste vooral in Sebastopol 
en Wilhemshaven - werd de socialistische boodschap overgebracht. Ook 
in Nederland zagen we in voorgaande hoofdstukken hoe een havenarbei
dersmilieu en een loopbaan bij de marine vormend geweest zijn voor socia
listische activisten als Bouwman, Verkerk, Hofman en Mewe, die overtuigd 
waren van de noodzaak van het werken onder soldaten en matrozen. 

Doorslaggevend voor het ontstaan van verzet was echter het aan het 
daglicht treden van de tegenstelling tussen manschappen en officieren: de 
ondergeschikten kenden een verminderd verantwoordelijkheidsgevoel en 
waren steeds minder bereid om bevelen op te volgen; bij de hogere rangen 
ontbrak nogal eens de vaardigheid, om onder moeilijke omstandigheden 
overtuigend te leiden. De vertrouwenscrisis werd gevoed door de toene
mend als provocatief ervaren bevoorrechte positie van de officieren (met 
betrekking tot voedsel, verlof, militair straf- en tuchtrecht en de verschafte 
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uitrusting), het eigenmachtig optreden van enkelen van hen en het instaan 
voor het heersende politieke en maatschappelijke systeem, waarvan zij de 
representanten vormden. 

De eerste door Plaschka genoemde factor was niet of nauwelijks van in
vloed op de soldaten en matrozen in Indië. Er heerste geen oorlogssituatie 
en bovendien hadden de meeste matrozen en soldaten gekozen voor het 
bestaan van militair vanwege gebrek aan perspectief in de burgermaat
schappij.40-* Indien de troepen wel op grote schaal bij oorlogshandelingen 
betrokken zouden zijn geraakt, had dat natuurlijk snel kunnen veranderen. 
Ook verdere bloedige confrontaties met de naar onafhankelijkheid stre
vende volkeren hadden hiertoe kunnen bijdragen. 

De tweede factor, de materiële behoeften, speelde bijna altijd een rol. Bij 
de actie tegen Indië Weerbaar toonden de militairen hun onvrede met het 
soldatenleven en eisten tevens verlof om naar Europa te gaan. Klachten over 
voedsel en verlof, speelden naast andere kwesties bij de muiterijen in het 
leger en op de vloot in Nederland, maar ook in Indië. Daar was eveneens 
sprake van ontevredenheid over het optreden van de officieren, zoals bij
voorbeeld bij de rode rijstrel op de 'Regentes', maar ook op de 'Noordam'. 
De factoren drie en vijf zijn meestal niet te scheiden en lopen in elkaar 
over. Betrokken organisaties als Soldatenbond en de BVMMP oriënteerden 
zich niet alleen op belangenbehartiging, maar waren ook duidelijk tot de 
links-socialistische beweging te rekenen. Beide factoren zijn te herkennen 
bij de 'Regentes' op zowel i mei als op 5 juni waar de BvMMP-afdeling en de 
afdeling van de ISDV een leidende rol speelden. Eveneens geldt dat voor de 
soldatendemonstratie in Meester Cornelis/Batavia tegen Indië Weerbaar 
en natuurlijk bij de gebeurtenissen van november 1918 in Soerabaja. 

Behalve kenmerken van een muiterij herkennen we in de novemberge-
beurtenissen tevens aspecten van een revolutionaire opstand. De plannen 
van de soldatenraden hielden rekening met het bemachtigen van wapens 
en de bereidheid om deze te gebruiken. Er was tevens sprake van een ille
gale organisatie onder in ieder geval een deel van de soldaten in Soerabaja, 
maar waarschijnlijk ook op de vloot. Echter niet duidelijk in de plannen 
was de rol van de revolutionaire arbeiderspartij (de ISDV) en hoe in het 
algemeen de opstand te doen uitbreiden naar de burgermaatschappij. Het 
gaat dan om zaken als het creëren van een alternatieve leiding tegenover het 
koloniale bestuur, het presenteren van een politiek programma dat aansluit 
op de wensen van de inheemse bevolking, de kleine boeren, de arbeiders en 
tenslotte om het uitbreiden van de revolutiepoging naar het moederland.405 

Alles overziend is de conclusie gerechtvaardigd dat de opstand c.q. revolu-
tiepoging prematuur was. 
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De factor van het nationale vraagstuk is overduidelijk aanwezig in een ko
loniale maatschappij, waarin behalve de kolonisator nog vele andere volkeren 
leven. Dat heeft gevolgen voor de opbouw van het leger in de vorm van de 
door de legerleiding nagestreefde 1:3 verhouding tussen Europese en inheem
se militairen. Verder valt te denken aan het bieden van een betere positie aan 
de loyaal geachte Molukkers en Menadonesen in vergelijking met de andere 
inheemse volkeren. We hebben echter niet veel gegevens kunnen vinden van 
muiterijen, waarbij dit van invloed was. De factor speelde wel een zekere rol 
bij de weigering van Molukse soldaten om op te treden tegen Europese sol
daten die ontevreden waren over het voedsel (Batavia, maart 1918). 

In hoofdstuk drie maakten we al een vergelijking tussen de onrust in het 
Nederlandse leger en bijvoorbeeld in het Britse leger. Tijdens de Eerste We
reldoorlog waren veel militairen behorende tot het Britse leger overzees ge
plaatst. Deze situatie was enigszins vergelijkbaar met Indië, waar de soldaten 
ook ver van huis gelegerd waren en waar de behoefte aan verlofmogelijkhe
den om naar huis te kunnen gaan groot was. Het overgrote deel van de over
zees geplaatste soldaten volgde de orders dusdanig op dat ze net niet gestraft 
werden. Ondanks dat het moreel niet hoog was, muitte maar een heel kleine 
minderheid. De aanvoerders kregen zware straffen. Meestal gaven de Neder
landse en Britse autoriteiten enigszins toe en legden de anderen gevangenis
straffen op die relatief kort waren. Zelfs een spectaculaire weeklange muiterij 
door duizenden Britse soldaten in het Etaples basiskamp in Frankrijk in 
september 1917 leidde maar tot vier veroordelingen en de terechtstelling van 
een enkele muiter. In 1918 namen de muiterijen in beide legers toe. In de 
Britse situatie groeide de hevigheid na het stoppen van de vijandelijkheden. 
Deze muiterijen, met als inzet demobilisatie, beschouwde de legerleiding als 
gevaarlijker. Vooral Ierse deserteurs konden na 1918 rekenen op een harde 
aanpak. Niet-blanke muiters werden evenals de muiters van het Slavo-Britisn 
Legion (bedoeld om de bolsjewieken te bestrijden in Rusland) zwaar gestraft. 
daarbij inbegrepen het uitvoeren van executies.406 In Indië was, net als in 
Nederland sprake van repressie. De autoriteiten deelden zware straffen uit, al 
waren er in de kolonie zeer zelden inheemse soldaten het slachtoffer van. 

Naast repressie waren er de onvermijdelijke concessies om de troepen 
tevreden te stellen. De muiterij in het Britse leger leidde uiteindelijk tot 
een versnelde demobilisatie, in Nederlands-Indië zou de ontevredenheid 
resulteren in een geheel eigen vorm van demobilisatie van de Europese be
roepssoldaten. Zij zouden worden vervangen door inheemse troepen. De 
grieven van militairen van het KNIL werden eind 1918 en in 1919 gedeeltelijk 
erkend. Vooral de veranderingen in de strafgevangenissen sprongen in net 
oog. Er kwamen tevens voorzichtige veranderingen op het gebied van de 
militaire opleiding en bevelvoering. 
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Conclusies 

De onmiskenbaar militantere houding van de soldatenorganisaties in In
die' had als oorzaak de extremere omstandigheden waaronder de militairen 
dienden. Bovendien stonden zij onderaan de sociale ladder in de blanke 
koloniale maatschappij. Hierdoor waren zij meer vatbaar voor radicaal 
linkse politieke opvattingen. De stroming die deze ideeën voorstond had in 
tegenstelling tot Nederland in het socialistische krachtenveld de overhand. 
Deze groepering bleek bereid beroepsmilitairen te organiseren en voor hun 
belangen op te komen. 

Het was dus vooral revolutionair-links dat invloed op de militairen had. 
De hospitaaldemonstratie in Soerabaja van 1916 gaf hieraan nog een extra 
stimulans. De invloed bleef echter beperkt tot de Nederlands sprekende 
soldaten en matrozen. Taalproblemen, culturele barrières en segregatie (de 
verschillende volken waren strikt gescheiden in het leger) voorkwamen in
tense contacten met inheemse militairen, die in het landleger de overgrote 
meerderheid uitmaakten. Bij de marine vormden zij een minderheid. Wel 
hadden zij vanaf 1916 een eigen organisatie die samenwerkte met de linkse 
hoofdafdeling. De BVMMP, die zich steeds meer verwijderde van het op de 
SDAP georiënteerde H.B. in Den Helder, organiseerde 75% van de mariniers 
en 90% van de matrozen. De in 1918 opgerichte Soldatenbond vertegen
woordigde 50% van de Europese soldaten. De vorming van deze laatste 
organisatie, die integratie van de inheemse militair voorstond, betekende 
nog een vergroting van de revolutionair-linkse invloed. 

Nederlands-Indië kende een eigen 'rode week'. De SDAP deed in de ko
lonie geen oproep, maar het was een kleine groep soldaten die meende dat 
net moment voor een omwenteling daar was. De revolutionair-socialisti
sche leiding had hier niet de hand in en meende dat de tijd hiervoor niet 
njp was. Hier dringt zich de vergelijking op met de temperende houding 
van de SDP-leiding in Leiden. De autoriteiten smoorden dit initiatief en 
gingen over tot arrestaties en uitzettingen. 

Het was het moment voor de gematigde sociaal-democratische krachten 
in de matrozenbond om het initiatief te hernemen. Zowel de marinelei-
ding als het H.B. in Den Helder wilden zich ontdoen van de 'syndicalisti-
sche leiding' van het Indische deel. De inmiddels betere verhouding tussen 
het ministerie en 'Den Helder' sterkte de laatste om het opstandige 'Indië' 
aan te pakken. Het H.B. slaagde daarin en ondanks het kortstondige be
staan van een nieuwe radicalere matrozenbond zou zij de organisatie weer 
onder controle krijgen. 

De Soldatenbond bleef enige tijd voortbestaan, maar van erkenning kon 
net niet komen. De organisatie had het door de repressie moeilijk en be-
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sloot tot aansluiting bij de vakcentrale. Bovendien zou de vereniging naast 
een Nederlandstalig blad ook een Maleis orgaan uitgeven. Gestimuleerd 
door de soldaten- en de matrozenbonden kwam de vorming van inlandse 
soldaten- en matrozenorganisaties goed op gang. De maatschappelijke ver
houdingen die weerspiegeld werden in het leger en op de vloot zouden dat 
niet altijd even gemakkelijk maken. Integratie was nog ver te zoeken. De 
bond was echter over zijn hoogtepunt heen en zou verdwijnen. De over
heid was hier in feite voor verantwoordelijk met zijn politiek van repressie 
en concessies. Aan de ene kant zetten de autoriteiten leiders uit, hetgeen 
de beweging verzwakte. Aan de andere kant maakten hervormingen, met 
name het verdwijnen van het strafdetachement Ngawi, de soldaten milder 
en nam de interesse in het bondswerk af. Er was een voorlopig einde geko
men aan een periode van grote onrust in de strijdkrachten. De koloniale 
orde was hersteld. Alleen de Indonesische communisten zouden, zoals 
overeengekomen binnen de Communistische Internationale, nog activitei
ten onder de troepen ondernemen. 

Noten 

i . L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, Deel iiA, Nederlands-Indië, p. 65-67 a 

M. Bossenbroek, Volk voor Indië, p. 259-270. 

2. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, Deel 11A, Nederlands-Indië, p. 179. 

3. Bataviaasch Nieuwsblad, 27-9-1918. Zie verder: M.P. Bossenbroek, Van Holland nat' 

Indië: het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815-19OÇ, p. " 

en 105. 

4. De gepensioneerd sergeant-majoor stafschrijver S. Weyl ging daar in zijn brochures 

Het leven van den Europeeschen Militair in Nederlandsch-Oost-Indië (p. 34-37) en Pre 

en Contra: 'Het Concubinaat in de Indische kazernes' uitgebreid op in. De auteur was 

zelf vanuit praktisch oogpunt voorstander van het concubinaatstelsel. Moreel was hei 

wellicht af te wijzen, maar het zorgde tevens voor een zekere orde en regelmaat in her 

leven van de soldaat. 

5. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, Deel iiA, Nederlands-Indië, p 

M.H. du Croo, Jan Fuselier. Schetsen uit het Indische soldatenleven. Op kleurrijke 

wijze gaat deze luitenant van het KNIL in op zaken als de werving, het transport. 

geldtekort, drankzucht, vrouwen en het militair straf- en tuchtrecht. Van zijn hand 

verscheen later, toen hij inmiddels kolonel b.d. was, Marechaussee in Atjeh. 

6. J. Heckers, 'Noch noodig, noch gewenscht', p. 27. 

7. Het Vrije Woordvan 10 januari 1917 noemde de volgende daggelden voor een volwas

sen matroos: 3e klasse 63 cent, 2e klasse 85 cent en ie klasse 110 cent. Hier moesten 

een getrouwde vrouw en kinderen van onderhouden worden. De aanschaf en het on

derhoud van de uitrusting moesten ervan betaaid worden. Bovendien moest 0 

bij op de 'vrije voeding en logies'. De contributie voor de matrozenbond bedroet 



DE RODE GARDE IN NEDERLANDS-INDIË 8 2 9 

in Indië 15 cent per week. Jaarverslagen over 191$ van den BVMMP en het Bondsgebouw 

in Den Helder, p. 21. In ieder geval is het duidelijk dat matrozen aanzienlijk beter 

betaald werden dan de soldaten. 

8. CA. Heshusius, Soldaten van de Kompenie KNE 1830-1950, p. 7-179. Heshusius was 

zelf KNiL-officier. 

9. Het Vrije Woord, 10-1-1917. 

10. Bataviaasch Nieuwsblad, 19-3-1919 en Het Vrije Woord, 10-6-1918. 

11. Jaarboek van de Koninklijke Marine 191J-18, 1-2. 

12. Koninklijk Besluit 22 augustus 1918, no. 70. 

13. Wet van 14 januari 1918, no. 24, Staatsblad1918, nr. 367. 

14. Zie: verslag Kamerfractie maart 1914-maart 1915 in: Verslag van het een-en-twintigste 

congres der SDAP, gehouden op 4,5 en 6 april 1915 te Arnhem, IISG. 

15. Koninklijk Besluit 26 februari 1918, no. 45. 

16. Wet van 17 april 1918, Staatsblad 1918, nr. 246. 

17. W.F. Ruygrok, De SüAP en het marinebeleid, p. 69. 

18. W.H. Meijer, Terugblik, p. 109. 

19. Ph.M. Bosscher, De koninklijke marine in de Tweede Wereldoorlog, Deel 1, p. 10. 

:o. Ph. M. Bosscher, 'Die Gewerkschaftsbewegung in der königlich-niederländischen 

Marine in vier Krisen: 1912, 1918, 1933, 1975. Von grundsätzlicher Opposition zur 

kritischen Loyalität', in: Vorträge zur Militärgeschichte. Band 2 Menschenführung in 

der Marine, p. 105. 

II. W.H. Meijer, Terugblik, p. 120. 

11. A. Mooij, Geslachtsziekten en Besmettingsangst, een historisch-sociologische studie i8$o-

1900, p. 106-107. I n n e t hoofdstuk over de marine in Nederland zijn we uitgebreider 

ingegaan op de ontwikkeling van het aantal geslachtsziekten in zowel Nederland als 

Nederlands-Indië. 

13. Volgens A.W.P. Angenent, de propagandist van de R.K. Vereeniging van Marineperso

neel zou dit allemaal niets uitmaken. Hij zag de oorzaak voor het zedelijk verval vooral 

in die minachting, door de Indische burger van Janmaat, die achteruitzetting van den Ma

rineman die in 't belang van het Vaderland, onze Koloniën verdedigt. Angenent bepleitte 

de godsdienst als probaat middel om een einde te maken aan het morele verval van de 

matrozen. Brief van Angenent in: De Katholieke Militair opgenomen in het dagboek 

van kapelaan H.J.M.M. Alink januari-maart 1918, 16-1-1918, nr. 13, BHV. In de brief 

haalt hij de brochure Ankergrondaan, die we echter niet hebben kunnen vinden. 

-•}• Vooral in Indié protesteerden militairen daar fel tegen. Dat had overigens wel succes. 

In 1912 werd de oude situatie hersteld en had de BVMMP een overwinning behaald. Zie: 

Pn.M. Bosscher, De koninklijke marine in de tweede wereldoorlog, Deel 1, p. 14-15. 

15- Dit was de beschrijving die de sergeant-majoor en activist Pieter Bergsma gaf in de 

Soldaten en Matrozenkrant van 1-2-1919. Dit alles lijkt sterk op de zogeheten tropen-

kolder. 

» . Het Vrije Woord, 5-5-1920. 
ll- CA. Heshusius, Soldaten van de Kompenie KNIL 1830-1950, p. 7-179. 
2». Ibid., en S. Weyl, Het leven van den Europeeschen Militair in Nederlandsch-Oost-Indië, 

p. 30-34. 
29- M. Bossenbroek, Volk voor Indië, o. 255 en W.H. Meijer, Terugblik, p. 119. 



3 30 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

30. Ph.M. Bosscher, 'Die Gewerkschaftsbewegung in der königlich-niederländischer, 

Marine in vier Krisen: 1912, 1918, 1933, 1975. Von grundsätzlicher Opposition zur 

kritischen Loyalität', in: Vorträge zur Militärgeschicbte. Band 2 Menschenführung in 

der Marine, noot 15, p. 119. 

31. A. Romein-Verschoor, Omzien in verwondering, deel 1, p. 45. Zie ook: J.A.A. var. 

Doorn, Sociologie van de organisatie, p. 161-162. 

32. Zie hiervoor vooral: R. Chauvel, Nationalists, soldiers and separatists, hoofdstuk m. 

From reluctance to dependence: the creation of a military 'caste' and tradition in 

Ambonese society, p. 39-54. 

33. De volgende aantallen werden in Nederland aangenomen: 1914, 688 soldaten, 1915. 

1192, 1916, 926, 1917, 614, 1918, 346 en in 1919 werden 675 vrijwilligers aangenomen. 

L.A. Vellenga, Europeanen in het leger!, p. 23. 

34. M. Bossenbroek, Volk voor Indië, p. 245-255 en 280-281. 

3 5. Het afnemende belang van de kruidnagelteelt en de rekrutering van Molukse solda

ten symboliseerde de veranderende plaats van de Molukken in de koloniale politieke 

economie. R. Chauvel, Nationalists, soldiers and separatists, p. 39. 

36. G. Teitler, Anatomie van de Indische defensie. Scenario's, plannen, beleid, 1892-1020. Voor 

de eeuwwisseling diende er nog een klein aantal Afrikanen in het KNIL. Zij kwamen 

oorspronkelijk van de kust van Guinea, waar Nederland tot 1871 een kolonie bezat. L. 

de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden, deel 11A, Nederlands-Indië, p. 178. 

37. R. Chauvel, Nationalists, soldiers and separatists, p. 39-44. 

38. Ibid., p. 48. 

39. Bataviaasch Nieuwsblad, n-5-1918. Voor politieke implicaties van etnische tegenstel

lingen binnen het militaire apparaat zie: R. Blom en L. de Kleyn, Racisme en Milita

risme, zwarte soldaten in blanke legers. 

40. G. Teitler, 'Zeevarenden', in: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, deel 4. p. 10". 

41. H. Keppy, De laatste inlandse schepelingen. Molukkers in dienst van de Koninklijke Mu

rine 1915-1965, p. 13-15. Maleis was de algemene taal die overal in Indië werd gesproken, 

naast lokale talen. Uit het Maleis is de Indonesische taal, de Bahasa Indonesia ontstaan. 

S. van Ramshorst, 'Inlanders bij de marine', in: Marineblad1918-1919, xxxin, p. 27. 

42. A. van der Peet en A. de Wit, 'Schepen van gewelt'. Acht keer Zeven Provinciën, p. 73 

43. Jaarboek Koninklijke Marine 191/-1918, p. 309. 

44. Belangrijke uitzondering was het in 1909 door Dr. W.K. Tehupeiory op Java opge

richte Ambonsch studiefonds'. De vereniging stelde zich ten doel om de Molukse 

christelijke jongeren (kinderen van Molukse militairen) met behulp van final 

middelen in staat te stellen om onderwijs in Indië of Europa te volgen. J. Petra« 

Blumberger, De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië, p. 46. Ow 

onverschilligheid schreef onderofficier Pieter Bergsma in het Maandblad W 

onderofficier der landmacht in Nederlandsch-Indië, officieel orgaan van de burn,' 

Onderofficiers Vereeniging Ons Aller Belang, 31-5-1915. 

45. Vrijzinnig Weekblad, 14-7-1917. 

46. J. Heckers, 'Noch noodig, nochgewenscht', p. 24-28. 

47. Het is niet duidelijk in welk jaar dit zich afspeelde. Matroos Bernard Me) 

boeknummer 32609 was nog korte tijd voorzitter van de bond geweest. Met net 

vooruitzicht van de zoveelste straf van het Hoog Militair Gerechtshof besloot hij W 



DE RODE GARDE IN NEDERLANDS-INDIË 8 3 I 

Antwerpen te deserteren naar Australie, waar hij zich aansloot bij de Communistische 

Partij. IMH, Persoonsdossier en B. Meyer, Voorwaarts en niet vergeten, p. 153, 170 e.v. 

48. B. Meyer, Voorwaarts en niet vergeten, p. 154. 

49. Ibid., p. 114-115. 

50. Ibid., p. 115. 

51. J.L. Swarte, Spreekpunt 1971, p. 21-22. 

52. Verslag van het incident 'De Ruyter' door J. Oosterbaan gericht aan het hoofdbe

stuur van de BVMMP van 4-9-1912, IISG, ArchiefTroelstra, 620. 

53. Correspondentieblad BvMMP, juni 1914. Het Vrije Woord, 25-1-1916. Hoewel ze moest 

toegeven dat de matrozen 'zich uit disciplinair oogpunt hebben misdragen' stelde 

een oud-verpleegster van militaire hospitalen in een briefje d.d. 22-5-1916 aan het 

Ministerie van Koloniën, dat hun klachten 'volkomen waar en niet overdreven zijn'. 

NA, MvK, 2.10.36.04, inv. nr. 1601. In oktober-november 1915 kwamen de dagbladen 

te Soerabaja ertoe aandacht aandacht aan deze kwestie te geven. 

54- Heldersehe Courant, 9-3-1916. 

55. Rapport Vice-admiraal F. Pinke aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-In-

dië, d.d. 14-5-1916, NA, MvK, 2.10.36.04, inv. nr. 1601. 

56. Politierapporten Tandjong Priok, d.d. 7 en 8-4-1916. O p de tweede bijeenkomst 

waren ook 150 man aanwezig. Ibid. 

57. Interessant is een passage uit Partij remise van Jef Last (p. 270-271), die zelf na de 

Eerste Wereldoorlog matroos was. In dit boek hanteert Last de methode van 11 ja 

Ehrenburg door bestaande figuren op te voeren in een verder gefantaseerd verhaal, 

zogeheten 'faction'. Enkele matrozen en soldaten vertellen over de voorbereiding van 

de hospitaaldemonstratie. Zij bespreken daarbij het spontane karakter en hoe Brand-

steder probeerde Sirach en anderen af te houden van het meenemen van wapens. 

58. Soerabaiasch Handebblad, 8-5-1916. 

59. J.G. Jansen, stamboeknummer 3785, W.C. Wolvensperger, stnr. 3099, de matroos 

Nieuwendorp is waarschijnlijk matroos iste klasse A. Nieuwdorp, stnr. 3509, van de 

Regentes, NA, Ministerie van Marine, scheepsjournalen, 2.12.03, l n v - n r - 2 37 2 e n >nv-

nr. 5231. In de scheepsjournalen van de Regentes en de Zeven Provinciën is op de 

dagen 6 tot en met 8 mei een hele reeks van namen van passagierende en mankerende 

matrozen opgenomen. In het scheepsjournaal van het pantserschip Tromp (inv. nr. 

4535) staat niets over weggebleven bemanningsleden, hetgeen geenszins uitsluit dat 

verschillende passagierende matrozen wel een rol gespeeld hebben in de hospitaal-

demonstratie. Soerabajasch Nieuwsblad, Nieuwe Soerabaja Courant, 8-5-1916. Oud 

KXII-officier en hoofdredacteur J.G. Boon sprak 'een woordje tot Janmaat' vond dat 

de matrozen een smet geworpen hadden op 'onze driekleur'. Soerabaiasch Handeb

blad, 10-5-1916. 

60. A.C. Vromans, De kustforten der marine bij Soerabaja en hun bezetting in de eerste 

wereldoorlog, p. 30. 

ol. Rapport Vice-admiraal F. Pinke aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, 

d.d. 14-5-1916, NA, MvK, 2.10.36.4, inv. nr. 1601. Joop Morriën schrijft overigens in 

Amen', dat volgens sommige berichten 200 matrozen bewapend zouden zijn, p. 69. 

Dit wordt niet door andere bronnen bevestigd. Zie ook het artikel 'Sirach, de Arbei-

ders-Candidaat van Rotterdam', in: De Tribune van 21-4-1927. Het Anker, 8-7-1916. 



5 32 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERUND 

62. H.Roland Holst, Kapitaal en arbeid, deel n, p. 202-203. Volgens de Handelingen 

T.K. 1915-1916, aanhangsel, p. 203, zijn er uiteindelijk 23 man ontslagen wegens 

wangedrag en 20 wegens verregaande plichtsverzaking als militair; bij vier man werd 

tenslotte vanwege onvoldoende bewijs afgezien van ontslag. 

63. J.L. Swarte, Spreekpunt 1971, p. 40. 

64. Brief Vice-admiraal, marinecommandant te Willemsoord aan de commanderende 

officieren, van 26-9-1916, NA, archief van de directie der Marine, 2.12.12, inv. nr. 1519. 

Het ging hier om het zogenaamde 'samenrottingsartikel', dat reeds in het vorige 

hoofdstuk behandeld is. 

65. Het Vrije Woord, 10-5-1916. 

66. Correspondentieblad BVMMP, oktober 1916. 

67. Brieven J.A. Brandsteder aan het H.B. van de BVMMP en de niet in Indië zijnde afde

lingen van de BVMMP, van n-7-1916, IISG, Archief Sneevliet, inv. nr. 88. 

68. W.F. Ruygrok, De SDAP en het marinebeleid, p. 75. 

69. Het Anker, 22-7-1916. 

70. Het Anker, 22-7-1916. 

71. Verzameling van stukken betreffende de uitzending van zee-miliciens naar de tropen, NA 

archief Marinestaf, 2.12.18, inv. nr. 228. 

72. Brief van 11-8-1916 van de Commandant in Zeeland, afdeling Zeemacht aan de Com

mandant van de Marine te Willemsoord, NA, Archief van de directie der Marine, 

2.12.12, inv. nr. 1519. 

73. Brief A.W. Michels aan P.J. Troelstra van 24-8-1916, IISG, Archief Troelstra, 62/78. 

74. Brief A.W. Michels aan P.J. Troelstra van 28-8-1916, ibid., 62/79. 

75. Dat gesprek vond plaats op 16-9-1916 tijdens een gezamenlijke vergadering van Par

tijbestuur, Kamerfractie en N W , waarbij vertegenwoordigers van het bestuur van de 

BVMMP ook uitgenodigd waren. In het SDAP-archief is bij de Partijbestuurnotulenwel 

een uitnodiging, maar geen verslag terug te vinden, IISG, 29. 

76. P.J. Troelstra, Gedenkschriften, Deel iv, p. 65. 

77. Het Anker, 2-8-1918. Ook in At Jaarverslagen over ipij van den BVMMP en het Bonègr-

bouw in Den Helder en Soerabaja, werd erop gewezen dat de oppositie tegen het H.B. 

vooral bestond uit jongeren (p. 10). 

78. Brief A.W. Michels aan P.J. Troelstra, 1916, z.d., IISG, ArchiefTroelstra, 62/82. 

79. Jacob Andries Brandsteder (stamboeknr. 32268). In 1901 begonnen bij de Kweek 

school voor de Zeevaart te Leiden. In 1909 werd hij lid van de plaatselijke afdeling 

van de SDAP in Den Helder. O p 1 november 1912 in Indië eervol uit dienst gegaan. 

iMH, Persoonsdossier. Tjeerd Baas over Brandsteder in het Biografisch Woordenboa 

van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel 2, blz. 21-24. Over 

de oprichting van het Soerabajasch Marine Gebouw, zie p. 119 van W.H. Meijo 

Terugblik. In 1914 zou het SMG verhuizen naar de Hoffmanstraat 1 in Soerabaja./w-

verslagen over IÇ14 van den BVMMP en de Bondsgebouwen te Den Helder en SoeraoJj-i 

p. 13. 

80. J.L. Swarte, Spreekpunt içjl en Het Anker, 30-9-1916. 

81. M. Perthus, Henk Sneevliet, p. 102. Zie ook: Statuten en reglement van de Vereeni-

ging Soerabaiasch-Marinegebouw uit 1909. Voor Asser (Dolf) Baars zie Alice Mul ir. 

Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland 



DE RODE GARDE IN NEDERLANDS-INDIË 8 3 3 

1, p. 8-9. Veel uitgebreider schrijft ze over hem in haar doctoraalscriptie Ir. A. Baars 

(1892-1944) een linkse activist in Nederlands-Indië, aanwezig in IISG. 

82. Opzeggingsbrief van Henk Sneevliet aan het partijbestuur van de SDAP, Semarang 

16-3-1916, IISG, Archief SDAP, 1726. 

83. F. T i c h e l m a n , Henk Sneevliet, p . 22. Biografisch woordenboek van bet socialisme en de 

arbeidersbeweging in Nederland, deel 1, p . 111-119. 

84. De Fries Pieter Bergsma werd in maart 1902 als loteling ingedeeld bij het Regiment 

Infanterie. In juli 1903 ging hij als 'milicien sergeant-wielrijder' met groot verlof. In 

april 1904 werd hij voor twee jaar vrijwillig gedetacheerd bij het KNIL. In 1906 keerde 

hij terug naar Nederland, om in 1907 voor een veel langer durende verbintenis op

nieuw naar Nederlands-Indië te gaan. Hij was enige tijd gestationeerd op Celebes, 

maar in 1909 werd hij geplaatst in Soerabaja. Joop Morriën over Bergsma in het 

Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 

3, p. 13-15. NA, MvK, stamboeken militairen, alg. stamboeknr. in Indië 62214, 2.10.50, 

inv. nr. 268. 

85. Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, deel 

1, Jan Cornelis Stam (Aroen), p. 119-120 en J. Morriën, 'Aroen'. 

86. R.T. McVey, The rise of Indonesian communism, p . 17. 

87. Eén van die prominente Indonesiërs was Semaoen, een jonge spoorwegarbeider, lid 

van het hoofdbestuur van de spoorwegbond VSTP, die op zijn zeventiende vice-voor-

zitter geworden was van de afdeling Soerabaja van de ISDV, deel uitmaakte van het 

plaatselijke bestuur van de si en in 1917 één van de redacteuren was van het eerste 

authentiek socialistische Maleistalige Indische blad, Soeara Merdika (De vrije stem). 

88. Soms organiseerden de vrouwen zich als vrouwenafdeling van een organisatie of ze 

organiseerden zich als onafhankelijke vrouwenorganisatie, zoals de eerste formele 

vrouwenorganisatie Putri Mardika (onafhankelijke vrouw) die in 1912 te Jakarta 

werd opgericht. Hoewel er weinig over bekend is waren er zeker vrouwen actiefin de 

Sarekat Islam. Zie daarvoor: 'women's first organizational efforts' in: S. Wieringa, The 

politicization of gender relations in Indonesia. 

89. In September 1917 verlieten de aanhangers van de gematigde SDAP-tendens de ISDV en 

richtten achtereenvolgens de SDAP afdeling Batavia en de Indische Sociaal-Democra

tische Partij (ISDP) op. Brief secretaris H.E. Smalhout van 14-9-1917 aan de landelijk 

secretaris van de SDAP in Amsterdam, IISG, Archief SDAP, 1719. 

90. Het Anker, 22-3-1918. Het Indische Volk (weekblad van de afdeling Batavia van de SDAP, 

nadat deze zich teruggetrokken had uit de ISDV) van io-u-1917 ging in op de samen

stelling en verkiezing van deze Volksraad. De 39 mannelijke leden zouden voor drie 

jaar benoemd of verkozen worden. O p aanbeveling van de Raad van Indië benoemde 

de Gouverneur Generaal 5 inlanders en 14 Europeanen en Vreemde Oosterlingen. De 

andere leden werden verkozen door lokale raden. Daarvan zou dan minstens de helft 

Inlander zijn, de overigen Europeanen en Vreemde Oosterlingen. Voor Inlanders en 

Europeanen bestond een afzonderlijke kandidaatstelling en stemming. 

91. Het Anker, 11-11-1916. 

92. De genoemde ledenaantallen van de BVMMP in Nederlands-Indië varieerden nogal. 

Soms werd een aantal van 1.200 leden genoemd, op een andere moment of in een 

ander geschreven stuk werd weer uitgegaan van een ledenaantal van 900. Precieze 



834 N I E T VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERUND 

gegevens hebben we hier niet over kunnen vinden. Onze verdediging. Verweerschrift 

van het hoofdafdeelingsbestuur tegen de op zijn leiding gevoerde critiek, p. 8. 

93. Her hoofdbestuur sprak zich in deze motie uit tegen verklaringen van Indische 

bestuursleden voor de vereniging 'Indië Weerbaar', waar ze als hun mening hadden 

gegeven dat alleen al de toestand van het materieel van de vloot iedere poging tot 

verdediging nutteloos maakte. Het Anker, 10-2-1917. Aroen schreef in Het VrijeWoord 

van 11-11-1916 dat het Hoofdbestuur haar afkeuring uitsprak over het weigeren van 

matrozen om mee te demonstreren in een Indië Weerbaar parade. 

94. Het Anker, 26-4-1918. 

95. Jaarverslagen over 191$ van den BVMMPen het Bondsgebouw in Den Helder, p. 21-22. 

96. Onze verdediging, p. 22-25. 

97. Dat was er ook de oorzaak van dat Brandsreder op een foto van de demonstratie 

stond, hetgeen hem door het H.B. werd kwalijk genomen. Ibid., p. 25-31. 

98. Ibid., p. 33-36. De bewuste briefis overigens afgedrukt in CorrespondentiebL 

november 1916. 

99. Ibid., p. 45. 

100. Ibid., p. 40-41. Zie ook diverse brieven hoofdafdelingsbestuur aan het H.B., waarin 

aangegeven wordt zich niet te laten verlammen door het 'spook van de militie-ma

rine', u s e Archief Sneevliet, 88. 

101. Onze verdediging, p. 47-50. 

102. Verslag Algemene vergadering BVMMP, 8-12-1917, IISG, Archief Troelstra, 622. 

103. Waarschijnlijk betrof dit een motie die het vormen van een vereniging met als doel 

het propageren van bepaalde politieke opvattingen verbood. Verslag van de achtste 

algemene vergadering van de BVMMP op 9-12-1917, p. 32-33 en 64-65. 

104. Het Anker, 22-3-1918. Tijdens de oorlog verslechterde de verbindingen tussen Nedet-

land en Indonesië, die toch al vele weken vergden, nog meer. Er was geen luchtpost, 

geen telefoon en geen telex. A.W.F. Idenburg en A.C.D. de Graeff, 'Nederlandsch-

Indië onder den invloed van den oorlog', in: Nederland in den oorlogstijd, p. 390 en 

R. lanssens, 'Nuances in neutraliteit: Het optreden van de koninklijke marine in 

Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: H. Binneveld. 

M. Kraaijestein, M. Roholl en P. Schuiten (red.), Leven naast de catastrofe, p. 29. 

105. jaarverslagen over ipiy van den BVMMP en het Bondsgebouw te Den Helder en Soerabiijj. 

p. 7-10. 

106. Het Vrije Woord, 9-11-1918. 

107. Verslag van de 8ste Algemene vergadering van de BVMMP gehouden op 8-12-1917- D" 

was dezelfde vergadering waar voorgesteld werd de voorzirter Smith als administta-

teur naar Indië te sturen, IISG, Archief Troelstra, 622. 

108. Jaarverslagen over 1916 van den BVMMPen het Bondsgebouw in Den Helder, p. 15-16. 

109. Het Anker, 26-4-1918 en het Correspondentieblad van de BVMMP, juli 1918. 

110. Zie: Het Anker, 17-5-1918, Jaarverslagen over 1918 van den BVMMP, p. 13. Met de nieuwe 

regeling was de bond beter in staat contact te onderhouden tussen het hooKMX 

en de afdelingen. Bovendien konden de afdelingen op de schepen en bij de inricn-

ringen der zeemacht weer openlijker opereren. Officieel bleef Het Anker not 

verboden, maar de marineautoriteiten maakten geen bezwaar meer regen de perso

nele unie redacteur/bondsadministrateur. In 1918 werd dit openlijk in de 'kop "•••• 



DE RODE GARDE I N N E D E R L A N D S - I N D I Ë 8 3 5 

het blad to t u i t i ng gebrach t . In Het Vrije Woordvan 9 n o v e m b e r 1918 legt Sneevliet u i t 

dat de Ind i sche afdel ingen d e v o o r w a a r d e n afwijzen. Zij kozen tegen het modernisme 

(het militair belang voorop en belangenbehartiging op goeden toon) en voor het interna

tionalisme. 

i n . Jaarverslagen over ipiS van den BVMMP, p . 22, en h e t Correspondentieblad van den 

BvMMP, ju l i 1918. Verder h e t Verslag v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e Ledenve rgade 

ring 7 jun i 1918 te D e n Helder , I I S G , Arch ie f Sneevliet , 101. 

112. Het Anker, 24-5-1918. 

113. Het Vrije Woord, 10-5-1918. 

Ï14. Het Anker, 31-5-1918. 

115. C.B. Brouwer , De langzame ondergang onzer organisatie. 

116. Jaarverslagen over ipió van den BvMMP en het Bondsgebouw in Den Helder, p . 30. 

117. Sneevliet werd beschuldigd van overtreding van de artikelen 63a en 63b, de zgn. 

haatzaaiartikelen. De officier van justitie formuleerde het als volgt: Het opwekken of 

bevorderen van gevoelens van vijandschap, haat of minachting tegen de regeering van Ne

derland en die van Nederlandsch-Indië en Het opzetten der bevolking tot het begaan van 

een misdrijf nl. het plegen van een aanslag, die ten doel had de omstooting of verandering 

der regeering van Nederlandsch-Indië, welke opzetting echter geen gevolgen heeft gehad. 

M. Per thus , Henk Sneevliet, p . 159. De Indiër, 19-3-1917. 

118. Socialisme in Indonesië, deel 2. A. Baars en H . Sneevliet , Het proces Sneevliet. 

119. IISG, Arch ie f Sneevliet , 51. 

120. Felicitat ietelegram van h e t hoo fda fde l ingsbes tuu r van de B V M M P aan Sneevliet van 

4-4-1918, ibid. , 93. 

i n . Bataviaasch Nieuwsblad, 4-4-1918. 

112. Het Vrije Woord, 20-4-1918. 

123. Soerabaiasch Handelsblad, 8-4-1918. 

124. Bataviaasch Nieuwsblad, 11-5-1918. 

125. Bataviaasch Nieuwsblad, 11-5-1918. 

126. Na zijn t e r u g k o m s t in N e d e r l a n d speelde Kru i shee r als b o u w v a k k e r een rol in h e t 

NAS, waar hij in c o n t a c t k w a m m e t m e n s e n als M a x R o o d v e l d t en lid w e r d van d e 

RSAP. In 1938 zou hij b r eken m e t Sneevliet en zich aans lu i t en bij d e t ro tsk is t i sche 

groep Lu te raan ' . D . Bos , Vele ivoningen, maar nergens een thuis, p . 94 . C i rcu la i r e nr. 

4 BVMMP. I I S G , Arch ie f Sneevliet , 91. H . R o l a n d Hol s t , De Opstandelingen, Lyrisch 

treurspel in } bedrijven. NA, M v K , mai ln r . 258X/18, verbaal 6-1-1919, nr. 6, 2 .10.36.04, 

inv. nr. 1927. 

127. Het Vrije Woord, 30-12-1917. 

128. Het Vrije Woord, 10-1-1918. 
I29- J.A. Brands teder , Ons Dappere Indische Leger. Knipsels uit kranten en brieven, p . 

39. Met de titel van deze brochure borduurde de schrijver waarschijnlijk voort op 

het werk van de socialist L.H.A. Drabbe, die in 1900 Het Dappere Hollandse Leger 

schreef. 

')o. H. Roland Holst, Kapitaal en arbeid, Deel 11, p. 205. Verder besteedde Het Vrije Woord 

van 20-4-1918 door middel van het artikel 'De Hel van Java' aandacht aan dit straf-

detachement. Zeer waarschijnlijk is dit artikel door de onderwijzer en leraar Barend 

Coster geschreven. In het Sneevlietarchief bevindt zich een verklaring van de soldaten 



8 3 6 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

A.J.C. Badart en B. de Hondt waarin zij mededelen, dat de feiten vermeld in het 

artikel 'De Hel van Java' naar waarheid zijn weergegeven. 11SG, Archief Sneevliet, 96. 

131. H. Roland Holst, Kapitaal en arbeid. Deel II, p. 206-207. 

132. Soldaten en Matrozenkrant, 1-10-1918. 

133. J.A. Brandsteder, Indiëeen hel, p. 5. 

134. J.A. Brandsteder, Ons Dappere Indische Leger, p. 8. 

135. J.A. Brandsteder, Indië een hel. 

1^6. Het Vrije Woord, 10-1-1918. 

137. Brief H. Sneevliet aan A. Baars van 22-1-1918: Zegaan Brandsteder dat zijn strooibiljet 

over Thimahie [sic] Donderdag verzonden wordt aan zijn adres. Onduidelijk is of hier 

gesproken wordt over een geredigeerde tekst, of over een partij gedrukte pamfletten. 

iiSG, Archief Baars, 101. 

138. Brief A. Baars aan H. Sneevliet van 2-2-1918, IISG, Archief Sneevliet, 48. 

139. Het Vrije Woord, 10-2-1918. 

140. R.T. McVey, The rise of Indonesian communism, p. 29. 

141. Het Vrije Woord, 10-3-1918. 

142. Johannes Franciscus van Nugteren, geboren 3-10-1896 (stnr. 4192). Op 28-3-191S 

werd hij aan boord van de 'Jakhals' gestraft met 8 dagen provoost voor het sturen 

van een artikel van hem, aan de commandant van het Nederlands eskader in Neder-

lands-Indië. Bovendien werd hij voor 9 maanden teruggezet tot matroos 3de klasse 

vanwege een artikel in de eerste Soldaten en Matrozenkrant. O p 16-5-1919 zou Van 

Nugteren wegens ongeschiktheid ontslagen worden 'niet ten gevolge van ziels ot 

lichaamsgebreken', IMH, Persoonsdossier. 

143. Nadat Van Nugteren weer teruggekeerd was in het koloniale moederland raakte hij 

staande in een rij voor de steunverlening aan de praat met Anton de Kom. Ook hut 

beider verleden als beroepsmilitair zal een rol gespeeld hebben bij hun vriendschap. 

De Kom diende in 1920 en 1921 bij het 2de Regiment Huzaren. Voorwoord van 

Judith de Kom in: A. de Kom, Wij slaven van Suriname, p. 6-7 en informatie van de 

beide dochters Ria en Jenny Van Nugteren op 23-11-2001. 

144. NA, MvK, mailnr. 258X/18, verbaal 6-1-1919, 2.10.36.04, inv. nr. 1927. 

145. Het Vrije Woord, 10-5-1918. 

146. Het Vrije Woord, 20-6-1918. 

147. Brief van Nicolaas Arie Henricus Josten (voorzitter) en P.L. van der Meer (penning

meester) van de BVMMP afdeling Regentes (twee van de gestraften) vanuit MaK 

aan H. Sneevliet van 6-5-1918. Josten schreef in de brief dat ze er geen spijt van had

den. Ze voelden zich zelfs ietwat beledigd, omdat de straffen niet zo zwaar waren. Dt 

namen van de andere gestraften zijn: de als ijverig voorman van de BVMMP bekend 

staande Lambertus Petrus Joseph de Bont, H.J. Ottenhof, W.H. Wieneke, G.C. van 

Hoorn, C.H. de Haas, A. van Kasteren, D. van Hattem, K. Kwak, P. de Paus, G. van 

Toor en G. Graper. Josten schreef verder dat ze die avond een aanmeldingsvergade

ring zouden houden voor de ISDV. Sneevliet, Brandsteder en A. van Wezel (bestuurs

lid van de ISDV) zouden over het verloop van de vergadering op de hoogte gehouder 

worden, IISG, Archief Sneevliet, 94. 

148. Josten (stnr. 529), matroos iste klasse ontslagen op 30 januari 1919. Ottenhot (stut 

4974), op 14 oktober 1914 als lichtmatroos aangeworven. O p de Regentes op 5 ju"1 



DE RODE GARDE IN NEDERLANDS-INDIË 8 3 7 

1918 in arrest en uit de soldij. O p 2 september 1918 vanwege zijn aandeel in de 'roode 

rijstrel' veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, met ontzegging. Diderikus van 

Hartem (stnr. 5456), matroos 3de klasse. O p 4 mei 1918 veertien dagen Strafdienst met 

inhouding van soldij vanwege te laat terugkomen van passagieren. O p 24 augustus 

1918 door de zeekrijgsraad veroordeeld tot vier maanden militaire gevangenisstraf 

(van 5 juni tot 3 oktober) 'wegens opzettelijk weigeren en opzettelijk nalaten de door 

zijn superieuren gegeven orders na te komen'. O p 7 maart 1920 zou hij eervol ont

slagen worden. Krijn Kwak (stnr. 3987). Gestationeerd op de Regentes kreeg hij op 4 

mei 1918 acht dagen Strafdienst, vanwege te laat terugkomen van het passagieren. Hij 

werd ook op 24 augustus 1918 tot vier maanden veroordeeld door de zeekrijgsraad. 

Ondanks dat in zijn conduiteboekje geschreven stond: 'zeer werkschuw', zou hij wel 

gewoon tot aan de Tweede Wereldoorlog in dienst blijven. Pieter de Paus (stnr. 5375). 

Op Regentes gestraft met acht dagen Strafdienst en inhouding helft soldij vanwege 

te laat terug komen van het passagieren. Voor zijn aandeel in de 'roode rijstrel' ook 

veroordeeld tot vief maanden. Van 17 april tot 20 juni zou hij gestationeerd zijn aan 

boord van de torpedoboot 'Schorpioen' in Vlissingen, daarna op de 'Hydra' te Helle-

voetsluis tot zijn ontslag in oktober 1919. Gerardus Graper (stnr. 5368). O p 4 mei 1918 

aan boord van de Regentes veroordeeld tot 12 dagen Strafdienst vanwege het te laat 

terugkeren. O p 8 december 1919 zou hij de dienst verlaten, IMH, persoonsdossiers. 

149. Artikel van G.J. van M u n s t e r in: Het Weekblad, bijvoegsel van Het Volk, 7-3-1919. 

Gijsbert Jasper van M u n s t e r was onderwi jzer in Indié , lid van het Neder l andsch-

Indisch Onderwi jze rs G e n o o t s c h a p ( N I O G ) en van de I S D V / P K I . Z ie verder over h e m : 

Cahiers over de geschiedenis van de CPN, nr. 10, anti-fascisme in de jaren dertig, p. 115-

132 en de door J. Morrièn geschreven biografie in: Biografisch Woordenboek van het 

Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel 1, p. 87-88. 

150. J.L. Swarte, Spreekpunt 1971, p . 51. 

151. Het Sneevlietarchief bevat een citaat uit een brief van een zekere (J.?) de Krijger van 

13-5-1918. Hij was op 10-5-1918 op het Haagse Noordeinde het hoofdbestuur van de 

BVMMP tegen het lijf gelopen, dat zojuist terugkwam van een audiëntie bij de minis

ter van Marine Rambonnet. Hij was te weten gekomen: dat het over Indië gegaan is 

en dat de heer Brandsteder de gebeten hond is, ook Rambonnet is van meening, dat het 

noodzakelijk is, dat Smit zoo spoedig mogelijk naar Indié gaat en daarover is besloten 

hem met de eerstvolgende bootgelegenheid weg te zenden, IISG, Archief Sneevliet, 100. 

152. Soerabaiasch Handelsblad, geciteerd in: Het Anker, 27-9-1918. 

•53- Artikel van Henk Sneevliet 'Na ons Kongres' en de rubriek 'Uit de ISDV', Het Vrije 

Woord, 30-5-1918. 

'54- J.H.A. Boertje geboren 18 november 1882 zat bij de marine van 2 augustus 1903 tot 16 

maart 1916. Het Vrije Woord, 20-6-1918. O p zijn conduitestaat figureren twee ontevre-

denheidsbetuigingen. IMH, Persoonsdossier. Volgens Het Vrije Woordvan 30-5-1918 wa

ren 42 van de 516 abonnees op Het Vrije Woord, 'gardisten van Harer Majesteits Vloot'. 

A.C. Vromans, De kustforten der marine bij Soerabaja, p. 39. 

Het Vrije Woord, 30-6-1918. 

M. Perthus, Henk Sneevliet, p. 175. 

Het Anker, 17-1-1919. 

M. Perthus, Henk Sneevliet, p. 183 en de Soldaten en matrozenkrant van 1-10-1918. 



g , g NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

160. Batavmasch Nieuwsblad, 8-10-1918. Soldaten en Matrozenkrant, 16-10-1918. Het Vrije 

Woord, 8-3-1919. Het ging om de matrozen Jacobus Voorduin en Chaudron, luiden 

van de Marinierskazerne in Soerabaja, de matrozen Wouterson, Van Grondelle, en 

W.A. Groenemeijer van 'De Zeven Provinciën. Drie andere matrozen, Van Nes, 

Verstraeten en Erfman werden uiteindelijk niet gestraft, omdat ze belastende verkla

ringen aflegden voor hun makkers. Door de zeekrijgsraad werden ze in februari 1919 

veroordeeld tot een militaire gevangenisstraf van twee maanden. In hoger beroep bij 

het Hoog Militair Gerechtshof werden ze in juli 1919 vrijgesproken. Militair Rechter

lijk Tijdschrift, XV, 1919, p. 39!-394-

161. O p 7-6-1918 hielden het hoofdafdelingsbestuur en o.a. de besturen van 'De Ruyter en 

Torpedodienst een bijeenkomst over de tactiekkwestie, n.a.v. een nieuwe circulaire (nr. 

66) van het H.B. Circulaire nr. 4 Hoofdafdelingsbestuur, IISG, Archief Sneevliet, 91. 

162. Verslag gecombineerde ledenvergadering van 25 en 26-10-1918 in het SMG. Ibid., 9" 

Volgens informatie van mevrouw C. Boeyenga was de roepnaam van haar oom Colle. 

gesprek 24-7-2001. 

163. Brieven van To (C.) Baars-Cheriex aan H. Sneevliet, februari 1918? en van A. Baars 

aan H. Sneevliet van 2-2-1918, IISG, Archief Sneevliet, 48. Soerabaiasch Handelsblad. 

2-2-1918. In de brief van To Baars wordt gesproken over een telegram dat vanuit 

Weltevreden gericht was aan de familie Baars: zoogenaamd een antwoord van de Bol-

sjevikis. 't Lijkt mij een mop, want 't was in 't Hollandsch opgesteld en hoe zouden die 

menschen dat nu kunnen opmaken: Inhoud: dank voor gelukwenschen, betuiging vm 

spijt dat ze niet in S.b. [Soerabaja] konden komen, verzoek voor een spoedige verbroede

ring van alle volken. 

164. Soldaten en Matrozenkrant, 1-8-1918. 

165. De Locomotief, 31-7-1918. 

166. De Locomotief, 25-6-1918. 

167. Algemeen Handelsblad, 7-7-1918. 

168 A.G. Vromans, De kustforten der marine bij Soerabaja, p. 34-35. 

169. Soldaten en Matrozenkrant, 1-8-1918. H. Roland Holst, Kapitaal en arbeid. Deel U, f 

204. NA, Ministerie van Marine, scheepsjournalen, 2.12.03, inv. nr. 2375. 

170. De op 25-10-1916 opgerichte R.K. Vereeniging van Marinepersoneel 'St. Christophe 

rus' was de enige 'serieuze' concurrent van de BVMMP. Voor het einde van de Eerste 

Wereldoorlog telde zij waarschijnlijk nooit meer dan enige tientallen leden. J.L 

Swarte, Spreekpunt 1971, p. 57- . , n 

171. Afschrift van een artikel (gepubliceerd in Het Vrije Woord™ 30-6-1918) getiteld U 

dienstweigering op de Regentes, betreffende een weergave van het relaas van Ange

nant, propagandist van de R.K. Vereeniging van Marinepersoneel aan boord van de 

Regentes over de dienstweigering uit protest tegen de kwaliteit van het eten. OSG, 

Archief Sneevliet, 95 . 

172 Brief van C. Kraan 6-9-1918 aan Sneevliet, IISG, Archief Sneevliet, 50. Uitspnu*« 

legram luidde als volgt: [marinier Hendrik Abraham] Kool en [L P ].] de Boni 

[Johannes August van] Proosdij 10 maanden, [Nicolaas Arie Henricus] Jasten, Strang 

cobusAdrianus BernardusJ, [Hermanus] Nieuwland en Lekker]Gerardus WilUmbroi 

Lokker] 9 maanden, Visser 8 maanden, Klokkemeyer 7 maanden, vijf van 6 mtumdt« 

Silvesters maanden, 65 van 4 maanden, 7 van 3 maanden, 2 vrijgesproken,,•-
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van het recht om bij den gewapende macht of als militair te dienen. Of de preventieve 

hechtenis wordt afgetrokken is niet bekend, doch ik vermoed zeer sterk dat het zoo is. 

Wie er vervallen hebben is ook nog niet bekend. Ze zijn maandag 2 september per Zeven 

Provinciën naar Onrust verstuurd. [...] Gelijk met deze zend ik U toe: H. BI. van 2,3,4 

en 5 sept, waarin 'Kedirizaak' voorkomt. Die brief van de krijger zendt U die met eenige 

spoed terug, die heb ik noodig voor 't Anker, enz. Verder geen nieuws, groeten aan Dekker, 

Saluutjes, C. Kraan. Van nog enkele matrozen hebben we de namen kunnen achter

halen: Pieter van Bree en Lodewijk Petrus Kern. Zij en de eerder genoemde langer 

gestraften hebben een deel van hun straf uit moeten zitten in Leeuwarden, RAF, Index 

op de registers van het gevangeniswezen, 50-01, inv. nr. 1027. De 'Kedirizaak' slaat op 

de aldaar plaatsvindende relletjes als uiting van het antikoloniale volksverzet. Door 

middel van het sturen van soldaten, 'machtsvertoon', probeerden de autoriteiten 

hiertegen op te treden. Bataviaasch Nieuwsblad, 13-9-1918. 

i"3. In het speciale 'Matrozennummer' van Links Richten van maart 1933 (nr. 7) staat 

hierover een artikel (p. 15-17) genaamd 'de roode vloot' van 'Frank Vengeur'. Het 

nummer is gebaseerd op ooggetuigenverklaringen en het staat dan ook vast dat het 

hier Van Nugteren betreft. Links Richten (volledige reprint), p. 165-167. 

174. Het Vrije Woord, 10-9-1918. De afdeling Semarang organiseerde bijvoorbeeld op haar 

vergadering van 1-9-1918 een collecte voor de dienstweigeraars van de Regentes. Ba

taviaasch Nieuwsblad, 4-9-1918. 

[75 Bataviaasch Nieuwsblad, 25-10-1918 en Het Vrije Woord, 2-11-1918. In Het Vrije Woord 

was de brief ondertekend door 'P. v.d. B.'. 

176. u s e Archief Sneevliet, inv. nr. 88. O p 11-11-1916 was te Malang al een eerste verga

dering gehouden van mindere militairen van de landmacht. Aan de hand van een 

inleiding over de geschiedenis van de BVMMP werden de mogelijkheden aangegeven 

van een soldatenvakbond. O p een tweede vergadering werd een afdeling van 35 leden 

opgericht en een hoofdbestuur gekozen. Het Vrije Woord, 10-12-1916. 

177- Verslag van een vergadering van militairen in Nederlands-Indië betreffende de straf

wetten in het leger, 19-2-1918, u s e Archief Sneevliet, 90. Circulaire Hoofdafdeling 

nr. 3 BVMMP, o.a. over de Soldatenbond, IISG, Archief Sneevliet, 91. Geheim verslag 

van de PID, nr. 20 van 27-2-1918, NA, MvK, Openbare verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 

1986. Leo Trotsky schrijft in zijn Geschiedenis der Russische Revolutie (p. 330) het vol

gende over de artikelen van de 'beroemde Legerorder nr. 1 die bepaalden: verkiezings-

comites bij alle troepenafdeelingen te vormen; soldatenafgevaardigden in de Sowjet te 

kiezen; bij elk politiek optreden zich te onderwerpen aan de Sowjet en de eigen Comités; 

de wapens onder controle van de compagnies- en bataljonscomité's te houden en deze 'on

der geen omstandigheden aan de officieren uit te leveren'; strenge militaire discipline in de 

dienst, alle burgerrechten buiten de dienst; eerbetuigingen aan en titels van de officieren 

buiten de dienst worden afgeschaft; onheusch gedrag tegenover soldaten, in het bijzonder 

het aanspreken met jij en jou', is verboden, enzoovoorts. Zie ook: M. McCauley, The 

Russian Revolution and the Soviet State 1917-1921 Documents, p. 23-24. 

~s Bijlage bij geheim rapport PID, nr. 28 van [4-3-1918, NA, M V K , Openbare verbalen, 

2.10.36.04, inv. nr. 1986. De titel van de genoemde brochure was: Algemeen Kiesrecht 

en Revolutiegeest, geschreven door generaal en staatsraad C.C. den Beer Portugael. 

Hij achtte militaire bonden inderdaad ondingen en pleitte voor een verbod op der-
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gelijke organisaties. Daartoe diende volgens hem de Grondwet gewijzigd te worden 

(p- 51-53)-
179. Verslag gecombineerde ledenvergadering van 25 en 26-10-1918 in het SMG, IISG, Ar

chief Sneevliet, 97. 

180. Volgens de Circulaire Hoofdafdeling nr. 3 van de BVMMP bestonden soldatenbondaf-

delingen in Malang (150), Soerabaja (200), Meester Cornelis (156), Bandoeng (200 

en verder kleine afdelingen in Gombong, Tjimahi, Ngawi, Semarang en Salatiga. 

IISG, Archief Sneevliet, 91. O p het congres van de ISDV gehouden in mei 1918 besprak 

de partij hoe ze net als Lenin het 'revolutionair defaitisme' kon bevorderen. De ko

loniale troepen konden in het algemeen wel overgehaald worden niet te vechten, de 

roodgardisten konden dan handig de macht grijpen. R.T. McVey, The rise of Indone

sian communism, p. 30. Bataviaasch Nieuwsblad, 11-3-1918. 

181. M. Perthus, Henk Sneevliet, p. 170. Bataviaasch Nieuwsblad, 16-5-1918. Het totaal 

aantal Europese militairen, waaronder ook (onder)officieren was ongeveer 7000. 

Er moet overigens vanuit gegaan worden dat de Soldatenbond niet alleen Europese 

soldaten organiseerde, maar tevens inheemse militairen. 

182. Bataviaasch Nieuwsblad, 11 en 22-4-1918. Soldaten en Matrozenkrant, 1-12-1918. 

183. H. Roland Holst, Kapitaal en arbeid, deel 11, p. 207. 

184. Soldaten en Matrozenkrant, 1-6-1918. 

185. In de Volksraadhandelingen, eerste gewone zitting 1918, p. 552. Hierin wordt verwe

zen naar artikelen in het Bataviaasch Nieuwsblad, 5 en 12 juni. Helaas is de avond

editie van het exemplaar van 12 juni onvindbaar in de Nederlandse archieven en 

bibliotheken. 

186. De uit Sittard afkomstige Jan-Willem Vinclair (stamboeknr. 75304) en Gerhardus 

Johannes Messerschmidt (stamboeknr. 74565). NA, M V K , stamboeken militairen. 

2.10.50, inv. nr. 478, Bernardus Wilhelmus Oerlemans (stamboeknr. 6461-). inv. 

nr. 388 en Jacob Cornelis Quaak (stamboeknr. 78307). i n v- n r- 403 en Theodorus 

Janssen (stamboeknr. 78455), inv. nr. 479. Hendrikus Wilhelmus Allewelt had stam-

boeknummer 76720. Soldaten en Matrozenkrant, 1-6-1918. Volgens de Soldaten en 

Matrozenkrant van 1 augustus werden enkele bestuursfuncties verwisseld, waardoor 

Allewelt eerste voorzitter werd, Van Lier tweede secretaris en Fehrenbach commis

saris. De Soldaten en Matrozenkrant van 16-9-1918 sprak over het hoofdbestuurslid 

Bekker, die gestationeerd was te Makassar. 

187. Bijlage bij geheim verslag van de PID, nr. 30 van 19-3-1918, NA, M V K , Openbare ver

balen, 2.10.36.04, inv. nr. 1986. 

188. Bataviaasch Nieuwsblad, 30-3-1918. 

189. Batoe Toelis is een plaatsje een kilometer of 4 ten zuidoosten van Buitenzorg en dus 

ook dicht bij Weltevreden. 

190. Harry Dekker was besruurder van de Vereniging van Spoor- en Tramweg Personeel 

(VSTP) en medeoprichter van de ISDV. Bataviaasch Nieuwsblad en Nieuws vla Day 

2-4-1918. Geheim PID verslag nr. 36 van 2-4-1918, NA, M V K , openbare verbalen. 

2.10.36.04, inv. nr. 1986. H. Sneevliet, Mijn uitzetting. Vergeefich verweer legen M 

eerste politieke externeering onder den 'nieuwen koers', p. 41. 

191. Bataviaasch Nieuwsblad, 8-4-1918. 

192. Bataviaasch Nieuwsblad, 3-4-1918. 
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193. Daniël Ger r i t Drijvers ( s tamboeknr . 77971) was in 1917 geplaatst bij het 12de batal jon 

infanterie te Meester Corne l i s , NA, M V K , s t amboeken mil i ta i ren, 2.10.50, inv. nr. 

402. 

194. Vrijzinnig Weekblad, orgaan van de Nederlandsch-Indische Vrijzinnige Bond, 11.-1-

1918. 

195. Bataviaasch Nieuwsblad, 13-4-1918. 

196. Bataviaasch Nieuwsblad, 14-3-1918. 

197. Soldaten en Matrozenkrant, 1-6-1918. 

198. Bataviaasch Nieuwsblad, 20-8-1918. 

199. David G e h o o r z a a m (s tamboeknr . 77685), NA, M V K , s t amboeken mil i ta i ren, 2.10.50, 

inv. nr. 402 . 

200. Bataviaasch Nieuwsblad, 26-8-1918 en Soldaten en Matrozenkrant, 16-9-1918. De beide 

initiatiefnemers werden geschorst van hun bestuursfunctie en van hun lidmaatschap 

van de Soldatenbond. 

201. De Indische SDAP had haar n a a m intussen gewijzigd in Indische Soc iaa l -Democra t i 

sche Partij . Het Indische Volk, 7-9-1918. 

202. Het Vrije Woord, 10-9-1918. 

103. Soldaten en Matrozenkrant, 16-2-1919. Volksraadhandelingen, tweede gewone zitting 

1918, p. 464-465. 

204. Conduiteboekje van J.F. van Nugteren. IMH, Persoonsdossier. 

20;. Soldaten en Matrozenkrant, 16-9-1918. 

206. Soerabaiasch Handelsblad, 6-9-1918. 

207. J. Morrién, Indonsié' liet me nooit meer los, p. 100. 

208. Bataviaasch Nieuwsblad, 4-9-1918. Volgens de Soldaten en Matrozenkrant van 16-9-

1918 was het verhaal over de protestvergadering verzonnen. Mededeling Joop Mor-

riën op 23-1-2002. 

209. Het iSDV-lid Ger r i t van Bur ink (1891-1961) was van 1915 to t 1920 onderwijzer in In-

dië. Hie rna werd hij een halfjaar geschorst . Van 1923 to t 1940 lid van de Ro t t e rdamse 

gemeenteraad voor verschil lende part i jen, o n d e r andere voor de CPN, de RSP en voor 

het ul t ranat ional is t ische Verbond voor Na t ionaa l Hers te l . In de oor log voedse lcom-

missaris voor de N S B in Ro t t e rdam. J. M o r r i ë n , 'Aroen', p . 135. G e h e i m P I D verslag nr. 

56 van 5-7-1918, NA, M V K , openba re verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 1927. 

210. Brief G . van Bur ink aan H . Sneevliet, s ep tember 1918, HSG, Archief Sneevliet, 48. 

Hl. Bataviaasch Nieuwsblad, 16-4-1918. 

-12. Soldaten en Matrozenkrant, 16-8-1918. 

213. Soldaten en Matrozenkrant, 1-7-1918. Verdedigingsrede Brandsteder , HSG, Archief 

Cramer, 205. 
; '4- M Perthus, Henk Sneevliet, p. 182. 

115. Binnen mar inek r ingen werd regelmatig gedebat teerd over de mili taire inzetbaarheid 

en kwaliteiten van de verschil lende Indische volken en ook over h u n eventuele geza

menlijke inzet. O o k hier vaak een voorkeur voor M e n a d o n e z e n en Molukke r s , o m 

dat ze christelijk zijn, onderwijs hebben geno ten en vaak meer bekend waren m e t het 

militaire leven. Z ie hiervoor de ar t ikelen: 'Welke in landers bij de m a r i n e in Indië ' , 

R.P. (waarschijnlijk R. Polis). Marineblad Ipl6-içiy, xxx i , p . 716-721. ' In landers bij 

de marine ' , S. van Ramshors t , 'Beschouwingen over he t gebru ik en de behande l ing 
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van inlanders van Nederlands Oosr-Indië bij de marine', en 'Enkele opmerkingen 

omtrent de bij de marine in dienst zijnde Javaanse matrozen', R.P. Marineblad 1918-

IçIç, xxxiii, p. 27-50. 

216. Jaarverslagen over 191$ van den BVMMP en het Bondsgebouw in Den Helder, p. 33. 

217. Soldaten en Matrozenkrant, 16-8-1918. 

218. Cornelis Kraan (stnr. 3567) nam dienst bij de marine op 30 april 1909. Naast marine

matroos was hij vakbondsleider en socialist. Verder was hij lid van de Hoofdafdeling 

Soerabaja van de BVMMP. Vanwege radicale vakbondsacties werd hij op 28-10-1918 

met onbepaald verlof uit dienst gestuurd in afwachting van zijn ontslag; speelde een 

rol bij de vorming van de soldaten- en matrozenraden in november 1918 en was lid 

van het afdelingsbestuur van de ISDV in Soerabaja en later van het Hoofdbestuut van 

de PKi. F. Tichelman, Socialisme in Indonesië, Deel 11897-1917, De Indische Sociaal-

Democratische Vereeniging, voetnoot 1, p. 281. IMH, Persoonsdossier, NA, Archief van 

de directie der Marine, 2.12.12., inv. nr. 1480, p. 23. 

219. Jaarverslagen over 1916 van het Bondsgebouw van den BVMMP te Soerabaia, benevens 

verslag van den Hoofdafdeeling in Oost-Indië, bijlage 11. 

220. Jaarverslagen over 1916 van het Bondsgebouw van den BVMMP te Soerabaia, bent 

verslag van den Hoofdafdeeling in Oost-Indië, bijlage 11. Voor de Molukkers in dienst 

van de Koninklijke Marine zie: H. Keppy, De laatste inlandse schepelingen. 

221. J. Petrus Blumberger, De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië, p. 46. 

222. Verslag betreffende den militaire afd. Boedi Oetomo, Militaire commandant Badjar-

masin, van 6-10-1913, mr. 545/14, Militaire commandant Atjeh aan de Legercomman

dant van 25 april 1914, mr.1122/14, in: R. Chauvel, Nationalists, soldiers and sept > 

p. 58. 

223. Het Vrije Woord, 10-1-1917 en Bataviaasch Nieuwsblad, 10-6-1918. 

224. Artikel van R.P (R. Polis) in het Algemeen Handelsbladen 3-3-1917 overgenomen 

in: Marineblad 1916-191J, xxxi. Volgens hem vond de oprichting van de 'Vereeniging 

van Inlandsche Marrozen' plaats in het gebouw van de BVMMP te Soerabaja. Polis 

zou de vergadering meteen de vraag gesteld hebben of het de bedoeling was van at 

vereeniging om de socialistische, antimilitaire en ontevreden richting van den Matrozen-

bond op te gaan, in welk geval hij, de beschermheer, zou aftreden. Volgens hem werd 

met vrijwel algemene stemmen gekozen voor het behouden van de beschermheer 

De naam van de organisatie werd niet, zoals aanvankelijk het plan was 'Bond ra« 

Inlandse Schepelingen', maar Vereniging enz. In de Maleise vertaling van de statuten 

en in het huishoudelijk reglement werd niet gesproken van 'Sarekat' (bond), maar 

van 'Perhimpoenan' (vereniging). Na de vergadering zouden enkele Menadonese 

matrozen op grond hiervan bedankt hebben als lid. 

225. Jaarverslagen over 1916 van het Bondsgebouw van den BvMMP te Soerabaia, ba 

verslag van den Hoofdafdeeling in Oost-Indië. 

226. Volksraad Handelingen, ie zitting 1918, p. 209. 

227. Geheim verslag van de PID, nr. 43 van 4-5-1918, NA, MvK, Openbare verbale« 

2.10.36.04, inv. nr. 1986. In de Soldaten en Matrozenkrant hebben we geen ben 

over gezamenlijke activiteiten van Molukkers en Europeanen gevonden. Het is dan 

ook waarschijnlijk dat de Molukkers in Soerabaja een onderafdeling vormden. 

228. Bataviaasch Nieuwsblad, 5-8-1918. 
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229. Soldaten en Matrozenkrant, 1-5-1918. 

230. Bataviaasch Nieuwsblad, 22-8-1918. D i t blad d r u k t e regelmat ig impressies van een 

milicien a f i n de v o r m van de rubr iek 'Brieven van een milicien' . 

231. Soldaten en Matrozenkrant, 16-3-1918. 

2)2. Soldaten en Matrozenkrant, 1 en 16-8-1918. 

233. Geheim verslag van de P I D , nr. 38 van 12-4-1918, N A , M V K , O p e n b a r e verbalen, 

2.10.36.04, inv. nr. 1986. 

234. Geheim verslag nr. 44 van d e P I D van 10-5-1918. Ibid. 

235. Soldaten en Matrozenkrant, 16-10-1918. 

236. Geheim verslag van de P I D , nr. 46 van 13-5-1918, NA, M v K , O p e n b a r e verbalen, 

2.10.36.04, inv. nr. 1986. 

237. Soldaten en Matrozenkrant, 16-3-1918. 

238. Artikel u i t d e Sinar Djawa van 19-3-1918. O p g e n o m e n in he t gehe im verslag van de 

PID, nr. 33 van 27-3-1918, NA, M v K , O p e n b a r e verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 1986. 

239. Dit was de ' tweede ' Politieke In l i ch t ingendiens t . D e eerste was in 1914 opger ich t en 

viel o n d e r de adviseur voor In landse Z a k e n . In april 1919, enkele m a a n d e n na de 

oorlog, zou deze weer w o r d e n opgeheven . 

240. B. de Graaff, 'Kalm temidden van woedende golven, p. 262. 

141, L. de Jong, Het Koningrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 11A, Ne-

derlands-Indië, p. 250. 

242. Het Vrije Woord, 30-4-1918. H e t verslag van het gesprek tussen M u u r l i n g en Sneevliet 

werd later o p g e n o m e n in de b r o c h u r e van Sneevliet, Mijn Uitzetting, vergeefsch ver

weer tegen de eerste politieke externeering onder den 'nieuwen koers'. 

243. W.A. Pénard, Donkere bladzijden uit het levensboek van Jan Fuselier. De brochure 

bevat overdrukken van zijn artikelensetie 'Jan Fuselier', die gedurende 1917 en 1918 

verschenen in het Vrijzinnig Weekblad. Verslag van de terechtzitting in de zaak 

Brandsteder op 1-10-1918, IISG, Archief Wijnkoop Moskou, rol 19, nr. 75, docu

mentor. 63-67. 

-H- In het Vrijzinnig Weekblad verschenen regelmatig discussiebijdrages over de 'Leger-

vereeniging': 16 maart, 25 mei en 1 juni 1918. De Legervereniging verspreidde de 

brochure Donkere bladzijden. Het Nederlands bestuur was strikt gecentraliseerd, 

ook al was de koloniale regering tot tweemaal toe overgegaan tot een politiek van 

decentralisatie. Er werden plaatselijke raden ingesteld en in de twintiger en dertiger 

jaren werden bovendien grote bestuurlijke eenheden gevormd. Toch zou er geen 

sprake zijn van werkelijke decentralisatie, want het nieuwe systeem vestigde geen 

plaatselijke autonomie, maar verruimde de mogelijkheden tot ingrijpen van bovenaf. 

B. de Graaff, 'Kalm temidden van woedende golven', p. 203-206. NA, Stamboeken van 

Burgerlijke Ambtenaren in Nederlands-Indié' en de Gouvernements Marine, 2.10.08, 

U/l 209, fiche 2-1 5. 
;4v Het Indische Volk, Weekblad van de afdeling Batavia der SIMI; 8-12-1917. 
246. Bataviaasch Nieuwsblad, 23 en 30-3-1918. 

17 Geheim verslag PID, nr. 28 van 14-3-1918, NA, MvK, Openbare verbalen, 2.10.36.04, 

inv. nr. 1986. 
;48. Bataviaasch Nieuwsblad, 23-3-1918. Voor de beginselverklaring zie: Bataviaasch 

wsbladvzn 6-3-1918. 
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249. Bataviaascb Nieuwsblad, 23-3-1918. 

250. Soldaten en Matrozenkrant, 1-7-1918. 

251. Bataviaascb Nieuwsblad, 8-5-1918. 

252. Geheim verslag nr. 34 van de PID van 28-3-1918, NA, M V K , Openbare verbalen, 

2.10.36.04, inv. nr. 1986. 

2 5 3 . Het Indische Volk, 30-3-1918. 

254. NA, MvK, mailnr. 258X/18, verbaal 6-1-1919, nr. 6, 2.10.36.04, inv. nr. 1927. 

255. Geheim verslag PID, nr. 32 van 25-3-1918, NA, M V K , Openbare verbalen, 2.10.36.04. 

inv. nr. 1986. 

256. Soerabaiasch Handelsblad, 18-4-1918. 

257. Geheim verslag van de PID, nr. 37 van 8-4-1918, NA, M V K , Openbare verbalen, 

2.10.36.04, inv. nr. 1986. 

258. o s e Archief Sneevliet, 91. 

259 . Soldaten en Matrozenkrant, 1-5-1918. 

260. Het Vrije Woord, 19-10-1918. 

261. Arend Arie van den Tol (stamboeknr. 79053), NA, M V K , stamboeken militairen. 

2.10.50, inv. nr. 405. Bataviaascb Nieuwsblad, 16-5-1918. 

262. Soldaten en Matrozenkrant, 1-4-1919. Maandblad voor den onderofficier der landmaat 

in Nederlandsch-Indië, officieel orgaan van de Europeesche Onderofficiers Vereenigmi 

Ons Aller Belang, 31-3 en 31-8-1916, 30-4 en 15-6-1917. 

263. O p dit congres loste G. Japin Rooyackers af als voorzitter. Soldaten en Matrozenkrant 

1-6-1918. Verslag Jaarvergadering OAB in Preangerbode, 21 en 22-5-1918. 

264. In 1917 was P. Bergsma voorzitter van de OAB-afdeling in Banjoe Biroe en in 1918 

leidde hij de afdeling Bandoeng. Eind 1918 was Bergsma geen lid meer van OAB. 

Maandblad voor den onderofficier der landmacht in Nederlandsch-Indië, 15-1-1919. 

265. Maandblad voor den onderofficier der landmacht in Nederlandsch-Indië, 15-3-1918. 

266. De Soldatenbond stelde twee voorwaarden voor deelname aan de voedingscommis

sie: er zouden geen officieren in moeten zitten en de bond wilde de mogelijkheid 

hebben een niet-Europeaan aan te wijzen voor de commissie. De voeding van de 

niet-Europeanen diende namelijk ook meegenomen te worden in het onderzoek 

Soldaten en Matrozenkrant, 1-8 en 16-9-1918. Het Maandblad voor den onderofficif 

der landmacht in Nederlandsch-Indië van 15-1-1919 drukte een discussie at tussen de 

oprichter van OAB, S.J. Aay en Van den Tol, onder de titel: 'Nogmaals geen politiek 

in OAB'. 

267. Het Vrije Woord, 5-10-1918. 

268. Maandblad voor den onderofficier der landmacht in Nederlandsch-Indië, 30-4-191 " 

269. Het Vrije Woord, 10-3-1916. 

270. Bataviaascb Nieuwsblad, 9-8-1918. 

271. Bataviaascb Nieuwsblad, 15-1-1918. 

272. Hendrik van Oortmerssen, stamboeknummer 59895. Geheim verslag van de PID, nr 

37 van 8-4-1918, NA, M V K , Openbare verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 1986. 

273. Geheim verslag van de PID, nr. 37 van 8-4-1918. Ibid. 

274. De Tribune, 9-8-1918. 

275. Van Oortmerssen ging overigens in beroep tegen de zwaarte van zijn straf bil J; 

krijgsraad. Zie daarvoor de uitspraak van de krijgsraad, register nr. 55/1918. Het Hoos 
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Militair Gerechtshof van Nederlands-Indië oordeelde dat de opgelegde straf: 'plaat

sing in de 2de klasse van militaire discipline' te zwaar was. Het H M G bepaalde dat de 

nieuwe straf'vier dagen cachot te water en te rijst' werd. Maar Van Oortmerssen had 

zijn straf ondertussen al ondergaan. De enige genoegdoening was het wijzigen van de 

strafmaat in het strafboekje van de soldaat. Uitspraak van het HMG van Nederlands-

Indië van 10-7-1918. Brief van de eerste gouvernementssecretaris G.R. Erdbrink aan 

de procureur-generaal van 12-9-1918. Brief van de legercommandant Van Rietschoten 

aan de gouverneur-generaal van 23-5-1918. Proces-verbaal van de ondervraging van 

Semaoen op 23-8-1918 door de officier van justitie M.B. van Meerten, NA, M V K , 

Openbare verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 2028. 

276. Semaoen, Anti-Indïê Weerbaar, anti-militie en 't )e Nationaal Congres van de Sarekat-

hlam, waarvan de tekst is opgenomen in Sarekat-Islam Congres (}' nationaal congres). 

29 Sept-6 Oct. ipi8 te Soerabaja. 

277. Geheim verslag van de PID, nr. 45 van 11-5-1918, NA, MvK, Openbare verbalen, 

2.10.36.04, inv. nr. 1986. 

278. 'Kaoem boeroeh' betekent arbeidersklasse, 'sendjata tadjem sekali' betekent scherp 

wapen. Geheim verslag van de PID, nr. 47 van 15-5-1918. Ibid. 

279. Het Vrije Woord, 26-10-1918. 

280. Het Vrije Woord, 26-10-1918. 

281. Brief van P de Roo de la Faille, resident van Batavia, aan de gouverneur-generaal van Ne

derlands-Indië van 16-11-1918, NA, MvK, Openbare verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 2029. 

282. L.A. Vellenga, Europeanen in het leger!, p. 17. 

283. Het korps marechaussee is vooral bekend van de operaties tegen opstandelingen in 

Atjeh. Het korps droeg zoals dat heette zorg voor de interne orde en veiligheid. De 

leden waren afkomstig uit het leger. Door hun vechtcapaciteiten, maar ook door 

hun bekwaamheid als spoorzoeker, maakten naast Europeanen en Javanen vooral 

Molukkers deel uit van het korps. L. Voogt, 'Een politionele eend in de Indische bijt: 

voorgeschiedenis, oprichting en formatieve fase van het Korps Marechaussee te Atjeh 

(1890-1896)', p. 38 in: Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis Landmacht

staf, deel 8 1985 en A. Struijvenberg, Het Korps Marechaussee i8ço-iç}o. 

284. Brief afdelings- tevens brigadecommandant Schutstal van Woudenberg aan de leger

commandant van 25-6-1918, NA, M V K , Openbare verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 2029. 

De kapitein ter zee A.G. Vromans, die zelf diende op de kustforten kon zich achteraf 

nog goed herinneren hoe onrustig het was onder het marinepersoneel. Interessant is 

het gegeven dat de kanonnen van het fort Semamboeng niet alleen een oorlogstaak 

had, maar ook de rede van Soerabaja moest dekken tegen een 'coup'. Dit fort werd 

tevens gebruikt als interneringsplaats voor een groep Europese schepelingen van de 

Regentes die zich te Ambon schuldig hadden gemaakt aan collectieve ongehoor

zaamheid. De kustforten der marine bij Soerabaja, p. 19 en 44. 

-h- Sinar-Hindia, Licht(straal) van Indië, het blad van de Sarekat Islam in Semarang, 

onder redactie van Semaoen. De Locomotief, 20-11-1918. 
:°6. u s e Archief Baars, 129 en 132. Afschriften van het proces verbaal van 29-3-1921 voor 

de Resident van Semarang en verweerschrift tegen het proces verbaal. 
:°7. H. Sneevliet, Mijn uitzetting. Vergeef ch verweer tegen de eerste politieke externeering 

onder den 'nieuwen koers', p. 24. 
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288. Proces-verbaal van het verhoor van C. Kraan door M.F.F. Beltgens, adjunct hoofd

commissaris van politie te Soerabaja, op 16-11-1918. Proces-verbaal van het verhoor 

van H.J. Ottenhof door M.F.F. Beltgens, adjunct hoofdcommissaris van politie te 

Soerabaja, op 17-11-1918, NA, M V K , Openbare verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 2029. 

289. In een brief aan H. Sneevliet zou Kraan later (20-4-1919) over die soldatenraden 

schrijven: U kent zelfde soldatenbeweging hier te goed om niet te weten dat dit mm 

een schrikaanjagend middel was om wat vlugger tot de zoo hoognoodige verbeteringen 

te komen, dan wel dat zij zich als werkelijke soldatenraden zouden ontpoppen, 't Was 

evenwel m'n doel om hen die zich hadden opgegeven als leden dier raden, door wat leiding 

zoover te brengen dat zij zouden kunnen worden benut tot verspreiding van socialistische 

kennis in 't Leger. Was dit laatste niet het geval geweest, dan was het louter poppenkasten] 

geweest. HSG, Archief Sneevliet, 361. 

290. In Partij Remise (p. 271-277) van Jef Last, staat ook het een en ander over de oprichting 

van een matrozenraad. Ook ditmaal ging het vooral over het verzet van onderop en hei 

vertouwen op eigen kracht. Last baseerde zich bij het schrijven van zijn boek op erva

ringen van anderen, naar eigen zeggen vooral op die van Sirach en een zekere 'Koolberg 

uit Amsterdam. Het lijkt er echter sterk op dat hij eveneens gebruik gemaakt heeft van 

een manuscript van Van Nugteren, dat hij als redacteur van het politiekliteraire maand

blad Links Richten onder ogen gekregen had. De communist Last was zo enthousiast 

dat hij Van Nugteren (lid van de SDAP) voorstelde om er een gezamenlijk boek van te 

maken, omdat hij ook al met een vergelijkbaar thema bezig was. Daar is vervolgens 

niets van gekomen. A.M. de Jong betichtte Last in Het Volk (15-2-1934) van 'letterdieve

rij', waarna een reeks van ingezonden brieven van De Jong, Last en Van Nugteren ge

publiceerd werd in niet alleen de SDAP-krant maar ook in De Tribune. Het manusctipt 

van Van Nugteren met de titel De Rode Vloot, waarvoor De Jong nog een voorwoord 

geschreven heeft is nooit uitgegeven en inmiddels helaas ook niet meer terug te vinden. 

Overigens zou Van Nugteren ook na zijn terugkomst in Nederland contact onderhou-

den met Sneevliet. Onder de naam Jan Francis en Jan Maasdorp schreef hij onder meet 

reisverhalen in Het Vaderland en de Delfische Courant. Na de Tweede Wereldoorlog was 

hij nog korte tijd lid van de CPN en werkte hij bij de Rijksluchtvaartdienst. Zie hierover 

verder: M. de Jong, A.M. de Jong, schrijver, p. 324-326. Letterkundig Museum, Collec-

tie A.M. de Jong, J 4201 Bi, 1935, CollectieJ.F. van Nugteren, N. 465, en informa: 

de dochters Ria en Jenny van Nugteren op 23-11-2001. 

291. Brief van de resident van Soerabaja, L.J. Schippers aan de gouverneur-generaal van 

21-11-1918, NA, MvK, Openbare verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 2029. 

292. Soldaten en Matrozenkrant, 16-11-1918. 

293. Het Vrije Woord, 16-11-1918. 

294. Volksraadhandelingen, tweede gewone zitting 1918, p. 466. Het Vrije Woord, 30-11-1918. 

295. Ch.G. Cramer in brief over Novembergebeurtenissen in Indië, HSG, Archief Trocl-

stra, 639/1-3. 

296. De regeringsverklaring, met daarin onder meer toezeggingen voor verbetering van de 

voeding, kazernetoestanden en rechtspleging voor de soldaten, werd in de Volksnud 

voorgelezen door D. Talma, de gemachtigde van de regering: Hoeweide Regeenngof 

grond van de te haren diensten staande gegevens haar uitspraak handhaaft, dat in hei 

Leger geen algemeene ontevredenheid heerscht, wil zij op grond van de tegenovergestew 
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meening van sommige leden van deze vergadering doen wat mogelijk is om in sneller 

tempo dan nu gevolgd wordt, tegemoet te komen aan de bekende grieven ni. de nog 

onvolmaakte regeling der voeding, verouderde kazerne toestanden en ten slotte de onbe

vredigende rechtspleging. Ook werd hiertoe extra geld toegezegd. Handelingen van de 

Volksraad, tweede gewone zitting 1918, p. 252. 

297. Adolf Jacob Kraus, stamboeknr. 71621, was afkomstig uit het Duitse Langenschwarl-

bach, NA, MvK, stamboeken militairen, 2.10.50, inv. nr. 477. 

298. Jacob Lodewijk Witte (stamboeknr. 73747) en Jan Coert (stamboeknr. 76357), NA, 

MvK, stamboeken militairen, 2.10.50, inv. nr. 478. 

299. HSG, Archief Baars, 109 en 132. Afschriften van het proces verbaal van 29-3-1921 voor 

de Resident van Semarang en verweerschrift tegen het proces verbaal. Soldaten en 

Matrozenkrant, 31-12-1918. 

300. Briefvan de Afdelingscommandant, S.H. Schutstal v. Woudenberg aan de commandant 

van het leger van 25-11-1918. Briefvan de legercommandant in Nederlands-Indië, C.H. 

v. Rietschoten aan de gouverneur-generaal van 9-5-1919, NA, M V K , Openbare verbalen, 

2.10.36.04, inv. nr. 2029. Ook over deze bijeenkomst werden achteraf belasrende verkla

ringen afgelegd door de aanwezige soldaten Rijksen, Coert en Van Goch. Krijgsraad-

stukken soldatenraad Soerabaja, Het Vrije Woord, 1-6-1920. De geniesoldaat en bondslid, 

Van Ewyk, luisterde de vergadering af via het oplichten van een paar dakpannen. Hij 

zou later gaan werken voor de recherche in Soerabaja. Soldaten en Matrozenkrant, 16-3-

1919. Binnen was aanwezig de politiefunctionaris en oud-fuselier Rappolt, die aJs soldaat 

verkleed het eerste rapport opstelde. Soldaten en Matrozenkrant, 31-12-1918. Brief van C. 

Kraan aan H. Sneevliet van 20-4-1919, IISG, Archief Sneevliet, 361. 

}0I. Dit betrof niet het OAB-lid van den Tol, het ging hier om een soldaat. Soldaten en 

Matrozenkrant, 1-4-1919. Louis Theodoor Abcouwer (stamboeknr. 73825), NA, M V K , 

stamboeken militairen, 2.10.50, inv. nr. 478. 

302. Hendrikus Hubertus Stevens (stamboeknr. 74195), Johannes Albertus Matto (stam

boeknr. 76237), Hendrik Jacobus Keijner (stamboeknr. 75568) en Johannes Leonar-

dus Naethuijs, ibid., inv. nr. 478. Jozef Franciscus Wich (stamboeknr. 69421), inv. nr. 

476. Johannes Petrus van den Broek (stamboeknr. 77261), inv. nr. 479. Johan Maria 

Meijer (stamboeknr. 73253), inv. nr. 477. 

303. Diverse processen-verbaal van deze afluisteroperatie op 22-11-1918. Van de commis

saris van politie A.H.W. Schlegel, de hoofdcommissaris van politie M.F.F. Beltgcns, 

de politieopziener 2de klasse G.C.A. Vorstman van Oven en de hoofdrechercheur 

van politie K L . Jaquet. In de briefvan de Afdelingscommandant S.H. Schutsta) v. 

Woudenberg aan de commandant van het leger van 25-11-1918, wordt gesproken over 

een onderzoek waaruit is gebleken dat de Europese fuselier Van "Fol te Ngawi 2 pakken 

pamfletten had ontvangen, waarvan 1 pak in het Maleis en 1 pak in het Nederlands, 

getekend door Sneevliet. Hij verbrandde de pamfletten en hield van elk soort 1 exem

plaar aan als bewijs dat hij ze ontvangen had, en rapporteerde daarna de zaak aan de 

kapitein Bedet. NA, M V K , Openbare verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 2029. 

304- NA, MvK, stamboeken militairen, 2.10.50, Herman Liethoff(stamboeknr. 74415), inv. nr. 

478 en Gerardus Diederik Constantinus Vogtschmidt (stamboeknr. 73255), inv. nr. 477. 

}0$. J.Th. Petrus Blumberger, De communistische beweging in Nederlandsch-Indië, p. 25 

en Het Anker, 13-12-1918. Zie verder voor de gebeurtenissen rond het oprollen van 
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de soldatenraad ook het Sneevliet archief inv. nr. 165 met daarin een pagina uit Dt 

Indiër van 28-11-1918. Brief van de Afdelingscommandant S.H. Schutstal v. Wouden

berg aan de commandant van het leger van 25-11-1918, NA, M V K , Openbare verbalen, 

2.10.36.04, inv. nr. 2079. 

306. Het Vrije Woord, 5-5-1920. Sommige arrestanten verklaarden achteraf dat Kraan ze 

aangespoord had om zich meester te maken van de stations en postkantoren. Sol

daten en Matrozenkrant, 16-3-1919. Kraan werd ook in de krijgsraadzaak als hoofd

schuldige aangemerkt. Hij en het andere ISDV-Iid Baars zouden achter de schermen 

leiding gegeven hebben aan de soldatenraad. Het Vrije Woord, 1-6-1920. Volgens hei 

Bataviaasche Nieuwsblad van 30-10-1919 zouden enkele van de beklaagden niet op

recht berouw getoond hebben. De krant was van mening dat: 'de Hoofdschuldigen 

Kraan, Brandsteder, Baars, Sneevliet, c.s.' buiten schot bleven. 

307. Waarschijnlijk werd Van der Klis bij zijn daden vooral geleid door zijn klassenin-

stinct. Politiek-theoretisch was hij klaarblijkelijk niet zo goed op de hoogte van de 

posities van de SDAP en nog minder van de verhouding tussen Sneevliet en de SDAT. 

Het is ook niet uitgesloten dat hij het eigenlijk heeft over de SDP. Verder schrijft Van 

der Klis: Leve de arbeiderspartij der S.D.A.P.: Strijd voor verbetering is geen schatte. 

Leve het proletariaat!. Brief van soldaat Frans van der Klis vanuit het strafkamp Ngawi 

aan zijn vader. De brief is gedateerd 9-5-1919. IISG, Archief Sneevliet, 449. De in 

Leiden geboren Franciscus van der Klis had als stamboeknr. 70727. NA, MVK, stam

boeken militairen, 2.10.50, inv. nr. 477. 

308. Volgens de krijgsraadzaak tegen Allewelt van 23-10-1919 zouden de plannen van de 

soldatenraden er als volgt uitgezien hebben: A. ie Cie van het 13de Bataljon Infanterie 

te Soerabaja, soldaten raadsleden Van der Klis en Liethoff, verantwoordelijk voor het 

bezetten van de stations. B. 2de Cie van het 13de Bataljon Infanterie te Soerabaja. 

soldatenraadsleden Abcouwer, Vogtschmidt en Messerschmidt, verantwootdelijk 

voor het bezetten van de burgemeesterswoning en gebouwen van het Binnenlands 

Bestuur. C. 3de Cie van het 13de Bataljon Infanterie te Soerabaja, soldatenraadsleden 

Naethuys, Meijer, Van der Kloot en Van den Broek, verantwoordelijk voor het onder 

controle brengen van de voedselvoorziening te Soerabaja. D. 4de Cie van het 13de Ba

taljon Infanterie te Soerabaja, soldatenraadsleden Janssen, Matto, Stevens en Keijner. 

verantwoordelijk voor het bezetten en overnemen van het post- en telegraafkantoorin 

de stad. E. 16de Cie Artillerie te Soerabaja, soldatenraadslid Wich, verantwoordelijk 

voor het overnemen van de taken van de politie, het bezetten van de straten en het be

strijken daarvan met kanonnen en mausergeweren. F. Subsistentie-kader te Soerabaja 

soldatenraadsleden Allewelt en Witte, zodra de revolutie uitgebroken zou zijn zouden 

zij zotgen voor de afzetting van de Resident, de burgemeester en het hoofd van de 

politie en het overnemen van het gezag. Bovendien waren zij verantwoordelijk voor 

het verschaffen van wapens en munitie. Witte kreeg opdracht om naar het huis naast 

het hospitaal te Soerabaja te gaan, waar de sleutel van het munitiemagazijn hing. 

309. Het Vrije Woord, 1-6-1920. Het Hoog Militair Gerechtshof strafte van de veertien 

militairen, vier met twee jaar, zeven met drie jaar, een met anderhalfjaar, een met \ ia 

jaar en een met zes jaar (Allewelt) gevangenisstraf. Allemaal met 'vervallen verklaring 

van den militairen stand'. Het Vrije Woord, 27-3-1920. 

310. Volksraadhandelingen, tweede gewone zitting 1918, p. 466. 
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; i i . Soeara Ra'jat, 16-11-1918 in het Engels vertaald in: R.T. McVey, The rise of Indonesian 

communism, p. 32. 

312. Het Vrije Woord, 16-11-1918. 

313. Brief A. Baars aan H. Sneevliet van 17-12-1918, IISG, Archief Baars, nr. 109. 

314. M. Perthus, Sneevliet, p.187, 210-211. De Tribune, 26-2-1919 en Bataviaascb Nieuws

blad, 29-4-1919. 

515. Bataviaasch Nieuwsblad, 17-12-1918. Philippo werd bij vonnis van de krijgsraad te 

Magelang van 3 mei 1919, bekrachtigd bij sententie van het Hoog Militair Gerechts

hof van 8-8-1919 veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf en vervallenverklaring 

van de militaire stand. Correspondentie Centrale Inlichtingendienst aan PG Amster

dam van 15-10-1937, NA, Collectie De Meijer, 2.04.53.21, inv. nr. 9. 

ii6. Soerabaiasch Handelsblad, 22-11-1918. 

317. Soldaten en Matrozenkrant, 16-12-1918. In deze krant wordt gesproken over de 'Ngawi-

brochure' van Coster. Deze brochure is onvindbaar, waarschijnlijk gaat het hier om een 

overdruk van zijn artikel in Het Vrije Woord van 20-4-1918, 'De hel van Java'. 

318. L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden, Deel 11A, Nederlands-Indië, p. 260. 

319. Brief van J.P. van Limburg Stirum aan de voormalig minister van Koloniën Th.B. 

Pleyte van 26-10-1918, geciteerd in: L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden, Deel 

11A, Nederlands-Indië, p. 247. O p de vloot zagen de officieren Van Limburg Stirum 

als een 'salonsocialist', omdat hij naar hun mening onvoldoende krachtig optrad 

tegen de invloed van de BVMMP en de slechte sfeer op de vloot. A.G. Vromans, De 

kustforten der marine bij Soerabaja, p. 31. 

320. Onze verdediging, p. 55. 

321. R.T. McVey, The rise of Indonesian communism, p. 29-30. 

322. Soerabaiasch Handelsblad, 7-9-1918. 

(23. F. Tichelman, Henk Sneevliet 1888-IÇ42, p. 26. Zie daarvoor ook: H. Sneevliet, Mijn 

uitzetting, vergeef ch verweer tegen de eerste politieke externeering onder den 'nieuwen 

koers', Bataviaasch Nieuwsblad, 22-11-1918. O p maandagavond 17 februari organi

seerde de Communistische Partij in de Beurs voor de Diamanthandel een druk be

zochte begroetingsbijeenkomst voor Sneevliet. Namens de Indische revolutionairen: 

'blank, geel, bruin en zwart' bedankte hij iedereen voor de ontvangst. Bataviaasch 

Nieuwsblad, 29-4-1919. Sneevliet zou zich blijven inzetten voor steunverlening aan 

de 'geslachtofferde Indische marinemannen'. 

324. Later bleek dat het rapport van de officier een rol speelde in de motivering van de 

externering van Sneevliet, maar het rapport werd niet openbaar gemaakt. Alleen de 

volksraadsleden hebben het in kunnen zien. Het Vrije Woord, 25-9-1921. 

3-ï• Gedenkboek van het Sneevlietcomité, Voor vrijheiden socialisme, p. 58. 

326. Het Vrije Woord, 15-2-1919. 

Ï27. Het Vrije Woord, 21-12-1918. 

U8. Het Vrije Woord, 28-12-1918. 

Î29. Dat gebeurde onder meer door een oproep in De Tribune van 21-5-1919. Er was zelfs 

vanuit de Communistische Partij een zogeheten 'Indisch comité' opgericht met C A . 

Landheer als secretaris en G.J. van Munster als penningmeester. Beiden werkten als 

onderwijzer in Nederlands-Indië en waren actiefin de ISDV. In deze periode was Van 

Munster met verlof in Nederland. Hij behoorde toen al tot de communistische rijen. 
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Hij zond samen met Sneevliet een briefkaart aan Jan Stam in Serang in Indië: Adam 

17/2. WP. [Waarde partijgenoot] - Hedenavond welkomstvergadering partijbestuur Cf 

diamantbeurs A'dam. Met beste wenschen. G.J. van Munster en H. Sneevliet. afi. H. 

Sneevliet p/a Wiesebron Hilversum. Opgenomen in Joop Morriën, 'Aroen' Jan Stam, 

rebel in Indonesië en Nederland, p. 87. Sneevliet zou over Indië blijven schrijven voor 

De Tribune en bovendien zou hij de Tweede-Kamerfractie van de communisten des

kundig ondersteunen bij de behandeling van 'Indische' zaken als de strafvervolging 

van militairen, lijfstraffen en het vergaderrecht van de KNiL-soldaten. 

330. De Tribune, 30-6-1919. Sneevliet leverde de gegevens, zodat de revolutionaire parle

mentariërs bij de behandeling van de Indische begroting, konden spreken over de 

behandeling van de zogeheten koelies en de strafvervolging van militairen. Wijnkoop 

diende een door de SDAP gesteunde motie in waarin onder meer werd gevraagd om 
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met de novembergebeurtenissen in Indië. Die werd, zoals te verwachten, niet aange

nomen. M Perthus, Henk Sneevliet, p. 208. 

331. Soldaten en Matrozenkrant, 31-12-1918. Brief van de legercommandant in Neder-

lands-Indië, C.H. v. Rietschoten, aan de gouverneur-generaal van 9-5-1919. tu 

MvK, Openbare verbalen, 2.10.36.04, inv. nr. 2029. IISG, Archief Baars, 109 en n: 
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Vrije Woord van 1-6-1920. Asser Baars zou in 1921 Nederlands-Indië uitgezet worden 

(externering). De koloniale autoriteiten vonden de communist te gevaarlijk worden 
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soldatenraden. Het Vrije Woord, 20-5-1921. 

332. Soldaten en Matrozenkrant, 31-12-1918. 

333. Soldaten en Matrozenkrant, 31-12-1918. Volksraadhandelingen, eerste gewone zitting 

1919, p. 237 en tweede gewone zitting 1919, p. 452. 

334. Telegram A. Baars van 20-12-1918, brief P. Bergsma van 18-12-1918 en brief P.L. van dei 

Meer van 29-12-1918, aan Sneevliet, IISG, Archief Sneevliet, 48. Brief A. Baars aan H. 

Sneevliet van 17-12-1918, IISG, Archief Baars, 109. 

335. M. Perthus, Henk Sneevliet, p. 189. 

336. Toen zijn straftijd op 10 juni 1919 om was, werd hij nog steeds vastgehouden, omd.ii  

het HMG zijn vonnis nog moest bekrachtigen. Het Vrije Woord, 26-7-1919. Brieven C. 

Kraan aan H. Sneevliet van 20-4 en 23-8-1919, IISG, Archief Sneevliet, 361. 
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