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D E VERANDERINGEN IN H E T
LEGER NA NOVEMBER I 9 1 8

Regering en legerleiding leden door de gebeurtenissen in oktober en november van 1918 gezichtsverlies. Het gezag was in gevaar gekomen. Ook de
problemen in de krijgsmacht bleken structureel van aard. Het was niet mogelijk gebleken om het leger naar tevredenheid vier jaar lang op geplande
sterkte (200 à 250.000 man) gemobiliseerd te houden. Daarmee hadden
de reeds voor de oorlog gemaakte plannen van de militairen voor een deel
gefaald. Professionalisering en algemene dienstplicht zorgden in Europa
voor het massaleger, en als gevolg daarvan de totale oorlog en miljoenen
doden. Nederland nam dan niet deel aan het conflict, ook hier speelde de
militaire planning het land parten. In feite waren alle plannen te massief,
te gecompliceerd, te kostbaar en te weinig flexibel geweest.'
Maatschappelijke en politieke processen raakten als gevolg van de spanningen door en na de Eerste Wereldoorlog in een stroomversnelling. De
regering zag zich genoodzaakt allerlei hervormingen in de burgermaatschappij in hoog tempo door te voeren. Algemeen vrouwenkiesrecht, de
achturige werkdag, de 45-urige werkweek en het ouderdomspensioen voor
loonarbeiders waren de belangrijkste thema's, die wettelijk werden geregeld.
Daarnaast pakte de overheid de woningbouw op grote schaal aan. Salarissen van ambtenaren en onderwijzers gingen omhoog. 2 Uiteraard wilden
de autoriteiten ook een revolutiepoging in de toekomst voorkomen. De
regering ontwierp met dit doel een wet 'houdende nadere voorzieningen
tot bestrijding van revolutionaire woelingen'.'
Ook in de krijgsmacht moesten maatregelen genomen worden. Dat er
na de rellen in het leger iets diende te gebeuren, was voor een ieder al duidelijk voordat Troelstra zijn revolutiepoging ondernam. Tijdens het debat
over de onvrede in het leger in de Tweede Kamer verklaarde de minister
van Oorlog G.A.A. Alting von Geusau dat reorganisatie en modernisering
nodig waren. Hiervoor zagen we al, dar de overheid haar beleid ten aanzien
v
an het leger in Indië en de marine wijzigde. De nieuwe politiek inzake de
landmacht in Nederland bevatte voorlopig drie pijlers:
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a) het verbeteren van de concrete situatie in de landmacht, waarbij de
regering vooral dacht aan de banden tussen officieren, onderofficieren
en minderen;
b) het creëren van een politiek betrouwbaar leger;
c) het organiseren van inlichtingendiensten die regering en legerleiding
op de hoogte dienden te brengen van mogelijke aanstaande woelingen
in het land.
Wat hielden de beleidsveranderingen in en waren deze succesvol?

12.1. Voorgenomen veranderingen voor de soldaat
De minister van Oorlog leefde al vóór de rode week in de overtuiging dat
de rellen en de onvrede toegeschreven moesten worden 'aan het niet genoeg
meeleven van de officieren met de manschappen'. De hoofdofficieren hadden de noodzakelijkheid van het intrekken van de verloven niet voldoende
aan de troepen duidelijk kunnen maken. 4
De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, C J . Snijders, werd het
slachtoffer en diende ontslag te nemen. Het ontslag van deze man, volgens
sommige critici het symbool van het verouderde kastensysteem, het militarisme en de bureaucratie in het leger, werd in de Tweede Kamer 'doot
velen met gejuich begroet'.' Behalve in legerkringen treurden weinigen om
het vertrek van de opperbevelhebber. Het Volk bracht het nieuws met d<e
volgende kop:
HET MILITARISME
VERSLAGEN.
De opperbevelhebber treedt af.
Het leger wordt hervormd.1'

De Tijd sprak van een daad die het vertrouwen in de minister ten zeerste
versterkte." Het Algemeen Handelsblad oordeelde dat het ontslag 'het keerpunt in ons legerbeleid' vormde, dat een niet meer te stuiten evolutie in
gang zou zetten. 8
De minister kondigde op 6 november nog meer maatregelen af. De
opleiding van de rekruten van de lichting 1919 zou worden verkort tot
drie maanden, zodat 23.000 manschappen sneller afgelost konden worden.
Een algehele demobilisatie achtte de regering toen nog niet mogelijk. Dt
geldelijke lasten van de mobilisatie gingen omlaag doordat er geen nieuwe
geweren, uniformen en schoenen zouden worden gemaakt. De vervaardiging van geschut en het afwerken van de linies en stellingen werden stop-
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sezet.1' Een week later zou alles anders zijn. Troelstra's actie en de voortgang
van de omwenteling in Duitsland noodzaakte de regering gedeeltelijk te
demobiliseren.
De benoeming van de nieuwe waarnemend opperbevelhebber op 11 november getuigde ook van de wens om een nieuwe koers te varen. De oudcommandant van de nde divisie, W.F. Pop, viel deze eer te beurt. In een vorig hoofdstuk is zijn analyse van de geest bij de troep besproken. Landelijk
had hij faam verworven vanwege zijn 'soldaatvriendelijk' handelen.' 0
In deze warrige periode zullen er veel officieren geweest zijn, die somber
over de toekomst gedacht hebben. Er waren er echter ook die voortvarend
met de nieuwe tijd mee wilden gaan. Zo was er een majoor in het kamp
te Miliigen, die uit eigen beweging een overlegorgaan invoerde. De kranten spraken van 'De eerste soldatenraad in Nederland'." In een tijd dat
in Duitsland soldatenraden het politieke bestel omverwierpen en ook in
Nederland dergelijke raden waren en werden gevormd, was 'soldatenraad'
een beladen begrip. Nader onderzoek van de pers leerde, dat de raad niet
als zodanig gezien moest worden. In een interview zei de majoor:
Van een soldatenraad [...] is geen sprake. Het zou mij ab hoofdofficier ook niet
fassen een dergelijke raad in het leven te roepen. Ik ben juist een tegenstander van
soldatenraden, die ik als een uiting van revolutie beschouw, terwijl ik voor mij juist
een voorstander ben van evolutie.'2

De majoor nodigde van elk der vier compagnieën van het bataljon een
tweetal afgevaardigden uit met het volgende oogmerk:
Mijn bedoeling was aldus verkeerde ideeën bij mijn ondergeschikten recht te zetten,
eventueele klachten te vernemen en die met hen te bespreken. Ik achtte dit in het belang
van bet leger en van de maatschappij in het algemeen, omdat de goede geest er door
bevorderd wordt. Mijn bataljon bestaat geheel uit Groningers, die de gewoonte hebben, niet gauw te klagen. En daarom voelde ik me gedwongen, tot hen te komen. Ik
meen dat het noodzakelijk is met de menschen te spreken over de verschijnselen in de
hedendaagsche maatschappij. Wij, meerderen, kunnen zoo heel veel rechtzetten, dat
soms door de manschappen verkeerd opgevat is, al kunnen wij, meerderen, ook niet
dadelijk alles veranderen."

Ongetwijfeld doelde hij hier op de ideeën van het socialisme, waar hij geen
Janhanger van was. De majoor luisterde verder naar de klachten van de
militairen en zegde verbeteringen toe, waardoor volgens de officier, de bijeenkomst ook door hen zeer op prijs was gesteld. Hij vermeldde nog dat hij
de militairen niet als majoor maar als 'een oudere kameraad' tegemoet was
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getreden en dat hierdoor een basis van vertrouwen was gelegd. Onbekend
is of het overleg nadien veel opleverde.
Miliigen was niet de enige legerplaats waar iets dergelijks totstandkwam.
Ook in Kwadijk bij Purmerend was er een 'soldatenraad'.' 4 Doelstelling
was de vele misstanden en grieven onder de aandacht van de fortcommandant te brengen en hiermee verbetering trachten te bewerkstelligen."
In Utrecht nam een commandant, naar aanleiding van de vele klachten
over voedsel en de dienst het initiatief, om een overlegorgaan in te stellen.1''
Hij vaardigde een order uit om vertegenwoordigers uit de manschappen te
kiezen.'" De initiatieven in Miliigen, Kwadijk en Utrecht pasten goed in de
gedachtegang van de nieuwe opperbevelhebber en de minister van Oorlog.
O p 12 november zegde laatstgenoemde in de Tweede Kamer toe, dat het
zou komen tot een 'geregeld overleg tusschen de troepenkommandanten
en de verschillende vereenigingen van militairen'.' s In maart 1919 kwam het
overlegstelsel tot stand." De invoering hiervan zou gezien kunnen worden
als een langetermijneffect van de onlusten in oktober 1918. Onderzoek
heeft aangetoond dat de oplossing van dergelijke conflicten vaak bijdraagt
tot verankering van de verhoudingen tussen autoriteiten en ondergeschikten.20 De minister achtte het van belang,
dat door de commandanten voeling wordt gehouden met de verschillende categorieën van militairen. De voeling kan in de eerste plaats worden verkregen bij het
onderhoud, [...]; de chefi nemen bij een dergelijk onderhoud een tegemoetkomende
houding aan.
Daarnaast kan zoodanig de voeling worden onderhouden voor dergelijke besprekingen op initiatief van de commandanten, die daartoe een of meer militairen, die
geacht kunnen worden bekend te zijn met de belangen van hun kameraden bij zich
te ontbieden."

O p de kazernes dienden drie 'Comissiën van samenwerking' te functioneren, te weten de kazerne-, de voedings- en de kantinecommissie. Voor elk
der commissies was er een reglement, dat onder andere regels bevatte over
de samenstelling, omvang, bevoegdheden en vergaderfrequentie."
Meer dan op democratisering en veranderingen had de minister het oog
gericht op het winnen van het vertrouwen van de soldaten, op verbetering
van de verhouding meerdere - mindere. Dit voornemen was niet nieuw.
Reeds in het eerste decennium van de eeuw vond er een discussie plaats
over de verhoudingen binnen de krijgsmacht. De links-liberale voorstanders van het volksleger meenden toentertijd dat de militaire training niet
meer gebaseerd kon zijn op drill, exercitie, klakkeloze opvolging van bevelen van meerderen en loos militair vertoon, maar op zelfstandig denken en
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handelen van lager kader en soldaten.21 Door de gebeurtenissen van oktober 1918 kwam het thema weer extra in de schijnwerpers te staan:
Het is van veel belang, dat elk militair het gevoel hebbe, dat zijn onmiddellijke
chef belangstelling heeft voor zijn materieel welzijn. De instelling van vertegenwoordigers [...] onthef den compagnies- (escadrons-, batterij-) commandant
dan ook niet van de verplichting om voortdurend in voeling te blijven met zijn
ondergeschikten, ten einde ook door eigen aanschouwing op de hoogte te komen
van hun belangen.
Vorenbedoelde belangstelling brengt mede, dat aan hen op welwillende en overtuigende wijze wordt medegedeeld, om welke reden een verzoek eventueel niet kan
worden ingewilligd.
Ik twijfel niet of men zal er langs dezen weg in slagen om de militairen te doen
begrijpen, dat zij het beste doen hun belangen aan hun chefs toe te vertrouwen.1*
De laatste zinsnede laat zien dat de minister als nevendoel had om de invloed van de organisaties van militairen binnen de perken te houden, een
nieuw element in de discussie. Hoewel hij het niet verbood, zag hij het
als 'ongewenscht' dat plaatselijke militaire chefs besprekingen hielden met
de bonden. Voor deze stond in principe alleen de weg naar de minister
van Oorlog open. ls Zeer waarschijnlijk was de minister bang voor lokale
machtsvorming van de organisaties, die het gezag zou kunnen aantasten.

12.2. Vasthouden aan oude principes
Alle politici hadden hun mond vol van vernieuwingen, maar in het leger
waren velen van begin af aan sceptisch. Het Algemeen Militair Weekblad
van de onderofficierenvereniging Ons Belang, die in de rode novemberweek inzake de revolutiepoging een neutraal standpunt had ingenomen, 2 ''
schreef in december 1918:
Wonderlijk, die geweldige democratische stroomingen, welke thans over ons land
vaardig zijn geworden, zelfs de meest conservatieven, die anders zoo min mogelijk
het woord 'democratie'gebruiken, coquetteeren er thans mede.
De soldatenoproeren, braaf geholpen door de redevoeringen van den keer Troelstra, hebben er dan toch wel danig den schrik ingebracht!
Wij vragen ons echter niet zonder eenige ongerustheid af. zal dat standhouden,
zal niet de reactie komen?
Hoeveel kleine potentaatjes moeten niet denzelfden weg op als Z.E. Snijders,
want dat de beeren met starheid zullen vasthouden aan de bevoorrechtingen, staat
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voor mij vast; de officiersstand zou anders voor velen een groot deel van hare bekoring verloren hebben.11
H e t was voor de organisatie een teken aan de w a n d dat de b o n d e n waren
uitgesloten van het lokale overleg. z * D e commissies functioneerden nauwelijks. In d e c e m b e r 1919 concludeerde de onderofficierenvereniging,
dat de proef met deze Commissïén van samenwerking in de praktijk geheel mislukt is.
Tal van bijna ongelooflijke voorvallen hebben zich ten opzichte van deze commissïén in verscheidene garnizoenen voorgedaan, en de algemeene klachten uit bijna
al onze afdeelingen bewijzen het navolgende.
De Commissiën van samenwerking blijken absoluut onvruchtbare instellingen te
zijn, vooral ook doordat de leden niet door belanghebbenden worden gekozen, doch
worden aangewezen.
Daar echter, waar Commandanten eigenlijk in afwijking van de bestaande
bepaling, zich gekozen dubbeltallen lieten voorleggen, om daarna hunne aanwijzing te regelen, beantwoordden de commissiën evenmin aan hun doel, omdat deze
verkiezing plaats had buiten organisatieverband, waardoor niet de meest geschikwi
werden aangewezen.
De algemeene klacht is dan ook:
'dat de commissiën niet uit samenwerkende leden bestaan,
'dat de ledeti elkaar niet eens kennen',
'dat deze nooit gezamenlijk overleggen',
'dat de aanwijzing evenmin als de verkiezing, serieus was',
'dat met deze commissiën niets is bereikt dan enkele zeer onbeduidende verbeteringen',
'dat de leden soms niet eens wisten dat ze zitting in de commissie hadden,
'dat na de veelvuldige wisseling van personeel, telkens weer nieuwe aanwijzing
achterwege bleef, zoodat de commissie vaak maanden lang incompleet was, zonder
dat dit werd gemerkt',
'dat dan plotseling vóór eene vergadering nieuwe leden werden aangewezen,
'dat daardoor vrijwel geen enkele vergadering vruchtbaar was'.
Ook de leden, die in de Commissies zitting hadden, verklaren, dat op deze wijze
niets kan worden bereikt, en de woorden van één hunner worden in allerlei toonaarden door de meesten herhaald:
'Wij worden altijd met een kluitje in het riet gestuurd, de heele Commissie is
'Poppekast'. ' : 9
Een landelijk gestructureerd en geformaliseerd overleg m e t de bonden
k w a m in 1922 van de g r o n d , hetgeen voor ambtelijke begrippen snel gen o e m d kan w o r d e n . M a a r het bleek niet echt h a r m o n i e u s . H e t had slechts
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een adviserend karakter waardoor de waarde ervan gering bleef.'° De mobilisatie van 1939 beëindigde het stelsel en pas jaren na de Tweede Wereldoorlog zou een beter functionerend overleg leven worden ingeblazen.31
Een oorzaak van het mislukken van de invoering van het overleg lag bij de
officieren, die veelal nog mensen van het oude stempel waren. Zij hadden het
moeilijk om te wennen aan een meer vermaatschappelijkte krijgsmacht. Van
een wezenlijk andere opstelling door hen viel op kazerneniveau niet snel iets te
merken. De onvrede onder de soldaten bleef dan ook. In Assen leidden de hoge
prijzen in de kantine op 16 januari 1919 tot onlusten. Het Volk deed verslag:
Binnen de muren van de soldatenkantine werd eerst de boel ondersteboven gehaald,
terwijl tal van militairen daarna een vijandige houding buiten aannamen. Verscheidene vensters van het gebouw werden met steenen ingegooide

De ingestelde militaire onderzoekscommissie vond naast de prijzen in de
kantine nog andere 'rechtstreekse' oorzaken. Zij noemde de slechte logies
en stelde dat er in Assen nog steeds muiters uit de Harskamp in voorarrest
zaten." Zij achtte het tevens waarschijnlijk dat revolutionaire propaganda
de geest bij de troep niet verbeterde.' 4 De rust in Assen keerde pas weer
nadat de militaire politie had ingegrepen. Deze ontruimde de kantine en
bij de daarop volgende schermutselingen vielen schoten. Daarbij viel een
gewonde: een soldaat werd in de schouder getroffen."
In Sittard was ontevredenheid over 'de inrichting van den dienst' de aanleiding van een soldatenmanifestatie. Zingende trokken 26 soldaten door de
stad. Een kapitein zorgde voor terugkeer van de rust, nadat hij de soldaten
had gewezen op de gelegenheid om bezwaren tegen de dienst te maken.' 6
Vanuit Enschede schreef een correspondent van Het Volk over de huisvesting en de militaire verpleging. Kennelijk was hij er ook niet van overtuigd dat er een frisse geest door het leger waarde, want als titel van zijn
artikel gebruikte hij de woorden: 'Beestachtige behandeling van soldaten.
De 'nieuwe geest' in het leger, Godbetert!' Onder meer beschreef hij een
van de legeringruimten:
Van ruwe latten zijn langs de muren britsen getimmerd, daartusschen wat ruimte,
waarin twee tafels en twee banken, zoodat slechts voor een tiental van de 100 hier
gelegerden zitplaats is. Geen enkele gelegenheid tot berging van goederen; op de britsen stroozakken, gruwelijk vuil omdat zij voor alles dienen, kisten, ransels, kleeding
en uitrustingsstukken dooreen.
Voor 100 personen zijn [sic] als waschgelegenheid op een open plaatsje een 4-tal
kranen aangebracht. Zonder eenige beschutting kunnen zij daar bij een koude van
6graden Celsius vorst, hun beurt afwachten.
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Twee privaten voor alle personen tezamen kompleteeren het komfort. De verwarming is er allerbedroevigst.u

De Amsterdammer, weekblad voor Nederland'besteedde in 1919 aandacht aan
de veranderingen in het leger. Volgens het blad was voor modernisering
een aantal vraagstukken belangrijk. Het noemde de verhouding tussen officieren, onderofficieren en minderen, het strafstelsel, de menage, de kantines, de huisvesting en de militaire groet.38 Snelle veranderingen op deze
gebieden waren niet te verwachten. In verband met de toekomst van het
leger nam de minister van Oorlog tijdens de behandeling van de Oorlogsbegroting in januari 1919 een afwachtende houding aan en schoof kwesties
voor zich uit. Zo zei de bewindsman dat de militaire groet in ieder geval
niet zou worden afgeschaft, maar dat beperking nog een punt van overleg
was.39 Aan het beginsel dat het handhaven van de orde en tucht een taak
van de meerdere was, kon niet worden getornd. 40
Aan de verandering in de verhouding meerdere - minderen besteedde
hij geen aandacht. Dat gebeurde wel op een lezing door infanteriekolonel
C.C.A. Fabius op 28 januari in Den Haag, waarbij hoge officieren en vijf
ministers (onder wie die van Oorlog en Marine) aanwezig waren. Het zegt
genoeg over het karakter van de avond dat onderofficierenverenigingen
en bonden voor het mindere personeel niet waren genodigd. Fabius zinspeelde niet op meer democratische verhoudingen in de krijgsmacht. Hij
nam aan dat de net geëindigde oorlog niet de laatste zou zijn geweest. Als
argument noemde hij dat Duitsland wraak voor de nederlaag zou nemen.
Daarmee was volgens hem de noodzakelijkheid en de onmisbaarheid van
de Nederlandse krijgsmacht in het algemeen en het officierenkorps in het
bijzonder aangetoond. Grote veranderingen op het gebied van discipline
en tucht konden daarom niet worden doorgevoerd en volgens hem zou dat
ook nooit gebeuren. Fabius zei: 'Leger en vloot [...] zijn van nature konservatief, wat gelukkig is, want ze moeten niet dadelijk overstag.' Het enige
wat vernieuwd zou moeten worden, was dat de meerdere zich meer moest
inleven in de positie van zijn ondergeschikte en zich anders tegenover hem
diende te gedragen:
De spreker [Fabiics] drong er op aan, dat er eenpersoonlijke band tusschen meerderen
en minderen wordt geschapen. Hoeveel honderden van de tienduizenden meerderen,
zoo verweet de kolonel zijn gehoor, gaven zich tijdens de mobilisatie voor de ontwikkeling en ontspanning hunner minderen? Hij bekritiseerde [...] de jonge officieren
wien de macht naar 't hoofd stijgt; het niet toegankelijk zijn der meerderen voor de
minderen, die militaire inlichtingen wenschen, zoodat ze zich tot 'n dagblad moeten
wenden; het nooit onderzoeken door de meerderen van klachten over voedingen an-
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dere misstanden; het rooken en eten door meerderen in een tijd dat de minderen dat
niet mogen doen; de aanwezigheid van kolonel, majoor, kapitein en luitenant als de
generaal op inspektie komt en dan soldaten vraagt, wie hem wat te zeggen heeft; het
gruwelijk onrecht, dat meerderen keer op keer jegens minderen begaan; [...] de vrees
voor perskritiek; het uitkafferen van de minister met 'vent' en 'kerel'; het slordige of
nagelaten saluut van de meerderen en andere dergelijke dingen [...]. '

Fabius was niet de enige die zich voor dit gedachtegoed inzette. De majoor
G.G. van Everdingen hield in maart 1919 een voordracht over hetzelfde
thema voor de officieren van de Koninklijke Militaire Academie. Zijn
boodschap was dat modernisering noodzakelijk was, zonder echter het
gezag van de officier aan te tasten: 'een weermacht zonder tucht is een
weermacht zonder waarde.' 4: Ten dienste van het onderwijs aan dit instituut besloot het kabinet een soort leerboekje over de militaire opvoeding
te laten samenstellen. 4 '
De inhoud van de lezing van Fabius maakte de redactie van Het Volk
duidelijk dat er niets zou gaan veranderen. De kritiekpunten op het officierenkorps moest Fabius melden om de schone schijn van vernieuwing
op te houden. 44 Bovendien, zo schreef het Algemeen Militair Weekblad, het
orgaan van Ons Belang, viel het te betwijfelen of
de in onze weermacht geroeste, conservatiefautocratische toestanden en denkbeelden, eenigermate zullen worden verbeterd door een lezing zoo hier en daar van een
Hoofdofficier, welke positie hij dan ook overigens moge innemen.
Daarvoor is heel wat anders noodig Daarvoor is noodig: forsch ingrijpen van
den Minister.
De woorden van Fabius konden de onderofficieren allerminst bevredigen en hebben ons groote teleurstelling gebracht.^

Het optreden van de kolonel was een propagandamiddel van de krijgsmacht. Deze liet Fabius her en der in het land spreken, zodat een ieder
bekend met de inhoud zou zijn. Dit lukte. Na zijn voordracht in Utrecht
sprak Het Volk over zijn 'bekende rede over de verhouding tusschen meerdere en mindere in militairen dienst'.4'' De krant meende dat de beloften in
november gedaan verloochend werden:
Het is een publiek geheim, dat de toestand in het leger allertreurigst is. Het moreel
van officieren en soldaten is zakkende beneden vriespunt, de tucht raakt hoe langer
hoe meer zoek, de zaken verloopen, het eenige wat men doet is den boel zoo goed en
zoo kwaad als het gaat bij elkaar houden. Van democratiseering, van een anderen
geest, merkt niemand iets. Men sukkelt voort in de oude, versleten banen, een apa-
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thische, moedelooze stemming doordringt alle lagen en doodt alle geestdrift, beter
willen en demokratische energie.
Wanneer men ziet, dat er hoegenaamd niets gebeurt in het leger en men denkt
dan terug aan de verklaring van den minister, waardoor de opperbevelhebber tot
heengaan genoopt werd, omdat deze een sta in den weg was voor de moderniseering
van het leger, dan wordt dit ontslag hoe langer hoe raadselachtiger. De eenige verklaring is, dat de minister terugdeinst voor de konsekwenties van zijn voornemens van
eenige maanden geleden, of weerhouden wordt door de meer genoemde vermaarde
'stille krachten'die eiken minister van Oorlog aan banden leggen.^
De onderofficieren van Ons Belang zagen het net zo. Alle officieren, die jarenlang de leiding in de krijgsmacht hadden, waren blijven zitten. Dit was
onder andere mogelijk doordat de aandacht voor het leger na november
1918 was verslapt:
Nauwelijks dan ook waren de relletjes en ontevredenheidsuitingen eenigermate gesust, of al wat in Nederland, zij 't dan ook maar heel even, aandacht had geschonken
aan onze weermacht, legde zich op een oor, snurkend den slaap der gerustgestelden.
Waardoor dan ook hierin vervulling kon komen het woord van den Prediker dat
'hetgeen is, alreeds is geweest'.
Of lokt het nog tegenspraak, wanneer wij verklaren, dat de toestand in het leger
op heden niet anders is, dan voor 'njaar, - voorjaren terug?
Is 't nog noodig, aan de hand van feiten aan te toonen, dat het leger, en daarmede
allen, die daartoe behooren, zich in een toestand bevinden, in niets te onderscheiden
van wat voorjaren terug geldend was?
Men heef weer gegrepen naar de oude beproefde middelen, — met veel beloften,
met groot- en drukdoenerij, met 'n hopelooze stapel circulaires en orders, de schijn
voor wezen te stellen.
Men is aan 't oplappen gegaan, aan 't sollen en schipperen, aan 't plooien en
draaien, om straks aan hen, die 't maar willen zien, te toonen een gloednieuwe
weermacht, die echter, bij 't minste windje, bij den geringsten stoot, in elkaar zal
vallen als een bouwvallige keet, van buiten beplakt met een nieuw, maar goedkoof
behangetje.^
In mei 1919 publiceerde de Commissie tot Onderzoek naar de ontevredenheid in het leger haar eindrapport. Naast beschrijving van de onlusten en
de oorzaken ervan, kwam zij ook tot aanbevelingen, hoe het in de toekomst
anders zou moeten.
Ten eerste kwam aan de orde de verhouding tussen meerdere en mindere. Een goede relatie kende volgens de Commissie vier grondslagen:
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/. Het natuurlijk overwicht van de eersten [officieren] over de laatsten [minderen],
met zich brengende een prestige, dat geen gebruik behoeft te maken van groote
woorden of ander vertoon van macht en niet zijn kracht behoeft te zoeken in het
opleggen van vele en zware straffen;
2. Een juist begrip bij cheft en ondergeschikten van hunne positie;
j . Een ernstig besef bij meerderen en minderen beiden van hetgeen zij zichzelf en
elkaar als mensch verschuldigd zijn;
4. Kennis bij de chefs van aard en herkomst hunner ondergeschikten, hun sociale
omstandigheden, en inzicht in sociale toestanden in het algemeen.4"

De opleiding van onderofficieren en officieren zou beter moeten worden.
Kennis, beschaving en karakter waren belangrijk om prestige te verwerven.
Verder hadden ook militaire chefs te maken met tucht, die niet alleen nodig
is 'vanonder naar boven maar ook van boven naar onder'. 50 Ruw optreden,
laatdunkendheid, spreken op minachtige toon en behandeling uit de hoogte, behoorden volgens de Commissie daar niet bij. De geestelijke verzorging
werd een belangrijke taak toegedacht in het verkrijgen van inzicht in 'het
doen en laten, denken en gevoelen, willen en verlangen van den soldaat'.5'
Vervolgens besprak zij de 'Strafen strafoplegging'. Verandering van de
regeling achtte de commissie wenselijk, omdat 'de groote macht, welke aan
één persoon toekomt, niet voldoende omkleed is met waarborgen voor een
altijd juiste uitoefening daarvan'.52 Gedacht werd aan het overbrengen van
de strafbevoegdheid van compagniescommandant naar een tuchtraad of
het instellen van raden van beroep. Van een aanbeveling hiertoe kwam het
niet omdat er teveel bezwaren waren. Zij stelde slechts voor om commissies
van advies in te stellen, op de manier samengesteld als de reeds bestaande
commissies van samenwerking. 5 '
Wat betreft de legering merkte de Commissie op dat de kazernes 'meer
comfortabel en hygiënisch' zouden moeten worden ingericht:
De kazerne moet ophouden alleen een bergplaats van menschen te zijn. Zij moet
woning, maar ook school en ontspanningsplaats zijn; zij moet gelegenheid bieden tot
moreele, intellectueele en physieke ontwikkeling van den soldaat; zij moet niet alleen
oefenings-, maar ook opvoedingsinstituut zijn."

Aan bergruimte, privaten, was- en badgelegenheid diende bijzondere zorg
te worden besteed. Zij gaf in overweging om meer van barakken gebruik
te maken, omdat deze buiten de grote steden geplaatst zouden kunnen
worden. Jonge soldaten zouden niet meer in de stad leven. Verder achtte
de commissie het kazernesysteem duur vanwege onderhoud en snel intredende veroudering.55
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O p het gebied van voeding wilde de Commissie een 'flink rantsoen',
terwijl aan de inrichting van de keuken en opleiding van het kokpersoneel
zorg zou moeten worden besteed/ 6 De kantines zouden niet meer verpacht, doch in eigen beheer genomen moeten worden. De prijzen zouden
lager kunnen zijn/"
Veel vertrouwen in de politiek, dat er nu iets zou gaan veranderen, was
er niet. Kazernering en voeding in het leger besprekende, merkte De Reveille, het orgaan van de BVND, op dat klachten 'aan de orde van den dag'
waren en er geen hoop op verandering was:
't Is hetzelfde,
't Blijft hetzelfde
't Zal nooit beter worden!"*

Een consequentie voor de onderofficieren was, dat zij zich meer gingen
richten 'op een directe verbetering van hunnen finantieëlen toestand, alle
andere verlangens zijn op den achtergrond getreden'.™ In juli 1919 startte
Ons Belang een actie om verhoging van de wedde te verkrijgen/' 0 Deze was
in die zin succesvol, dat bij de indiening van de rijksbegroting de minister
een voorstel deed om de salarissen van de onderofficieren te verhogen. Ons
Belang was hiermee echter nog lang niet tevreden en noemde het wetsontwerp 'verbijsterend'.'" De vakbond zette daarom de actie voort.',: De
houding van de onderofficieren verontrustte de legerleiding. Zij sprak van
'de révolutionnaire geest' en vreesde dat het hoofdbestuur van Ons Belang
de leden niet in bedwang zou kunnen houden/" De minister van Oorlog
deelde de vereniging mee, vertrouwen in haar te hebben, maar sprak tevens
zijn verontrusting uit over het feit dat 'militaire-leden zich uiten op een
wijze, welke uit een oogpunt van goede militaire vormen niet betamelijk
is te achten'/' 4
Ons Belang voelde zich eenzaam in de strijd voor verbeteringen in de
krijgsmacht. Van de katholieke en christelijke bonden voor onderofficieren
St. Martinus en het NCOOV was geen steun te verwachten. De steun voor het
volkslegerideaal brokkelde na de verschrikkingen van de oorlog af. Linksliberalen kozen voor het pacifisme. De sociaal-democraten gingen een
meer antimilitaristische koers varen. De Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen werd per 1 oktober 1919 opgeheven. In de Tweede Kamer stond
het Verbond tot Democratiseering der Weermacht zeer geïsoleerd. Het
gedenkboek van Ons Belang over de jaren 1898-1928 schreef dat politicus
Willem Wijk als 'een ongewenst element in de politieke sfeer' beschouwden. 'Hoon en tegenwerking' waren vaak zijn deel. Dit was kenmerkend
voor de kleine politieke partijen die in die tijd op basis van groepsbelangen
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een zetel in de Kamer veroverden. De grote gevestigde partijen weigerden
met deze 'eenmansondernemingen' samen te werken. Mede hierom besloot
het VDW zich op te heffen en in 1922 niet meer aan de kamerverkiezingen
deel te nemen.6" Van de gewenste verandering in de verhouding meerdere
-mindere zou het niet snel komen.

12.3. Legerhervormingen
De rellen in het leger en de revolutiepoging van Troelstra maakten de vraag
naar de politieke betrouwbaarheid van het leger actueel. Bovendien was gebleken dat er een alternatief voorhanden was, de vrijwillige landstorm. Een
dergelijk korps was reeds mogelijk op basis van de Landstormwet van 1913,
maar er waren nooit veel vrijwilligers op afgekomen. Na november 1918
gingen de autoriteiten het belang ervan inzien. De waarnemend opperbevelhebber van Land- en Zeemacht wenste van het korps 'weerbaarheidsafdelingen (-korpsen)' te maken, die in geval van oorlog, oorlogsgevaar
of andere buitengewone omstandigheden, een betrouwbare troep zouden
vormen.66 Eerste Kamerlid H. Colijn zou hieromtrent opmerken:
De eigenlijke kern van verweer tegen revolutionaire woelingen ligt in de organisatie
van vrijwilligerskorpsen, bestaande uit in den wapenhandelgeoefenden. Zulke vrijwilligerskorpsen bestaan reeds in den vorm van vrijwillige Landstormkorpsen.
Het eenige wat men te doen heeft, maar dan ook dadelijk doen moet, is het aantal dezer korpsen te vermeerderen en hare organisatie te verbeteren.1,1

Aldus geschiedde. De landstorm werd verdeeld in provinciale, gewestelijke
en korpsverbanden.68
Een Nationale Landstormcommissie kwam in mei 1919 tot stand en
kreeg de taak zich bezig te houden met de toetreding en werving. Hierin
namen Tweede Kamerleden, een hoogleraar en de inspecteur van de vrijwillige landstorm zitting. 69 De werving kon, zeker tegen de achtergrond
dat de legerdienst niet populair was in Nederland, een succes genoemd
worden. Het aantal vrijwilligers, dat politiek sterk gemotiveerd was, steeg
van 16.181 op 1 maart 1919 tot 41.983 op 1 januari 1920. De Brigade Vrijwillige Landstorm zou tot in mei 1940 bestaan. O p 1 januari van dat jaar telde
het korps 97.965 leden.70
De intensivering van de aandacht voor dit vrijwilligerskorps was het
enige teken dat Nederland zijn landsverdediging wilde versterken. Bij
v
eel politici en burgers heerste de gedachte dat het nooit meer oorlog zou
worden en als dat dan toch mocht gebeuren dan verwachtten zij dat net zo
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REGEERKPROCLÂMATIE

^ Regeringsproclamatie november
1918. De Rijnbode, 16-11-1918
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Van Soldaten
aan Soldaten in Nederland!
Schaart U o m de Nationale Driekleur!

De nationale gedachte beheerscht de Nationale geschillen, beeft Mr. P. J. TROELSTRA
• en on*; Und bij het ontbranden van den oaxinnigen wereldoorlog in gevaar was.
Dit woord van den leider der S. h A.P. geldt ook thans nug. en in veihoogde mate.
B i n n e n l a n d s c h e o o r l o g , oneindig veel erger dan een oorlog met het buitenland
in H o n g e r s n o o d staan VOO) de deur.
Ü> binnenlandsche oorlog wordt ons door den Heer Truelsira openlijk aangekondigd,
lenrijl als gevolg daarvan een Reuter-telegram van 14 November ons het volgende mededeelt:
Bonar Law in bet Engelsche Lagerhuis kondigde aan:
l

Indien in neutrale en vijandige landen verstoring mocht intreden van de openbare
orde, dan zou de steun der geallieerden noodzakelijk uitgesteld, zoo niet ingetrokken
worden.
Soldaten van Nederland, laat uw geest niet benevelen, en houdt rekening met de
el de werkelijkheid President WILSON heelt de autocratische minderheid met hel
militarisme in haar dienst niet willen vernietigen, om daarvoor een andere minderheid —
. tische — in de plaats te stellen. W l I ü O S wil d e m o c r a t i e , dat is

,

Regeering van de meerderheid des Volks.
Zoolang TROELSTRi niet over 51 zetels in de Kamer beschikt moet hij geduld
Dot invoering van het vrouwenkiesrecht zullen wij hem een kans geven!
bc Soldaten van hei zoogenaamde muitende eerste Regiment staan volgens hun eigen
manifest achter de Regeering,-evenals elke nuchtere soldaat paraat is,
»
Laten wij allen, zoowel Burgere als soldaten, a!:- leek*
- r o o d - w i t - b l a u w — als symbool ga.-in drag_^

*"™"

m

Bond van Regeeringsgetrouwen

Het gaat met om een strijd t e g e n h e t K o n i n g s c b a i .
Troelstra op den troon te brengen, die met meer tnachl
• azit.. De soldaten moeten voor hein de kastanjes u
Troelülra 7-R] vanuit zijn villa nan i>- inliin van OldenbsrnôVe
per telefoon zijn orders geven!
> Ierland, die thans naar huis gaat o!
Sj raaandcl ijk sehen diensttijd afgelost zult worden, begaat-n
'meiernden van een minderheid ie laten misbruiken
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Pamflet van de door de
inlichtingendienst geïnitieerde Bond
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Uve Nederland, en o n e wellige Regeering, die wil zeil Ê ' " V
November 1918,

Het pamflet van Soldaten aan
Soldaten was een initiatief van de
inlichtingendienst. IMG 124/6
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»eld van wapenen staande kan hi.mdsn. En soldaten willen
*eer burgers worden en blijven. Leve de Burgerpet, al ••:•
*« steeds onze leuze, laat dit steeds onze leuze blijven.
:: m de Tweede Kamer aangetooi
pno heerschte toen vader met met verlof mocht gaan; hoe
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Steunt met al Uw macht.
Sluit U aan.
Bond ter behartiging
Militaire
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belangen,

Christelijke Militairen Verec-nigingen.
R. K. Militairen Vereenigingen.
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als in de periode 1914-1918, de neutraliteit gerespecteerd zou worden. Diverse groepen stelden zich, indachtig de gruwelen van de massaslachting,
antimilitaristisch of pacifistisch op. In de jaren '20 leidde dit in Nederland
tot forse bezuinigingen op het defensieapparaat. In 1922 kwam het tot een
nieuw dienstplichtstelsel dat een onderdeel vormde van een nieuw legerstelsel. Kern daarvan was dat in vredestijd slechts een klein beroepskader
onder de wapenen was dat gedurende een deel van het jaar de dienstplichtigen opleidde. In oorlogstijd kon dit leger, door het oproepen van een zeer
groot aantal lichtingen, tot een voor Nederlandse verhoudingen groot leger
worden uitgebreid.

12.4.

Inlichtingendiensten

Was de Nederlandse regering aanvankelijk terughoudend met het invoeren
van veranderingen in de krijgsmacht, heel wat voortvarender ging zij te
werk met het oprichten van inlichtingendiensten. Vanuit het oogpunt van
de staat was dat wel begrijpelijk. De onlusten in de Harskamp werden in
eerste instantie toegedicht aan bolsjewistische of revolutionaire activisten.
Bij nader inzien bleek dit niet het geval. De angst zat er echter goed in nadat Troelstra zijn revolutie had uitgeroepen. De overheid was bovendien op
de hoogte van het bestaan van soldatenraden en arbeiders- en soldatenraden. De autoriteiten wisten ook dat, evenals in iedere volksmenigte, ook in
een troependeel veelal een betrekkelijk kleine minderheid op een gegeven
oogenblik overwegenden invloed oefent'.72
De geschiedenis van het inlichtingenwerk was in Nederland in 1918 nog
vrij jong. Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was een dergelijke dienst opgericht met als voornaamste doel spionage in het buitenland. Tijdens die oorlog hield deze derde sectie van de Generale Staf (GS III)
spionageactiviteiten van de militaire attachés op Nederlands grondgebied
onder controle."' Inlichtingen inwinnen over revolutionairen, die Nederland een andere staatsvorm wensten te geven, was niet haar taak. Hiervoor
was het justitieapparaat verantwoordelijk. De procureurs-generaal dienden
vanuir hun ressort maandelijks te rapporteren over de activiteiten van anarchisten. ™ Omdat de PG'S veelal gebruik maakten van standaardbrieven - in
de meeste gevallen wisten zij weinig of niets bijzonders te melden - is het
de vraag of zij deze activiteit heel serieus namen. Waarschijnlijk lag het aan
de initiatieven van de politie of er echt iets gebeurde. In eerdere hoofdstukken zagen we de politie in Leiden vergaderingen van anarchistische militairen bezoeken en de SAR in Amsterdam infiltreren. De autoriteiten achtten
deze initiatieven dan ook gevaarlijk.
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In oktober en november 1918 waren de revolutionaire woelingen in Europa punt van aandacht van de inlichtingendienst. Met zorg keek hij naar de
dreigende situatie in Nederland. De Nederlandse regering werd een slappe
houding verweten, vooral na het ontslag van de opperbevelhebber. ^ Nadat
Troelstra zijn revolutie had aangekondigd, wilde de dienst gaarne meer doen
dan zijn originele taak. Waarschijnlijk zonder medeweten van de regering
wijzigde de dienst zijn werkzaamheden. C A . van Woelderen, die met H.A.C.
Fabius leiding gaf aan de dienst, schreef op 12 november in zijn dagboek:
Wij hebben vandaag op GS lil aan tal van goede vrienden in bet leger geschreven om
juiste' inlichtingen omtrent stemming en betrouwbaarheid in het leger, as lil verandert nu van inlichtingendienst voor buitenland thans voor binnenland.7*'

De binnenlandse inlichtingendienst vatte zijn taak niet licht op. Onmiddellijk ondernam hij actie om het rode revolutiegevaar tegen te gaan. Reeds op
13 november besloot de dienst in overleg met hoge en lage militairen (ook
onderofficieren en minderen waren hierbij betrokken) om een organisatie in
het leven te roepen 'die een oproep tot alle goedwilligen zal doen tot onderlinge organisatie tegenover het Roode Revolutiegevaar'.77 Van Woelderen
stelde als naam 'Bond van Regeeringsgetrouwen' voor. De oprichting diende naar buiten toe op een spontane actie te lijken, aldus Van Woelderen:
De actie moet geheel van den troep spontaan schijnen uit te gaan. De oproep is
geteekend door de Christelijke militaire Vereenigingen, de R. C. militaire Vereenigingen en den Bond voor de behartiging der belangen van Militairen. Het plan is
$00.000 exemplaren te verspreiden, eerst zullen Den Haag, Rotterdam en Amsterdam
worden bewerkt. Ik zal volgens de groote verzendlijst aan alle Mil. Onderdeden met
'8
begeleidend niet officieel schrijven samen 20.000 exemplaren rondzenden.

De verzending geschiedde nog op dezelfde dag.'' Inlichtingendienst en
opperbevel waren de krachten achter de schermen. Dankzij deze inspanning werd de nieuwe bond 'een spontaan succes'.Sü Van Woelderen eerde
de nieuwe opperbevelhebber W.F. Pop als een 'krachtige geniale man, die
de regeering brengt tot de noodige kracht [...].*
De inlichtingendienst had alle gelegenheid de reorganisatie goed te
laten verlopen. Het bureau kreeg versterking van drie officieren, stond
m nauwe verbinding met de politiekorpsen in Amsterdam, Rotterdam en
Ltrecht die inlichtingen gingen verzamelen en zond officieren met speciale
opdrachten door het land. Zo trokken zij het bericht na of bij Enschede
wapens en mitrailleurs ten behoeve van revolutionairen over de grens werden gesmokkeld."2
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De Bond van Regeeringsgetrouwen stond voorop bij de huidebetuigingen aan de koningin op 18 november op het Haagse Malieveld. De organisatie wenste Van Woelderen 'op den voorgrond [te] halen'. Dat was niets
voor de leider van de dienst, die zich reeds beraadde op een nieuwe taak,
nu het revolutiegevaar geweken was. Deze was snel gevonden, namelijk
het verzamelen van gegevens over 'binnen- en buitenlandsch socialisme.'
Medewerker J.C. Roelofsen kreeg de taak revolutionaire propaganda te
onderzoeken.8^ Voor Van Woelderen was dit belangrijk. Volgens hem zette
het jaar 1919 niet goed in,
ongunstiger dan het groote publiek denkt, want typisch Hollandsch slaapt alles weer
in na de spanningsdagen van november, omdat men meent, dat het revolutiegevaar
voorbij is, de organisatie der goede elementen laat weer geheel op zich wachten en
daartegenover spannen de revolutionairen achter de schermen alle krachten in, zij
wachten op de hulp van den dreigenden honger en gebrek aan brandstoffen [...]}•

Mede om deze reden drong de waarnemend opperbevelhebber er in januari
bij de regering op aan de oprichting van een nieuwe centrale inlichtingendienst, die brieven, telegrammen en telefoongesprekken van revolutionairen zou moeten gaan controleren:
De brieven van enkele verdachte leiders zouden moeten worden gecontroleerd, terwijl op een gegeven oogenblik het telegrafisch en telefonisch verkeer van particulieren
in beginsel zou moeten worden stopgezet of beperkt.'"'

Regering en plaatselijke autoriteiten zouden van de resultaten van de dienst
gebruik kunnen maken. Samenwerking was volgens Pop vereist met plaatselijke politie, Koninklijke Marechaussee, burgerlijke vertrouwenspersonen en militaire inlichtingendienst. 87
Met het werven van burgers was de dienst in feite reeds begonnen. Hij
zocht mensen aan uit de burgerwachten, die na de mislukte novemberrevolutie overal in Nederland als antirevolutionaire krachten als paddestoelen
uit de grond schoten. Troelstra zou later spreken van een 'burgerwachtepidemie', die zich tot in de kleinste dorpen verbreidde.88 Het ministerie
van Oorlog schatte in mei 1919 dat er in 661 gemeentes een burgerwacht
was opgericht. 89
Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden dirigeerden de stichting van burgerwachten. In januari 1919 arrangeerden zij zo bijeenkomsten
in Haarlem en 's-Gravenhage waarbij burgemeesters, commissarissen van
de koningin en hoge rijksambtenaren de organisatie rond deze gewapende
burgers bespraken. 90 GS m werkte reeds samen met de burgerwacht in
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Amsterdam, terwijl dit in Den Haag en Rotterdam werd voorbereid." De
dienst achtte echter niet iedere burgerwacht sterk genoeg om gewapende
acties en inlichtingenwerk te kunnen verrichten. Het ministerie van Oorlog schreef waarom:
Hoewel het optreden van burgerwachten onder omstandigheden van verder strekkenden aard kan zijn dan in het algemeen van politie geéischt wordt, mag en kan
er niet op vertrouwd worden, dat de burgerwachten tegenover ernstig gewelddadig
optreden van revolutionnairen zooveel kracht kunnen ontwikkelen dat hierdoor het
gebruik van legeronderdeelen overbodig zou worden. Behalve dat de burgerwachten
een plaatselijk karakter hebben, ontbreekt hun in het algemeen de vereischte organisatie, geoefendheid, het verband en daarmee het vereischte zelfvertrouwen.''

Pops plan was dat de nieuwe dienst 'bij elke burgerwacht van eenig belang'
een afdeling zou organiseren. Hij zag het verder als noodzakelijk, dat bij
politiekorpsen van de grote gemeentes een 'berichtendienst' zich vormde.
Burgemeesters en commissarissen van politie zouden hiervoor geschikte
personen moeten aanwijzen. Daarna diende deze politiedienst, onder leiding van de commissaris, zelfstandig te gaan werken. 9 ' De waarnemend
opperbevelhebber had de volgende plaatsen op het oog:
Zuid-Holland:
Rotterdam, 's-Gravenhage, Gouda, Leiden, Dordrecht,
Hellevoetsluis, Schiedam.
Noord-Holland: Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Alkmaar, Hoorn,
Den Helder.
Utrecht:
Utrecht, Amersfoort.
Zeeland:
Middelburg, Vlissingen.
Noord-Brabant: 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Eindhoven, Bergen
op Zoom.
Limburg:
Maastricht, Roermond, Venlo.
Gelderland:
Arnhem, Zutphen, Apeldoorn, Nijmegen.
Overijssel:
Zwolle, Deventer, Almelo, Enschede, Oldenzaal, Hengelo.
Drenthe:
Assen, Meppel.
Groningen:
Groningen, Sappemeer, Veendam,
friesland:
Leeuwarden, Harlingen en Heerenveen. 94
De 'Centrale Inlichtingendienst' (ei) kwam, nadat Pop zijn plannen had
gepresenteerd, snel tot stand. O p 13 januari bereikten de ministers van
binnenlandse Zaken, Oorlog en Justitie hierover overeenstemming." De
dienst splitste zich af van GS III, die zich meer richtte op buitenlandse inlichtingen. Uitwisseling van gegevens over bolsjewistische activiteiten met
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militaire attachés in Nederland was een belangrijke doelstelling.1'6 De ei
richtte zich op binnenlandse revolutionaire groepen. De SDAP behoorde
hier volgens de dienst ook toe.' r Het is waarschijnlijk dat het van een inlichtingendienst bij de politie in hiervoor vermelde plaatsen is gekomen.
De commissarissen van de koningin en burgemeesters wezen politiemensen aan, die mensen van de inlichtingendienst vervolgens instrueerden."'
Bij het maken van hun keuze werden de hoofden van provincie en gemeente waarschijnlijk gesouffleerd. Reeds op 15 januari presenteerde de
waarnemend opperbevelhebber een lijst van namen van hoge politiefunctionarissen, die mogelijk voor het inlichtingenwerk in aanmerking kwamen.
Een onderzoek naar de achtergrond van deze mensen was ingesteld en
zodoende konden zij gekwalificeerd worden. Sommigen waren geschikt,
anderen niet."
De commissarissen van de koningin en burgemeesters waren zeer tevreden met het initiatief en verleenden snel hun medewerking. Dit had zeker
ook te maken met angst voor woelingen op hun grondgebied. Ter beteugeling van mogelijke verstoringen van de openbare orde, spraken enkelen van
hen de wens uit om de beschikking te krijgen over
een versterkt garnizoen, dat bij voorkeur samengesteld is uit troepen, welke niet uit
de streek zelve zijn gerecruteerd. Dit verlangen grondt zich op de overweging dat
versterkingen groote kans zouden hebben om te laat te komen, omdat de woelingen,
waarvoor men vreest, op 't onverwachtst kunnen uitbreken en omdat op spoorwegvervoer — bij staking van het bedrijf- niet met zekerheid gerekend zal kunnen worden. Voorts acht men het een bezwaar bij onlusten troepen te gebruiken uit dezelfde
streek, omdat deze voor de moeilijkheid zouden kunnen komen tegen bekenden [...]
te moeten optreden. '°°

Aan dit verlangen van deze burgerautoriteiten voldeed het ministerie van
Binnenlandse Zaken niet. Zij meende dat voldoende voorzorgsmaatregelen waren genomen. Onder andere wees het departement op de Vrijwillige
Landstorm. Ook de demobilisatie had gunstige uitwerkingen op het betrouwbaarheidsgehalte van het leger:
Dat gelijktijdig de getalsterkte daalt is tot zekere hoogte eerder een voor- dan een
nadeel, omdat blijkens de ervaring het er minder op aankomt voor beteugeling van
onlusten over groote massa's te beschikken dan wel troepen die, in ruime mate gesteund door beproefd en deugdelijk kader, goed in de hand zijn van hun chef.'0'

Tot slot meende het ministerie dat vooral gevreesd moest worden voor
oproer gericht tegen de landelijke overheid.
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De waarnemend opperbevelhebber van Land- en Zeemacht achtte de
betrouwbaarheid van het leger uiteraard belangrijk. In januari 1919 was hij
hierover echter nog somber gestemd. Hij sprak van 'zorgelijke tijden'.10- Ook
de hoofdaalmoezenier bij de landmacht was er niet gerust op en ondernam
actie. Hij schreef aan de leiding van de R.K. Militaire Vereenigingen:
Al is op dit oogenblik het eerste gevaar van een omwenteling of anarchistisch avonuair ook afgewenteld, blijf toch de grootste waakzaamheid geboden. Het is daarom
noodig, dat de Regeering weet op welke soldaten zij in ieder geval steeds kan rekenen.
Daartoe zullen zonder eenigen twijfel de trouwe bezoekers van de R.K. Militairen
Vereeniging kunnen worden gerekend, en is het daarom van belang, dat hunne namen ook bij hun respectieve Commandanten bekend zijn.'°s

Pop was verheugd over dit initiatief. Hij nodigde de garnizoenscommandanten uit om de commanderende officieren van dit rondschrijven
in kennis te stellen, opdat ook zij contact met de R.K. Militaire verenigingen zouden opnemen.' 04 Aan dit verzoek is in ieder geval in Deventer
gehoor gegeven. Onbekend is of en hoeveel namen aan de commandanten
ter beschikking zijn gest^rd.'01 Niet alleen trachtte de legerleiding met de
rooms-katholieke organisaties samen te werken. De leiding van de protestants-christelijke militaire verzorging ondernam een zelfde soort initiatief
als de hoofdaalmoezenier en uiteraard was de waarnemend opperbevelhebber ook hierover gunstig gestemd.' 06
De angst voor een revolutie zat er bij de autoriteiten goed in. Verschillende malen troffen zij maatregelen. Zo versterkte het gemeentebestuur in
Amsterdam op 20 januari de burgerwacht en voorzag deze van grote voorraden geweren en mitrailleurs. Het gebouw van de Nederlandsche Bank
was omgebouwd tot een vesting. Troelstra meende dat de gemoederen
verhit waren en dat het lokale bestuur zich in feite om niets bang maakte:
Van eenigepoging tot revolutie op 20 Januari heef geen sterveling iets gemerkt; maar
blijkbaar kon men in kontra-revolutionaire kringen van de illusie, dat men gelegenheid zou krijgen een revolutie in bloed te smoren nog geen afstand doen.'°7

In februari scheen volgens de SDAP-leider 'weer een geweldige revolutie
ontdekt' te zijn'. Burgerwachten beveiligden verscheidene banken in Amsterdam.108
Volgens Troelstra werden de mensen bang gemaakt. Waarschijnlijk had
dat te maken met de eerder vermelde gedachte van de inlichtingendienst,
dat de bevolking aan het inslapen was. Betrokkenen trachtten de soldaten
eveneens wakker te houden. Met het oog op de revolutie in Duitsland en
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speciaal de Arsolraad in Aken, schreef luitenant Graafland een open brief
in de Limburger Koerier van 18 januari, waarschijnlijk bestemd voor de
leden van de Vrijwillige Landstorm:
Soldaten van Limburg
Indien ooit het sein gegeven wordt, aarzelt dan niet om weer eens uw dreunpas te
laten opdonderen tegen het hoongeschater der bolsjewiki. Laat dan uw bajonetten
opflikkeren, uwe geweersalvo's ratelen, uw attaqueer-gejuich jubelen tegen het getreiter en het gejakhals der oproerkraaiers.
Want dan strijdt en stormt gij voor uw God en voor uw vorstin, dan bezit gij een
gewijde roeping:
't Moge wreed en onwenschelijk klinken, maar schiet dan raak, wanneer het
kommando klinkt:
'Salvo-vuur-aan: Vuur!'
Dan gaat het hard tegen hard!
Dan moet gij, zonder te verbleeken, eene wonde uit het Nederlandsche lichaam
snijden. Ook de geneesheer doet ons vaak schrijnende pijn, indien hij met het vlijmscherpe ontleedmes een etterbuil uitsnijdt.
Uwe doortastende dapperheid, uwe beginselvastheid, uwe onwankelbare trouw
zijn beroemd.
— Oranje was voor u altijd een zinnebeeld.
— Laten wij oranje als een teeken aannemen.
— De Fransche revolutie veranderde oranje van onze nationale vlag in rood.
— Weg met dat vervloekte rood.
— Terug ons aloud oranje.
— Laten wij, vaderlandslievende vrijwilligers, er ons onmiddellijk mee tooien.
Onze vlag, onze kokarde, onze armband, ons teeken zijn:
Oranje-blanje-bleu!
Leve de koningin! Leve Limburg.'0''
Geen middel lieten antirevolutionairen onbeproefd. In het Limburgsen
Dagblad verscheen een artikel van iemand, die verklaarde de inhoud ervan
'onder eede te durven bevestigen'. Hij had namelijk 'aan het raam der revolutiebouwers' een gesprek afgeluisterd en de volgende plannen vernomen:
Ophangen zullen wij, ophangen Dokter Poels en zijn rakkers, ophangen, anders
niet. Wij zullen de wijven van de bourgeoisie uit haar huizen jagen en op straat onze
lusten aan hen voldoen. Hun kinderen zullen wij uit hun lichaam stampen en die
zich verzet zullen wij neersteken [•••]."°
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Het liet zich raden dat zij het gemunt hadden op mensen aangesloten bij
linkse organisaties. Het Volk sprak van een 'drijfjacht' nadat de minister van
Justitie op 22 maart 1919 een circulaire had verzonden, waarin hij aangaf
dat rijksambtenaren, die 'bedektelijk of openlijk propaganda maken voor
ongehoorzaamheid aan het wettelijk gezag' voorgedragen zouden moeten
worden voor ontslag, 'zoonoodig met onmiddellijke schorsing'.'" De ontslagcirculaire leidde er onder andere toe dat de gemeente Veenhuizen twee
ambtenaren schorste nadat zij een 'opruiende convocatie' hadden aangeplakt. Vooral de belastingdienst plaatste nogal eens SDAP-leden over."2
Verschillende lokale bestuurders verwachtten dat de i-meiviering van
1919 op een opstand zou uitdraaien. In verschillende plaatsen kregen de
burgerwachten extra munitie. In Rotterdam verboden zij een optocht. De
betogers in Den Haag mochten niet zingen, terwijl 'de teekeningen van
de wagens voor de i-meistoet' vooraf aan de burgerwacht getoond moest
worden."3 De acties van de autoriteiten waren op intimidatie gebaseerd.
Volgens Van Woelderen ging de eerste mei 'naar alle ingekomen berichten
deden vermoeden en overeenkomstig onze prognose in volmaakte orde en
rust' voorbij."4 De opmerking van deze voorman van de inlichtingendienst
doet vermoeden dat van een centraal plan geen sprake was. Meer kwamen
de acties tot stand op basis van een lokaal initiatief. De inlichtingendienst
bestond nog te kort en was nog lang geen geoliede machine.

Conclusies
De maatregelen die de regering nam, konden niet onmiddellijk een succes
worden. Daarvoor waren de problemen te gecompliceerd. Zo ontsloeg de
regering de opperbevelhebber, het toonbeeld van het verouderde systeem,
maar andere conservatieve officieren bleven zitten. Zij waren tegen elke
vorm van modernisering en in ieder geval van democratisering. De krijgsmacht zette zelfs een tegenoffensief in, waarin zij stelde dat toekomstige
oorlogen zeker tot de mogelijkheden behoorden en dat de krijgsmacht
daarom haar aparte status moest behouden. Deze houding van veel officieren was een oorzaak van het niet dadelijk succesvol zijn van een overlegstelsel. Ook andere wijzigingen van gezags- en arbeidsverhoudingen kwamen
"niet. Illustratief moge zijn dat Ons Belang en het VDW, ook in de Kamer,
niet op krediet konden rekenen.
De poging tot het creëren van een betrouwbaar leger kwam het meest
tot uiting in de vrijwillige landstorm. November 1918 had geleerd dat dit
type vrijwilligerskorpsen geschikt was in tijden van oproer, revolutiedreig'ng en andere buitengewone omstandigheden. De autoriteiten maakten
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werk van de werving. In tegenstelling tot bij de mobilisatie, toen slechts
een beperkt aantal vrijwilligers zich aanmeldde, gebeurde dat na 1918 massaler. De vrijwillige landstorm zou tot in mei 1940 voortbestaan.
In de naoorlogse situatie was voor het volkslegerideaal maar weinig belangstelling meer. De verschrikkingen van de oorlog leidden eerder tot antimilitaristische en pacifistische tendensen. Versterking van de krijgsmacht
en zeker kostbare moderniseringen zaten er voorlopig nauwelijks in. De
reorganisatieplannen liepen uit op een nieuw dienstplichtstelsel (1922): een
groot leger met in de oorlogssituatie maar een klein contingent beroepsmilitairen. Voor de krijgsmacht was dit in feite een grote nederlaag. Het kreeg
de rekening gepresenteerd voor het gevoerde beleid.
Overheid en legerleiding besteedden wel veel aandacht aan de inlichtingendiensten. De vorming hiervan was een gezamenlijk belang. Links
vormde het voornaamste onderzoeksobject. In het leger betekende dat, dat
soldatenorganisaties voortaan nauwlettend in de gaten gehouden konden
worden. Van het grondwettelijke recht van vereniging zouden linkse soldaten voortaan moeilijker gebruik kunnen maken.
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Kameraden,
In deze moeilijke tijd acht het hoofdbestuur het zich tot plicht, een ernstig woord tot u te
spreken. Een golf van revolutie is over Europa gekomen en, naar de feiten spreken, zijn
in ons land ook stromingen, die naar een omkering, desnoods met geweld, heen drijven.
Wij laten geheel in het midden wat uw persoonlijke opvattingen zijn ten opzichte van
de macht, die in het belang van ons volk, het roer van Staat in handen moeten hebben.
Wij willen u slechts aanmanen uzelf te zijn, uw karakter zuiver te houden, u vooral niet
te laten beïnvloeden door hartstochten die u verblinden en op wegen voeren, waarheen
gij, ondanks uzelf, ah dan zoudt moeten gaan. Elke onderofficier handele in deze dagen
naar eer en geweten, als ridderlijk man, die geen blaam zal treffen, onder welke omstandigheden hij ook zou komen te verkeren. In de moeilijkste ogenblikken zal ieder uwer
zelßewust handelen, naar wat hij zijn plicht, zijn oprechte overtuiging ab mens en als
onderofficier kan overeen brengen. Als de hartstochten zijn opgewekt, wordt zo licht het
verstand tot zwijgen gebracht. Koel van hoofd dan mannen! Bedenkt het wel, dat uw
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in de komende tijden.
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