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13 D E BVND 

TIJDENS DE DEMOBILISATIE 

De sociaal-democratie kende na november 1918 moeilijke tijden. Troelstra 
en enige volgers hadden gefaald in hun revolutiepoging. Liberalen en con
fessionelen waren hierdoor dichter tot elkaar gekomen en zagen, zeker op 
nationaal niveau de SDAP als een partij die gevaarlijk kon zijn voor de staat. 
De BVND zat in feite met hetzelfde probleem. Immers, de leiding had de 
revolutiepoging ondersteund. Logischerwijze kon gedacht worden dat de 
organisatie door de demobilisatie op zou houden te bestaan. In wezen ging 
hiermee haar bestaansrecht verloren. Toch bleek dit niet het geval. De ge-
demobiliseerden kenden geen gemakkelijke weg terug naar de burgermaat
schappij. Werkloosheid was veelal hun deel. Er was een nieuwe taak. 

De sociaal-democraten stonden hiermee opnieuw voor een dilemma. 
Enerzijds wilden zij, zoals voor de oorlog, eigenlijk niets met soldatenwerk 
te doen hebben en nu hadden zij sinds de verkiezingen een formele band 
met een organisatie in het leger. Anderzijds raakten veel gedemobiliseerde 
partijleden in de problemen. Op de achtergrond speelde mee dat na de 
Grote Oorlog' pacifistische sentimenten opspeelden. Kon dat wel samen 
gaan met belangenbehartiging van militairen? Wat was belangrijker: de 
principes of de belangen van de arbeiders? 

i].i. Doorgaan of stoppen? 

Vanaf 14 november 1918 gingen de soldaten van de lichting 1916 en ouder 
(ongeveer 122.000 man) met verlof. Demobilisatie is voor een staat geen 
gemakkelijke opgave. De soldaat moet op sociaal en economisch gebied 
herintegreren in de samenleving en de kans op mislukken is daarbij niet 
te onderschatten. Immers, zijn normen en waarden zijn anders geworden 
zoals we reeds eerder constateerden. Zal hij zich overgeven aan drankmis
bruik? Zal hij zich gewelddadig opstellen? Zal hij zijn vrouw nog thuis 
aantreffen? Zal hij zijn oude werkzaamheden kunnen oppakken? En, voor 
de staat uitermate belangrijk: zal hij loyaal blijven of zal hij vatbaar worden 
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voor radicale ideeën? De antwoorden op deze vragen zijn ongewis.' In Ne

derland was, omdat de soldaten hier niet hadden gevochten, het grootste 

gevaar de werkloosheid. De demobilisatie in Nederland gaf op dit punt 

dan ook hectische taferelen te zien. Op woensdag 20 november mocht de 

hoofdstad daar kennis van nemen. Het Volk meldde: 

Woensdag 20 november stond er een geweldige file van gedemobiliseerden aan het 

bureau op de Keizersgracht om steun. Als men nagaat, dat in Amsterdam ongeveer 

2f. 000 à 30.000 gedemobiliseerden zijn, wekt het zeker geen verwondering, dat een 

groot deel van de gracht moest worden afgezet. En op ieder der drie bureaus wa

ren drie ambtenaren, zegge drie stuks, bezig deze menschen te helpen. Er waren er 

die 's morgens te 4 uur reeds in de rij stonden, om toch maar de eerste te zijn, om 

geholpen te worden. Bij iedere gedemobiliseerde moest men zooveel vragen stellen 

en zooveel aanteekenen dat slechts een dikke honderd menschen per dag werden 

geholpen.1 

De meesten konden geen werk krijgen omdat er onvoldoende werkgele

genheid was. Zij waren aangewezen op steunregelingen die ook voor de 

werklozen golden. Een speciale regeling voor de gedemobiliseerden was er 

nog niet. Het Koninklijk Nationaal Steuncomité (KNSC) deed reeds op 12 

november een schrijven aan de plaatselijke comités uitgaan hoe met deze 

nieuwe categorie werklozen om te gaan: 

Zij, die recht hebben op reglementaire uitkeering uit een werkloozenkas, zullen aan

vulling van die uitkeering in vele gevallen behoeven. Misschien zullen sommigen 

door hunne vroegere werkgevers in staat gesteld worden deel te nemen aan de voor

deden eener wachtgeldregeling, wanneer die geldt in het bedrijf, waarin zij thuis 

behooren. Dezerzijds zal daarop krachtig worden aangedrongen en ook Uw hulp 

daarbij zeer op prijs worden gesteld. Op de beste wijze zal de nood gelenigd en bet 

ordelijk verloop der demobilisatie bevorderd kunnen worden, indien de werkgevers 

bereid gevonden worden om hun vroegere arbeiders, die uit het leger terugkomen, 

weder in dienst te nemen, ook al hebben zij nog niet terstond werk voor hen. Het 

Koninklijk Nationaal Steuncomité is dan bereid om, waar noodig, een deel van het 

loon te vergoeden.[...] Behalve deze geheel often deele voorloopig verzorgden zullen 

zeer velen thuiskomen zonder eenige uitkeering of verdienste en voor hen is het in de 

eerste plaats noodig maatregelen te treffen. Wij roepen U op om in deze organisee

rend op te treden door het in het leven roepen van eene Demobilisatie-Commissie, 

zooveel mogelijk uit het Plaatselijk Steuncomité met vertegenwoordigers van de ge

demobiliseerden. Zoolang nog geen regeling is getroffen om de kosten, voortvloeiende 

uit de ondersteuning, te doen dragen voor een deel uit plaatselijke bijdragen en voor 

een ander deel (tenminste $0%) door het Kon. Nat. Steuncomité, is dit laatste bereid 
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alle kosten voor zijne rekening te nemen, en wel gedurende een tijdsverloop van 4 

weken. Daarna zal eene regeling getroffen moeten zijn? 

Enige zekerheid voor de verdedigers van het vaderland was er dus niet. Het 
bestuur van de BVND zag in principe in dat ook tijdens en na de demobi
lisatie er nog belangrijk werk voor de bond te doen was. Vele leden kwa
men terug in de burgermaatschappij, terwijl de banen daar niet voor het 
oprapen lagen en hun financiële situatie dus slecht was. Bovendien wilden 
de bestuurders, trouwe SDAP-ers als zij waren, ook niet dat de gedemobi-
liseerden onder de paraplu van andere linkse organisaties terechtkwamen. 
Op 22 november kwamen het dagelijks bestuur van de SDAP en Hartog, 
Butselaar, Kuurstra en Van Santen namens het hoofdbestuur van de BVND 
bijeen om dit soort zaken te bespreken. De SDAP zegde de bond steun toe.4 

De partij sanctioneerde hiermee voorlopig het voortbestaan van de bond. 
Onmiddellijk lanceerden de sociaal-democraten op 22 november tijdens 
een bijeenkomst met gedemobiliseerden in Amsterdam een eerste eisen
pakket. De belangrijkste eisen waren: 
1. een uitkering in geld van tenminste ƒ 50,— voor iedere gedemobiliseerde 

om burgerkleding aan te schaffen 
2. verhoging van de gezinsvergoeding met ƒ 6,— per week 
3. een tegemoetkoming aan alle ongehuwde gedemobiliseerden van ten

minste ƒ 12,- per week 
4. uitbetaling van de vergoedingen totdat de gedemobiliseerde werk heeft 

verplicht gebruik van de Arbeidsbeurs door werkgevers en werkne-)• 
mers. 

Na afloop vond een kleine ordelijke demonstratie van duizend gedemo
biliseerden plaats bij het gemeentehuis, waar de burgemeester de demon
stranten voorhield het volkomen met de eisen eens te zijn en bij de Kamer 
er op aan te zullen dringen, dat daar een gunstige regeling zou worden 
afgesproken.6 In Amsterdam was het plaatselijke Algemeen Steuncomité' 
reeds begonnen met het opzetten van een steunregeling. Op 18 november 
was de Demobilisatiecommissie ingesteld, waarin J. Kuurstra als vertegen
woordiger van de BVND zitting nam.7 

Voor de BVND was voortzetting van activiteiten geen eenvoudige op
gave. Door de plotselinge demobilisatie heerste er in eerste instantie wan
orde bij de bond. Met name Butselaar, Van Santen en Kuurstra wisten de 
administratie en financiën op orde te brengen, daarbij geholpen door de 
afdelingen, die uit eigen beweging hun administratie naar het hoofdbe
stuur toezonden. Zodoende kon het jaar met een kleine schuld worden 
afgesloten.8 
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De BVND werd ook een heel ander type organisatie. Waren er eerst voor
namelijk militairen lid, vanaf nu zouden de afdelingen vooral uit burgers 
bestaan. Voor zover bekend was de eerste afdeling nieuwe stijl die in Leiden, 
waar begin december op een vergadering, belegd door de Leidse bestuur
dersbond, 67 mensen zich als lid opgaven.9 Andere plaatsen volgden snel. 
In dezelfde periode ontstonden onder meer afdelingen in Dordrecht, Nu-
mansdorp, Gouda en Den Haag.10 Ook organisaties ter linkerzijde van de 
SDAP hielden zich bezig met de belangen van de gedemobiliseerde. Hiermee 
had de BVND contact en zij debatteerden over strategie en tactiek. Omdat 
de revolutionairen vaak hardere eisen stelden, kwam het op landelijk niveau 
niet tot samenwerking." Uiteraard heerste er in elke afdeling ontevreden
heid over de houding van de overheid jegens de gedemobiliseerden. 

Begin december kwam de regering met een pakket maatregelen, be
stemd voor hen die tussen 1 augustus 1918 en 1 april 1919 met verlof gingen. 
Hier en daar vonden nog enige bijstellingen plaats, zodat de definitieve 
steunregeling op 27 december van kracht werd.'2 

De steun van de overheid betrof met name levensonderhoud, kleding, 
gereedschap, verhuiskosten, arbeidsbemiddeling en kredieten voor be
drijfseigenaren. In vergelijking met de voorlopige regelingen vormde de 
uiteindelijke versie een belangrijke uitbreiding van de steun. Al degenen 
die in dienst waren geweest met recht op rijksvergoeding, kregen deze 
gedurende een periode van 60 dagen na hun demobilisatie doorbetaald, 
verhoogd met ƒ0,75 P e r dag voor het levensonderhoud. Na deze peri
ode bestond de mogelijkheid op een verlenging van nog eens 60 dagen. 
waarvoor zij dienden aan te kloppen bij het plaatselijke steuncomité of de 
demobilisatiecommissie." 

Het bestuur van de BVND meende, dat de overheidsmaatregelen vol
doende waren en zag geen redenen om verder te gaan. In een brief van 4 
januari 1919 liet het dit weten aan het partijbestuur van de SDAP met daarbij 
genoemd een vijftal argumenten: 
1. De bond zou hoe langer hoe meer een kwijnend bestaan gaan leiden. 
2. Het organiseren van jonge soldaten was praktisch niet mogelijk. 
3. De tijd voor opheffing was nu gunstig omdat alles wat te bereiken viel 

voor de soldaten, nu was binnengehaald. 
4. De actie voor de gedemobiliseerden had vrij gunstige resultaten opge

leverd. 
5. De bond zat nu vrijwel zonder schulden.M 

Wat het derde punt inhield, werd uit de verdere inhoud van de brief niet 
duidelijk. Mogelijk bedoelde het bestuur de demobilisatie van de lichtin
gen 1916 en ouder. 
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Het hoofdbestuur wenste overigens niet dat de SDAP geheel het soldaten-
werk zou stoppen. Het stelde voor om de soldatencommissie nieuw leven 
in te blazen, met als doel op de hoogte te blijven van de militaire aange
legenheden, toezicht te houden op de naleving van toezeggingen van de 
regering inzake democratisering van de krijgsmacht, advies te geven aan de 
SDAP inzake militaire zaken, onderzoek te doen naar klachten in het leger 
en propaganda onder de soldaten te maken voor de sociaal-democratie.'s 

Veel tijd om te antwoorden kreeg de SDAP-leiding niet. Nog geen week 
later kwam de BVND alweer van het plan van liquidatie terug, nadat ter 
linker zijde van de SDAP op 6 januari de Bond van Gedemobiliseerden was 
opgericht. Wederom kwam er een brief op het bureau van het partijbe
stuur. Nadat het de brief van 4 januari nog eens had uitgelegd, schreef het 
hoofdbestuur: 

Echter bij het voeren van de aktie voor de gedemobiliseerden, komt plotseling het Revo

lutionair Soc. Comité op de vlakte en begon, vreezende een sterke aanhang voor onze 

beweging onder de gedemobiliseerden, ook een aktie, daarbij eischen stellende natuur

lijk hooger en verstrekkender dan de onzen, maar tegelijk volgens ons onbereikbaar. 

Wij mogen zeggen zonder ons zelve een pluim op de hoed te willen steken dat wij deze 

beweging absoluut de baas waren, zoolang wij ook zelve de aktie voerden. Doch nu wij 

onze aktie een oogenblikgestaakt hebben, bemerken wij dat de vrijen met meer energie 

dan te voren de gedemobiliseerden gaan organiseeren, dat zij daarbij geen kosten ont

zien (hoe komen zij aan het geld?) en dat de beste krachten voor dit doel aan het werk 

zijn, b.v. L. de Visser, Lansinkjren mevr. Koomans-Timmer."' 

Vrees voor communisten en vrije socialisten vormde dus de drijfveer om 
met de bond door te gaan. Het bestuur stelde een plan van actie hiertoe 
op. Op korte termijn moest een congres worden bijeengeroepen, een 
propagandist diende te worden aangesteld, afdelingsbesturen van de SDAP 
zouden de afdelingen van de BVND ondersteunen en de SDAP stond borg 
voor de kosten.17 

De SDAP was ingenomen met het plan. Het partijbestuur besloot vrij
wel onmiddellijk een subsidie van ƒ950,- te verstrekken.|S Het geld was 
bestemd voor een actie die, te rekenen vanaf 14 november, drie maanden 
diende te duren; het idee was dat dan de problemen voor gedemobiliseer
den opgelost zouden zijn. De BVND was het hiermee oneens en vroeg om 
meer geld. Van mening dat met de ƒ 950,- de kans op een succesvolle actie 
niet te groot was, schreef het bestuur aan de SDAP dat het voor een eventu
eel minder goed lopen van de actie geen verantwoordelijkheid kon gedra
gen." Het partijbestuur vond dit teveel gevraagd en reageerde kriegelig. De 
leiding stelde dat wanneer zij geweten had dat 
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uw bestuur geenerlei verantwoordelijkheid aanvaardt voor het verloop en dus ook 

niet voor het resultaat der actie, dan zou het [partijbestuur] stellig een niet zoo groot 

bedrag ter beschikking hebben gesteld. Wij reekenen er op, dat U met de U toege

kende subsidie uitkomt, dat wij na afloop der campagne niet voor tekorten gesteld 

worden en dat het U mogelijk is een krachtige actie te ontwikkelen. Hebben wij ons 

daarin vergist dan lijkt het me plicht daarvan de leden van het P.B. onmiddellijk 

kennis te geven en hun voor te stellen de toezegging voor het door U niet bestede deel 

van het totaal bedrag in te trekken.10 

De houding van de SDAP was duidelijk. De actie was weliswaar belangrijk, 

maar mocht niet te veel geld kosten. Zeer zeker was het niet de bedoeling, 

dat de organisatie een blijvend bestaan zou leiden, omdat het aantal mi

litaire leden, de reden van bestaan van de bond, alleen maar minder zou 

worden. Het bestaansrecht verviel daarmee in feite. 

Later speelde er bij de standpuntbepaling nog een antimilitaristisch 

aspect. Na de verschrikkingen van de oorlog was een grote stroming so

ciaal-democraten feller tegen de oorlog dan ooit tevoren. Voor de SDAP 

was het dan ook niet mogelijk om de structuur van het leger te verbeteren. 

Partijbestuurder W.H. Vliegen legde het als volgt uit: 

De antimilitaristische strooming is nu veel sterker. De partij zal niet anders kunnen 

dan een scherpe antimilitaristische politiek te voeren. Tot het stellen van positieve 

eischen ten opzichte van het militarisme kunnen we niet overgaan zonder een Con

gresuitspraak. " 

De BVND legde zich er bij neer dat er niet meer geld los kwam van de SDAP. 

De bond stelde een nieuw eisenpakket op en stuurde dit de minister van 

Oorlog toe. Daarbij vergat de organisatie ook degenen, die nog in dienst 

zaten, degenen die reeds voor i augustus met verlof gingen en de dienstwei

geraars niet. De eisen luidden: 

ie Het uitkeeren van een schadeloosstelling van zes gulden voor iedere maand mili

taire dienst tot een maximum van twintig maanden aan hen, die voor i augustus 

içi8 met onbepaald klein verlof, of om andere redenen huiswaarts zijn gezonden, 

voor zoover deze menschen niet vallen onder de huidige steunregeling voor de 

gedemobiliseerden; 

2e Uitkeering der vergoedingen tot de gedemobiliseerde werk heefi gevonden en een 

royale uitvoering van de huidige steunregeling voor de gedemobiliseerden; 

je Regeling van de werkverschaffing door Staat en Gemeente; 

4e Spoedige demobilisatie van de lichtingen içiy en içi8, met toepassing van de 

thans van kracht zijnde steunregeling ook voor deze lichtingen; 
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$e Intrekking van de Landstormwet en Aanvullingswetten en van de Herkeurings-

wet. Uitreiking van de paspoorten en afschaffing van herhalingsoefeningen voor 

alle lichtingen die tijdens de mobilisatie 2 jaren onder de wapenen stonden; 

6e Het verleenen van amnestie aan dienstweigeraars en aan hen, die zich wegens een 

krijgstuchtelijk vergrijp in de gevangenis of in voorarrest bevinden; 

je Vernietiging van de straflijsten der thans gedemobiliseerden; 

Se Spoedige uitvoering van de door de Regeering ten aanzien van het leger toege

zegde Hervormingen, ten aanzien van den militair geneeskundigen dienst, de 

straf- en tuchtwetten, cantinebeheer, de legering der troepen, het vormen van 

cantine-, voedings- en soldatencommissies van toezicht." 

Met veel energie zette het bestuur zich in om de organisatie weer op te 
bouwen. Via een propagandistisch schrijven wekte het de afdelingen op de 
activiteiten eveneens te hervatten en elders nieuwe afdelingen te stichten. 
Dit ging vergezeld van de waarschuwing om niet met de revolutionaire 
Bond van Gedemobiliseerden in zee te gaan. Samenwerking voor een beter 
resultaat was er voor het hoofdbestuur niet bij: 

Gij hebt den plicht, deze overal te bestrijden. Alleen eensgezind optreden voor een 

uitgebreid program als het onze kan invloed uitoefenen. Vergelijk hun program

mapunten maar eens met die van ons en ge zult tot de conclusie komen, dat die 

menschen niet weten, wat er op dit gebied gebeuren moet.14 

Sommige afdelingen van de BVND zouden daar overigens anders over denken. 
Het waren niet alleen vrije socialisten en communisten, waarmee 

geconcurreerd diende te worden. Er kwam een nieuwe beweging op, die 
beschouwd kan worden als een opvolger van de soldatenorganisaties maar 
getalsmatig vele malen groter was. Overal in het land ontstonden er neu
trale en godsdienstig georiënteerde clubs, die zich voor de belangen van 
gedemobiliseerden inzetten. Deze waren in eerste instantie vooral lokaal 
georganiseerd. In Hengelo bestond in december 1918 enige tijd een zo
genaamd levensmiddelencomité, dat trachtte gedemobiliseerden van alle 
politieke stromingen aan zich te binden. Het hield openbare vergaderingen 
en verzond adressen aan regering en gemeenteraad. De gezamenlijke actie 
was uiteindelijk geen succes, omdat op het moment dat er hardere eisen 
werden gesteld, protestanten en rooms-katholieken afhaakten." In Haar
lem bestond in dezelfde tijd een neutraal comité, dat ageerde voor betere 
vergoedingen. De leiding was in handen van de oud-bestuurder van de 
Bond van Militairen met klein verlof, J.J. Bies.2'1 Ook voor Landsmeer en 
omstreken was er in de eerste maanden van 1919 een dergelijke organisatie 
met een politiek neutraal standpunt. Weliswaar werkte zij nauw samen met 
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de lokale SDAP-afdeling, maar aansluiting bij de BVND zagen de meesten in 
eerste instantie niet zitten.27 In Kampen stichtte men half januari een bond 
van oud-gedemobiliseerde dienstplichtigen, die reeds voor 1 augustus 1918 
waren afgezwaaid en niet voor de geldelijke vergoedingen in aanmerking 
kwamen.!S In Hoorn bestond er een comité voor dezelfde doelgroep.29 

Sommige organisaties streefden naar schaalvergroting. In Friesland ont
stond in dezelfde periode de zogenaamde 'Friesche Bond van teleurgestelde 
gedemobiliseerden en afgekeurden'. Initiatiefnemers waren ruwweg 300 
verlofgangers, die voor 1 augustus de dienst hadden verlaten. De bond ken
de al snel 17 afdelingen.'0 Overigens stond deze vereniging toch dicht bij de 
SDAP en BVND. Dat bleek op een afdelingsvergadering in Noordwolde, waar 
Tweede Kamerlid Ter Laan sprak in plaats van de uitgenodigde Butselaar.'1 

In januari bestond er een 'Landelijk Komitee ter verkrijging van betere 
vergoedingen' waar een provinciaal comité van landweermannen en mili
ciens, gesitueerd in Hollandsche Veld, bij aangesloten was." 

De BVND richtte zijn propaganda op dergelijke lokale neutrale organisa
ties. Velen traden, nadat een spreker van de bond op bezoek was geweest, 
toe. Bijvoorbeeld gebeurde dat begin februari met de Schiedamse 'Vereeni-
ging van Gedemobiliseerden'." De 'Vereeniging van Gedemobiliseerden 
in Abbebroek sloot zich in dezelfde maand aan.34 Zo ook was dat het geval 
met het eerder genoemde comité in Landsmeer." Tot slot kunnen genoemd 
worden het 'Neutraal Aktie Komitee Amersfoort', dat met zijn aansluiting 
de bond 200 leden groter maakte en de 'Neutrale Bond van Gedemobili
seerden' in Tiel, die 225 leden rijk was.36 

Niet alle neutrale organisaties kozen voor het 'rode standpunt'. Zo be
stond er een landelijk comité van teleurgestelde oud-verlofgangers, dat in 
meer dan 200 plaatsen afdelingen had met 15.000 sympathisanten. Het be
trof hier mensen, die na 1 augustus 1914 in dienst waren gekomen en voori 
augustus 1918 waren afgezwaaid. Zij wensten een vergoeding van ƒ 6,- voor 
iedere maand in het leger doorgebracht.'" De eerder genoemde comités in 
Kampen en Hoorn waren hierbij waarschijnlijk aangesloten. In februari fu
seerde dit comité met het Centraal Neutraal Comité. De nieuwe organisatie 
wenste een algemene vergadering van alle neutrale organisaties in Nederland 
uit te schrijven, waarbij de eis van de oud-verlofgangers tot speerpunt van 
de acties moest worden uitgeroepen.38 Dit congres vond eind april plaats in 
Amsterdam. Het neutrale comité vond hier een fusiepartner in de 'Neutrale 
Bond van Gedemobiliseerden' die gevestigd was in Alkmaar.'"' Deze organisa
tie moet klein geweest zijn, omdat het hoofdbestuur van de BVND bij zijn op
somming van de ledentallen in maart van de diverse organisaties deze bond 
niet noemde.40 De twee neutrale organisaties kozen voor een nieuwe naam: 
'Landelijke Neutrale Bond van Teleurgestelde Gedemobiliseerden'.4' 



DE BVND TIJDENS DE DEMOBILISATIE 89 I 

In mei richtten de neutralen een schrijven aan de BVND met als doel te 
komen tot nauwe samenwerking.42 Hier zou niets van terechtkomen. 

Minder vat zal de BVND hebben gehad op christelijke soldaten. Onder 
leiding van de Rooms-Katholieke Volksbond kwam eind januari een co
mité van de grond met als doel de behartiging van de belangen van oud-
gedemobiliseerden.4' Vlak daarna kwam het eveneens in Eindhoven tot de 
oprichting van een rooms-katholieke bond.44 Voluit heette de organisatie 
Nederlandsche Rooms-Katholieke Bond van Dienstplichtigen 'St. Joris'. 
Zij kende vanaf november 1919 een eigen orgaan met de naam Geeft Acht!'4S 

De vereniging stond onder leiding van geestelijken, was regeringsgetrouw 
en kende een gematigd programma. Afdelingen stonden vaak in nauw 
contact met de lokale parochie, die een geestelijk adviseur leverde.46 Het 
Eindhovensch Dagblad noteerde de doelen van de organisatie: 

Hij - de Bond — zal ijveren voor een goede organisatie der militairen zielzorg en 

van het aalmoezeniersinstituut en voor ruime subsidie aan militaire vereenigingen. 

Hij zal aan den minister verzoeken, zoodra mogelijk de lichting IçIJ naar huis te 

zenden en 3 jaar uitstel te vragen van herhalingsoefening voor allen, welke meer dan 

2 jaar gediend hebben; voorts zal gevraagd worden wijziging der straf en tuchtvoor-

scbriften; reorganisatie van de geneeskundige dienst; 

het recht van beroep bij bestrajfng - onderzoek berustend bij een onpartijdige 

commissie —; voorwaardelijke veroordeeling; overleg met den troepen-commandant 

inzake wenschen van den bond; legering nabij de woonplaats; wijziging van den 

inwendigen dienst en herziening van oude voorschrifen in overleg met de Bonden. 

Inzake de fnancieele tegemoetkoming voor hen, die voor 1 augustus ipi8 met on

bepaald— klein - verlof zijn gegaan, wordt gevraagd de instelling van een commissie 

tot onderzoek naar de noodtoestanden als gevolg van den diensttijd.^ 

De nieuwe bond groeide snel en had begin maart naar eigen zeggen 175 
afdelingen met ruim 12.000 leden. Volgens het hoofdbestuur van de rode 
bond was het aantal zelfs 15.000.^ Uiteraard zetten beide organisaties zich 
tegen elkaar af. Zij wensten zoveel mogelijk gedemobiliseerden (terug) te 
winnen voor hun gedachtegoed. De rooms-katholieke organisatie was ver
ontrust door de toeloop van katholieken naar de rode bond. Volgens eigen 
zeggen slaagde de BVND er ook in leden te werven in het zuiden.49 Daarom 
was St. Joris dus wel gedwongen om eisen te stellen. 

Kenmerkend voor de rooms-katholieke organisatie mag nog het vol
gende zijn. Op een afdelingsvergadering begin mei in Eindhoven spoorde 
de voorzitter de leden aan dienst te gaan doen bij de vrijwillige landstorm." 
fegen de ideeën van de initiatiefnemers in zou de bond later toch radicalere 
trekjes krijgen. In Geeft Acht! bepleitte de organisatie beperking van bewa-
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pening en dienstplicht en ageetde zij tegen herhalingsoefeningen. Tweede 
Kamerlid J.B. Bomans maakte zich sterk voor afschaffing van kazernes als 

haarden van volkskanker, die moraal en religie vernietigden, de frissche jeugd vaak 

ongeneeslijk aantastten, socialisme en anarchisten althans gezagsbespotting kweek

ten, die de arbeidsschuwheid leerden, die golven van ellende hebben uitgestort, uit

storten en uiterst problematiek nut van eenzijdige africhting [sic].''' 

De bond zou tot in 1925 blijven voortbestaan. 
De propaganda van de BVND was ondanks de enorme concurrentie een 

groot succes. In de laatste 14 dagen van januari hield deze 33 openbare ver
gaderingen, bezocht door 12.000 gedemobiliseerden. In totaal waren er aan 
het eind van de maand 53 afdelingen met 6.453 leden.52 Een week later zou 
dat aantal reeds boven de 10.000 liggen." Half maart zouden er zelfs 17.000 
leden geweest zijn.'4 De bond zelf noemde in maart een aantal van 20.000 
leden, verdeeld over 144 afdelingen." Helemaal zeker van het ledental kon 
het bestuur echter nooit zijn, omdat vele afdelingen nooit op tijd contributie 
(5 cent per lid per week) afdroegen en ledenstaten opstuurden.'6 

Het aantal afdelingen groeide explosief In februari werden meer dan 
70 afdelingen gesticht. Ook in streken waar in de mobilisatietijd de bond 
nooit actief was geweest, ontstonden nu afdelingen, zoals in Friesland in 
Menaldum, Dronrijp, Kollum en Beetgum.'" Waarschijnlijk waren de 
meeste afdelingen echter klein en buiten de vergaderingen georganiseerd 
door het landelijke bestuur om ontwikkelden zij weinig activiteiten. 

Toen in maart de door het SDAP-bestuur gestelde termijn van drie maan
den zou gaan verstrijken, stelde het hoofdbestuur aan de partij voor om 
door te gaan. De redenen waarvoor waren de volgende: 

ie Omdat de leden dat wenschen 

2e Omdat ook de vrijen door blijven werken 

je Omdat onze Bond nog veel en goed werk kan doen 

4e Omdat gebleken is, dat door onze propaganda een goede winst voor Partij en 

Vakbeweging is te oogsten 

Se Omdat wij groote groepen gedemobiliseerden bereiken die bij eventueele gebeur

tenissen wel ons advies, waarschijnlijk niet het advies van partij en Vakbeweging 

zouden volgen 

6e Omdat een bestaande Bond altijd beter is dan een soldatencommissie.^ 

De SDAP kon hier moeilijk bezwaren tegen hebben. 
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13.2. Organisatie en activiteiten 

De demobilisatie ontwrichtte de structuur van de BVND. Afdelingen ver
dwenen, waardoor de gezagsbasis van het bestuur in feite verviel. Het 
bondsorgaan De Reveille verscheen niet meer. Oud-bestuurders Butselaar, 
Hartog, Van Santen, Kuurstra en Bos bouwden, toen zeker was geworden 
dat het werk voortgezet werd, aan een nieuwe organisatie. Er was geen 
sprake van een heroprichtingcongres, zodat zij voor hun activiteiten steun
den op het mandaat dat de leden van de oude organisatie in augustus 1918 
hadden gegeven. Waarschijnlijk zaten de leden niet op een congres te wach
ten. Zij wilden gewoon een goede regeling en of daar nu op democratische 
wijze actie voor gevoerd werd of niet, dat maakte niet veel uit. Het karakter 
van de afdelingsbijeenkomsten was ook totaal anders dan voor november 
1918. Was er toen sprake van ontwikkelings- en ontspanningsavonden, erna 
waren het veel meer vakbondachtige avonden. 

Pas op 6 april 1919 organiseerde de bond een eerste congres, waar een 
nieuw bestuur gekozen zou worden. Tot die tijd verdeelden de oud-bestuur
ders de functies onderling. Hartog was en bleef voorzitter, Butselaar secre
taris en Kuurstra werd in plaats van Bos penningmeester. Van Santen werd 
aangesteld als gesalarieerd propagandist. Bos was alleen nog beschikbaar 
als spreker. Ook Van der Ploeg, die in augustus de bond in feite gedwon
gen had verlaten, kreeg het verzoek om vergaderingen toe te spreken. De 
SDAP-propagandist voor Limburg stemde in. Anderen, die toezegden mee 
te werken, waren G.J. Selier uit Rotterdam en J.H. van Oostrom, die als 
militair afwisselend gelegerd was in Doesburg en Zutphen.^ Naarmate het 
ledental groter werd, groeide ook het aantal namen op het sprekerslijstje.60 

Ook zorgde het bestuur ervoor, dat het bondsorgaan weer verscheen. Het 
eerste nummer van De Reveille sinds 2 november kwam op 18 februari uit. 

De acties, die het bestuur op touw zette om de situatie te verbeteren, 
verschilden niet met die van voor november 1918. Het verstuurde adres
sen naar Tweede Kamer en Regering, maar ook aan de gemeentebesturen, 
daar de steunregeling van de steuncomités per plaats nogal verschilde. Het 
Koninklijk Nationaal Steuncomité riep een beroepscommissie in het leven, 
waar gedemobiliseerden bezwaren tegen de uitvoering van de steunrege
ling konden indienen. Het KNSC verzocht in maart 1919 de BVND zitting 
te nemen in deze beroepscommissie. Kuurstra nam deze taak op zich/" 
^aast de BVND was ook de Rooms-Katholieke Bond van Dienstplichtigen 
vertegenwoordigd.(l' 

Een uitzondering vormde de landelijke demonstratie, die de BVND op 
'6 maart in Rotterdam had uitgeschreven. De manifestatie vond plaats in 
* zalen, waar volgens Het Volk respectievelijk 800 en 6 à 700 mensen aan-
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wezig waren.61 De politie schatte het aantal aanwezigen aanmerkelijk lager, 
namelijk 400 en 500.'M De betogers wensten dat de steunregeling ook na 
15 maart, voor veel gedemobiliseerden in praktijk na een periode van 120 
dagen de einddatum van de regeling, van kracht zou blijven. De betoging 
eindigde met een kleine demonstratie door de Rotterdamse binnenstad, 'de 
socialistische liederen zingende'.M 

Was de BVND zeer gematigd in zijn acties, hetzelfde kan gezegd worden 
van de afdelingen. Veelal waren deze activiteiten gericht tegen de gemeen
tebesturen, als bleek dat de vergoedingen onvoldoende waren. De afdeling 
Den Haag verzond op 6 december een motie aan de burgemeester, met 
daarin een viertal eisen: 

ie de steun aan de gezinnen te verleenen zoolang de werkeloosheid duurt 

ze dat als steun aan de gedemobiliseerden gehuwd of ongehuwd, worden verstrekt 

eene uitkeering gelijkstaande met het plaatselijk standaard loon 

3e dat als buitengewone vergoeding worde uitgekeerd een bedrag ad een honderd 

gulden (fioo,—) noodig voor het aanschaffen van een burgerpak 

4e dat dit niet uitsluite het verstrekken der toegezegde onderkleêren.S6 

In Drachten stuurde de afdeling eveneens een motie naar de eerste burger, 
Hierin eiste zij slechts een 'loyale' uitvoering van de door de minister van 
Oorlog getroffen maatregelen.6"" 

De afdeling in Maastricht maakte het zich begin februari helemaal 
gemakkelijk. Zij verstuurde gewoonweg de motie van de BVND met de 
bekende eisen naar burgemeester en minister van Oorlog.68 De afdeling 
Amsterdam deed hetzelfde, maar dan naar de Tweede Kamer.69 

De afdeling Den Haag was in februari samen met de vakcentrales 
de gemeente behulpzaam bij de aanvragen voor steun bij het plaatselijk 
steuncomité. De georganiseerden dienden hun aanvraag te melden bij hun 
vakbond, de ongeorganiseerden bij de BVND.70 Voor de demobilisatiecom
missie was het belang van de samenwerking met name het voorkomen 
van fraude of zoals men zelf zei, 'het instellen van een onderzoek naar de 
gezondheid der aanvragen om ondersteuning'.- ' Ook in Nijmegen werkte 
de afdeling samen met de gemeente. Het stadsbestuur stelde met hetzelfde 
oogmerk als in Den Haag aan de afdeling ruimte beschikbaar 'om kontrole 
over de gesteunden uit te oefenen'.72 

Sommige afdelingen gingen iets radicaler te werk en werkten samen 
met de revolutionaire Bond van Gedemobiliseerden (BVG). Op 28 maan 
was er in Leiden een openbare vergadering, uitgeschreven door de Bond 
van Gedemobiliseerden, de Leidse Bestuurdersbond, het PAS en de B 
Van Santen sprak er voor de sociaal-democraten, C.J. Akkerman voorde 
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revolutionairen. Er waren 150 aanwezigen."' De afdeling Leiden stond ook 
op een antimilitaristisch standpunt. Voor het congres van 6 april diende 
zij de motie in om de resolutie, aangenomen door de anarchisten, 'Geen 
man en geen cent', over te nemen. Het hoofdbestuur wist deze motie van 
tafel te krijgen door te stellen, dat eerst op het SDAP-congres, te houden op 
de Paasdagen in 1919, hierover besluiten dienden te vallen."4 Tevens wilde 
deze afdeling dat alle bondsleden, uit protest tegen de regering vanwege de 
nog steeds niet goede steunregeling, hun militaire uitrusting zouden terug
sturen aan de commandanten/ ' Uiteindelijk zou ook hierover niet op het 
congres worden gesproken.76 

Ook in Rotterdam was er samenwerking tussen de BVG en de BVND. Op 1 
april vond daar voor 450 aanwezigen een vergadering plaats met C.J. Kretz 
namens de revolutionairen en Selier namens de sociaal-democraten. Het 
voornaamste doel was de leden van beide organisaties aan te sporen om 
op 3 april te demonstreren en de gemeenteraadsvergadering bij te wonen.77 

Deze vergadering behandelde een motie van SDAP-er Arie de Zeeuw met 
als doel een betere steun- en werkverschaffingregeling te verkrijgen."* De 
demonstratie zelfverliep ordelijk op enkele incidenten met revolutionairen 
na.79 Overigens werd de motie 'De Zeeuw' niet aangenomen.80 Dientenge
volge kwam het ook niet van een 'royale uitvoering' van de steunregeling 
door de 'Algemeene Commissie tot Steun'. De weekoverzichten geven aan 
dat zij het merendeel van de aanvragen afwees. (Zie de tabel op pagina 
896) 

Het waren niet alleen de afdelingen Leiden en Rotterdam, die een meer 
radicale en antimilitaristische koers wensten te varen. De afdeling Zaan
dam wilde bijvoorbeeld directe samenwerking met de BVG.*' Uit een voor 
het congres van 6 april ingediende motie blijkt, dat een achttal afdelingen, 
te weten die uit Drachten, Edam, Delft, Spijkenisse, Groningen, Leerdam, 
Kampen en Enschede, hardere acties wilde. De motie luidde: 

Het Congres [...] van meening, dat de in uitzicht gestelde steunregeling voor oud-ge-

demobiliseerden lang niet ver genoeg gaat, besluit een krachtige actie voor de eischen 

der oud-gedemobiliseerden te voeren en draagt het Hoofdbestuur op, desnoods met 

toepassing van scherpere strijdmiddelen dan tot nu toe, hiermede onmiddellijk te 
beginnen:1 

°e motie verviel of werd ingetrokken, mogelijk ten faveure van andere 
voorstellen.83 De afdeling Zutphen zat op een zelfde antimilitaristische lijn 
•us Leiden. Zij diende een motie in voor afschaffing van leger en vloot en 
voor internationale ontwapening.8-1 Het hoofdbestuur reageerde hierop 
zoals het eerder met de Leidse motie had gedaan. De leiders van de bond 
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XXXIX. Overzichten 'Algemeene Commissie tot Steun'april-augustus ipip 

datum aanmel toeken getroffen aange afwij

dingen ningen nood-

voorzie-

ningen 

houden 

posten 

zingen 

0 1 - 0 4 - 1 9 1 9 1178 1 9 9 3 0 9 97 583 

0 8 - 0 4 - 1 9 1 9 6 9 1 1 5 9 1 3 0 3 399 

1 6 - 0 4 - 1 9 1 9 2 1 7 63 2 3 3 128 

2 3 - 0 4 - 1 9 1 9 1 8 0 53 1 7 119 

3 0 - 0 4 - 1 9 1 9 2 0 9 55 1 6 1 4 7 

0 7 - 0 5 - 1 9 1 9 2 2 6 67 4 5 1 5 0 

1 4 - 0 5 - 1 9 1 9 1 7 4 43 0 1 1 3 0 

2 1 - 0 5 - 1 9 1 9 1 7 2 51 0 1 1 2 0 

2 8 - 0 5 - 1 9 1 9 1 5 3 3 1 0 3 119 

0 4 - 0 6 - 1 9 1 9 1 4 3 2 2 0 1 120 

1 1 - 0 6 - 1 9 1 9 9 4 2 4 0 0 5 897 

1 8 - 0 6 - 1 9 1 9 545 1 7 0 3 525 

2 7 - 0 6 - 1 9 1 9 2 0 6 2-3 0 1 182 

0 3 - 0 7 - 1 9 1 9 3 0 1 2 8 7 4 2 6 2 

0 8 - 0 7 - 1 9 1 9 2 5 3 1 6 2 0 235 

1 5 - 0 7 - 1 9 1 9 42.5 11 0 0 4 1 4 

2 2 - 0 7 - 1 9 1 9 2 6 6 2 2 0 0 2 4 4 

2 9 - 0 7 - 1 9 1 9 1 5 8 6 2 2 148 

0 5 - 0 8 - 1 9 1 9 3 1 2 2 0 1 2 2 8 9 

1 2 - 0 8 - 1 9 1 9 2 0 4 2 0 1 1 182 

1 9 - 0 8 - 1 9 1 9 1 7 5 0 0 12 

2 6 - 0 8 - 1 9 1 9 6 0 3 0 3 

Weekoverzichten m.b.t. steun aan gedemobiliseerden april t/m augustus 1919, GAR. Archief 

Algemeene Commissie tot Steun, n. De grote verschillen per week kunnen verklaard wor

den uit het feit dat in bepaalde weken veel of weinig mensen werden gedemobiliseerd.  
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gaven er blijk van op en na het congres niet een scherpere strijd te willen 
voeren. Dat maakten zij de leden in De Reveille nog eens onomwonden 
duidelijk: 

De leiders van uwen Bond, mijne vrienden, behooren niet tot de schreeuwers. 

Het zou gemakkelijk zijn, tegen u te zeggen: 'We gaan actie voeren! We zullen de-

monstreeren voor onze eischen! Wij zullen scherpere strijdmiddelen toepassen dan 

tot heden geschiedde!' Dan zouden we u kunnen oproepen uw uitrusting terug te 

zenden en dergelijke fraaiigheden meer. Deze politiek (die van den Bond van Ge-

demobiliseerden), is voor verstandige leden wat al te doorzichtig en na de gevoerde 

actie waardoor wij de sympathie en het vertrouwen van de leden hebben gewonnen, 

blameeren wij ons niet graag}'' 

Zij kozen dus voor de oude weg: actie voeren door moties en adressen te 
sturen naar regering en Staten-Generaal en de Kamerfractie van de SDAP de 
kastanjes uit het vuur te laten halen. De leden, die een hardere strijd wilden 
voeren, kregen hun zin niet. 

Het in Utrecht gehouden congres herstelde wel de democratische struc
tuur. Butselaar, Hartog en Van Santen kregen van de vergadering een man
daat om verder te gaan. De meer dan 150 afgevaardigden, die in totaal 101 
afdelingen vertegenwoordigden, kozen verder Kuurstra in plaats van Bos tot 
penningmeester. Deze situatie bestond in de praktijk reeds lang, omdat Bos 
vanwege drukke werkzaamheden geen tijd meer had voor het penningmees
terschap. Verder kozen zij nog een drietal hoofdbestuursleden: G.J. Selier 
uit Rotterdam, B. Huizinga uit Groningen en H. de Vries uit Friesland.86 

Het congres nam nog een belangrijk organisatorisch besluit. Vanwege de 
omvang van de bond, besloot het tot een opdeling in negen federaties, die 
alle een soort hoofdplaats kregen, welke zich het beste zou lenen voor het 
houden van vergaderingen. Standplaatsen werden Groningen, Leeuwar
den, Coevorden, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht 
en Eindhoven. In totaal waren hier in mei 187 afdelingen bij aangesloten 
(zie bijlage 4). In elk der federatiebesturen kwam een kopstuk uit de lan
delijke organisatie te zitten. Butselaar kwam zo in het bestuur van Utrecht, 
Kuurstra in Amsterdam, Hartog in Dordrecht en Van Santen in Coevor
den.8 Daarmee ging de bond steeds meer lijken op een vakbondachtige 
organisatie. Immers, ook het N W kende federaties. Overigens leken niet 
«Ie federaties van de BVND even goed te kunnen gaan functioneren. Vooral 
Coevorden en Eindhoven hadden niet zoveel afdelingen die bovendien 
over een nogal groot gebied verspreid lagen. Desondanks deed niets aan de 
organisatieopbouw denken aan een spoedig einde van de BVND. Toch zou 
dat zo zijn. 
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13.3. Het voorlopige einde 

Vanaf half januari tot aan het congres was het ledental van de BVND enorm 
gegroeid. Overal in het land ontstonden afdelingen die protestvergade
ringen belegden. Echte resultaten leverden deze activiteiten niet op: de 
autoriteiten willigden de eisen van de bond niet of nauwelijks in. Wel had 
de Tweede Kamer in februari een commissie ingesteld, die de eisen van de 
bond diende te onderzoeken. Deze Kamercommissie stelde voor om het 
KNSC een krediet te verschaffen, waarmee oud-gedemobiliseerden gehol
pen konden worden. De minister van Oorlog legde het voorstel, ingediend 
op 28 februari, naast zich neer. Ook verwierp de Kamer de op dezelfde dag 
ingediende moties van SDAP-ers J.H.F. (Jan) van Zadelhoff en Ter Laan 
om alle gedemobiliseerden, met een inkomen van ƒ2000,— of minder, een 
uitkering van ƒ 120,— te verstrekken en de verdere eisen van de bond, als 
zijnde gematigd en billijk, in te willigen.88 Het verstrekken van ƒ 120-was 
een nieuwe eis van de BVND, ontstaan nadat de regering aan die mensen 
die onmiddellijk na hun demobilisatie werk hadden gevonden, dit bedrag 
ging uitkeren.81' De poging van 68 afdelingen om door middel van verzoek
schriften de Kamer op andere gedachten te brengen,90 slaagde niet. Verder 
voerden gemeenten steunregelingen, ondanks de bestaande beroepscom
missies, nog zeer verschillend en onvoldoende uit. De bond zat met lege 
handen als het om resultaten ging. 

Wel kwam er per 1 april een nieuwe steunregeling. De lichtingen 1917 
(voor een klein deel; de meesten waren reeds tussen 17 en 20 februari met 
verlof gegaan") en 1918 waren aan de beurt om gedemobiliseerd te worden. 
De regeling ging gelden voor hen die tussen 1 april en 31 juli 1919 met verlot 
gingen.92 De vanaf nu uitgekeerde bedragen waren aanmerkelijk verlaagd. 
want zo luidde de motivatie: 

Zij die in april of later aan de beurt komen om huiswaarts gezonden te worden, 

verkeeren in geheel andere omstandigheden dan de eerder gedemobiliseerden. Het 

betreft thans jongelieden van de jongste lichtingen, die niet veel langer dan den 

gewonen oefentijd onder de wapenen zijn geweest; bovendien komen zij niet on

verwacht in groote getale terug op de arbeidsmarkt op een oogenblik der grootste 

werkloosheid, gelijk in november ipiS en ook nog later het geval was. 

Zoowel de geleden schade als de behoef e aan steun zullen dus in den regel belang 

rijk minder zijn, dan bij de eerste gedemobiliseerden.''1 

Hoogstens kon aan hen die tijdens het verblijf onder de wapenen kostwin
nersvergoeding hadden genoten, een bedrag van ƒ 130,— worden verstrekt. 
Anderen konden niet meer dan ƒ 65 — ontvangen. Verder was het nog mo-
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gelijk om eventueel een bedrag van ƒ 4 0 , - te verkrijgen ten behoeve werk
kleding, gereedschap en verhuiskosten.94 De bond vond de regeling slecht. 
Het congres nam om voornoemde redenen de volgende motie aan: 

Het kongres, van meening, dat de steunregeling vastgesteld bij beschikking van den 

minister van Oorlog d.d. 27 dec. 1918 [...] in vele gemeente?! op zeer onvoldoende 

wijze is uitgevoerd geworden; 

kennis genomen hebbende van: 

ie de totaal onvoldoende steunregeling voor hen, die na 1 April IçIç naar huis wer

den of nog worden gezonden; 

2e de weigering der regeering, om de eerste konklusie op het rekest van den Bond, 

betreffende de oud-gedemobiliseerden, aangenomen in de Kamerzitting van 28 

Februari IÇ19, uit te voeren; 

je de afwijzende houding door de regeering aangenomen ten opzichte van den eisch: 

doorbetaling der vergoedingen, totdat de gedemobiliseerde zoodanig werk heeft 

gevonden, dat hij behoorlijk kan bestaan; 

4e de afwijzing van de regeering en het Kon. Nat. Steunkomitee, om den gedemobi-

liseerden een toeslag te geven op de werkloozenuitkeeringen; 

geep als zijn meening te kennen, dat de toenemende ontevredenheid onder de dienst

plichtigen (gedemobiliseerden) het gevolg is van de afwijzende houding der regeering. 

Het congres verzond de motie, die verder opriep tot een gezamenlijke strijd 
in nauwe samenwerking met kamerfractie van de SDAP, aan kranten, rege
ring en de Tweede Kamer.95 

Gezien de slechte situatie van de gedemobiliseerde, was het opmerkelijk 
dat het hoofdbestuur nog een andere motie op het congres indiende, waarin 
de leiding het einde van de bond aankondigde. Het was van mening, dat de 
organisatie in normale tijden geen toekomst kon hebben en dat het de taak 
van de SDAP was de strijd tegen het militarisme te voeren. Het zou onont
koombaar zijn dat de belangstelling voor de bond zou tanen.96 De houding 
van het hoofdbestuur leidde tot een felle discussie op het congres. De afde
ling Spijkenisse diende zelfs een motie in, luidende: 'De Bond richte zich in 
tot een blijvende organisatie van Dienstplichtigen.'9_ Verschillende afdelin
gen pleitten er op het congres eveneens voor om de bond in stand te hou
den. Beetgum, Zwaagwesteinde en Groningen verwonderden zich over de 
houding van het bestuur en stelden dat een zo snel groeiende organisatie een 
belangrijke kracht was in de strijd tegen het militarisme. Amsterdam achtte 
de bond van groot belang tegenover een grote rooms-katholieke organisatie 
en de Burgerwacht. Rotterdam meende dat de belangen van nieuwe dienst
plichtigen niet vergeten mochten worden. Winschoten tenslotte schatte de 
propagandistische waarde van de bond voor SDAP en N W hoog in. 
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Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen 
HOOFDBESTUUR 

Aan de Amsterdamsche 
gedemobiliseerden I 

Waarde J!ffa££ers/ 

Gisteren wetd in „HANDWERKERS VRIENDENKRING" een 
stormachtige vergadering gehouden, die geheel mislukte, omdat de leiding 
niet deugde! 

Heden middag is er een 

Openbare Vergadering 
in de groote zaal van het gebouw CASINO, Waterlooplein 
onder leiding van den Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen. 

ENTREE 5 CENT. 
Bij voldoende opkomst zal na afloop dezer Vergadering in optocht en 

alweder onder leiding van den Bond van Nederlandsche Dienst
plichtigen naar den Burgemeester worden gegaan, waar een deputatie uit 
deze Bond de belangen der gedemobiliseerden zal bepleiten en hun grieven 
tot uiting zal brengen 

Laten wij nu op de Vergadering en tijdens de Demonstratie toonen, 
dat het ons ERNST is met onze eischen. Weest ordelijk I en doe niet als 
gisteren. Vertrouw op onze macht en steunt ons door mee te demonstreeren 
voor de volgende eischen: 

Ie. Een Uitkeering van tenminste VIJFTIG GULDEN voor burger-
kleeding aan alle gedemobiliseerden. 

2e. Verhooging der vergoeding met ZES GULDEN. 
3e. Een tegemoetkoming van TWAALF GULDEN per week voor 

ongehuwden. 
4e. Deze vergoeding uitbetaald tot den gedemobiliseerde werk 

heeft. 
Se. instelling van een Arbeidsbeurs met verplichte aanmelding 

voor Werkgevers en Arbeiders. 
6e. Betere en vluggere afdoening van het toekennen der ver

goedingen. 

Het Hoofdbestuur van den Bond van Ned. Dienstplichtigen. 

Reclame-bureau Julius Dlckhout. Rokin 57-59. 

De Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen besloot zijn werkzaamheden na de 

Kode Week voort te zetten. De aangekondigde vergadering was waarschijnlijk die 

»an il november. Gedenkboek over Amsterdam en Nederland tijdens den Wereldoorlog 

1914-1918, deel 4, GAA, Bibliotheek 
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Er waren ook afdelingen die het bestuur steunden. Den Haag, Schiedam 
en IJmuiden zagen evenmin als het bestuur een bestaansrecht voor de or
ganisatie in de toekomst. Het is echter wel zeker dat de tegenstanders van 
het bestuur in de meerderheid waren. Butselaar moest daarom bezweren 
dat zolang er sprake was van levensvatbaarheid, het hoofdbestuur er niet 
aan zou denken om de organisatie op te heffen. Tevens beloofde hij, dat de 
leiding met kracht aan de opbouw van de bond zou blijven werken. Alleen 
het congres zou een besluit tot opheffing kunnen nemen.''8 De gewraakte 
motie werd daarna alsnog met algemene stemmen aangenomen en de rust 
op het congres keerde weer. 

Het lijkt erop dat het hoofdbestuur zich niet aan zijn belofte heeft ge
houden. De federatiebesturen hadden voortaan als taak het maken van 
propaganda." Maar dat lukte niet erg. Was het aantal in Het Volk gemelde 
vergaderingen in januari, februari en maart bijzonder groot, in de volgende 
maanden viel in de SDAP-krant nauwelijks meer iets over bijeenkomsten te 
lezen. Dat was opzienbarend in aanmerking nemend het grote aantal afde
lingen, dat De Reveille in de maand mei publiceerde.'00 

Mogelijk heeft een aantal wel acties ondernomen, maar besteedden de 
bladen daar geen aandacht aan. Bekend is dat de afdeling Amsterdam op 
15 mei een openbare vergadering belegde 'waar onze eisen en onze acties 
zou [den] besproken worden'. Door de geringe opkomst mislukte deze 
'jammerlijk'. Het afdelingsbestuur bleef zitten met een schadepost van 
ƒ 45,—.'°' In verband met een gemeenteraadsvergadering in juni, waarin een 
motie van SDAP-lid S.R. de Miranda aangaande een betere steunregeling 
besproken zou worden, wenste dezelfde afdeling een propagandavergade-
ring en een actie middels advertenties te organiseren. De federatie van de 
SDAP in Amsterdam kreeg het verzoek om ƒ 100,— bij te dragen.'02 Zij wees 
dit af.'°' Onduidelijk is of de bedoelde propagandavergadering en actie 
daarna nog doorgang hebben gevonden. 

De oorzaak van de afnemende activiteit was in ieder geval niet dat de po
sitie van de gedemobiliseerden verbeterde. De werkloosheid verminderde 
niet. De steuncomités beleefden drukke tijden. Het Helmondse comité ver
strekte in de periode van 26 april tot en met 23 mei het grootste bedrag aan 
uitkeringen sinds de oprichting, namelijk gemiddeld ƒ 2.200,- per week. ' 
Tussen 9 november 1918 en 29 september 1919 gaf het ƒ 60 .729 - aan steun-
gelden uit. Meer dan de helft, namelijk ƒ30.604,- ging naar (de gezinnen 
van) gedemobiliseerden.'0" De registratie van de uitkeringen in Maastricht 
geeft geen ander beeld te zien. Hier verstrekte het comité in juni een re
cordbedrag van gemiddeld ƒ3.500,- per week.'06 Van het totaalbedrag van 
ƒ 103.160,51V2 aan uitkeringen in 1919 kwam ƒ63.134,15 ten goede aan de 
gedemobiliseerden.10" Pas in de zomer van 1919 zou de Nederlandse econo-
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mie sterk aantrekken.'08 Het aantal leden, dat vanwege het vinden van een 
baan de bond verliet, was daarom waarschijnlijk niet groot. 

Het is wel zeker dat het bestuur de actie onder de gedemobiliseerden na 
6 april staakte. Het was altijd al het plan geweest om de bond te liquideren. 
Bestuur en partij waren het daarover eens. Het tactische tijdstip waarop, 
was het discussiepunt. Op 27 mei kwamen de dagelijkse besturen van SDAP 
en BVND, alsmede het Tweede Kamerlid K. ter Laan bijeen om deze zaak 
te bespreken. Voor deze vergadering was het initiatief genomen door de 
BVND, hetgeen aangaf dat de leiding zeer met de zaak in haar maag zat. 
Hartog verwoordde het standpunt van de bond: 

Tengevolge van de actie voor de steunregeling, groeide het aantal leden tot 20.000. 

Nu deze actie is afgeloopen, is de inzinking veel minder snel gegaan dan verwacht 

werd. Het H.B. meent echter dat de Bond op den duur niet kan blijven voortbe

staan, daar acties als voor intrekking van de Landstormwet e.d. tot het werk van de 

Partij behooren. Toch is blijvend toezicht op de door den minister toegezegde 'demo

cratiseering van het leger noodig. Van andere zijde worden de militairen ook nog 

steeds bewerkt. En daar de Bond zich in zijn propaganda nimmer van de S.D.A.P. 

heeft losgemaakt, zou dit geen reden behoeven te zijn voor opheffing. Er is in het land 

weer een drijven naar meerdere bewapening merkbaar.*'*' 

Hartog en Butselaar gaven verder aan, dat het misschien goed was om de 
soldatencommissie in een verbeterde vorm nieuw leven in te blazen. Deze 
zou klachten van soldaten kunnen overbrengen aan de partij. De SDAP 
was van mening, dat het voortbestaan van de bond en de strijd tegen het 
militarisme twee aparte zaken waren. Met het antimilitarisme had de bond 
volgens de partij niets van doen. Dat was alleen een zaak van de partij. Wat 
betreft het voortbestaan van de organisatie liepen de meningen uiteen. Ter 
Laan zag het in verband met zijn werk in de Kamer wel zitten om de bond 
te laten voortbestaan: 

We moeten weliswaar geen bond hebben, die op kosten van de Partij wat rondschar-

relt, maar voor de Kamerfractie zou spr. hem graag behouden, wanneer hij niet 

veel geld en werk aan het P.B. kost. We zouden het althans het eerste jaar kunnen 

proberen."" 

Dagelijks bestuurders Vliegen en Matthijssen waren echter pertinent voor 
opheffing. Het idee was dat te doen na de behandeling van het Buitenge
woon Oorlogskrediet in de Tweede Kamer. Het debat hierover zou in juni 
plaatsvinden. Vliegen zei hierover: 
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Wat de Bond betreft, we moeten niet probeeren deze te continueeren, ah de om

standigheden die hem in het leven riepen, voorbij zijn. Dat het H.B. de vraag aan 

de orde stelde is een bewijs van zijn zin voor realiteit. Hetgeheele H.B. bestaat nu 

uit burgers, wat een bewijs is, dat de beweging niet meer wortelt in het leger zelf. 

Op den duur is de Bond niet te handhaven; de vraag is slechts of het oogenblik voor 

opheffing nu gekomen is. Beter is het nu de Bond met eere op te heffen, dan hem te 

laten verloopen. 

De afdeelingen zouden zich kunnen oplossen in de Partij-afdeelingen. Misschien 

zou het echter gewenscht zijn de discussies in de Kamer af te wachten. Wellicht kan 

daar nog eenige munt uit geslagen worden."' 

Matthijssen voegde daaraan toe: 

We moeten echter een geschikt moment afwachten en een situatie scheppen, die 

de meeste leden in de Partij drijf. Wanneer de Kamerfractie een onverzoenlijke 

houding tegen het militarisme aanneemt en de Partij afdeelingen met den Bond een 

gemeenschappelijke actie in dien geest voeren, zou na deze actie tot fusie kunnen 

worden overgegaan."' 

De conclusies konden daarna snel getrokken worden. Eerst zouden de 
Kamerdebatten afgewacht worden, daarna zou de bond voor het laatst met 
een grote opheffingsactie naar buiten treden, met als doel zoveel mogelijk 
bondsleden tot partijleden te maken. Na opheffing zou een soldatencom-
missie, bestaande uit leden van het bondsbestuur, opnieuw kunnen wor
den ingesteld."3 

Het strikt scheiden van de onderwerpen militarisme en belangenbehar
tiging bleek niet mogelijk. In de Kamerdebatten in de eerste helft van juni 
stelde Ter Laan de positie van de gedemobiliseerden opnieuw aan de orde. 
Minister van Oorlog G.A.A. Alting von Geusau deed enige vage beloftes. 
Eveneens kwam de Landstormwet aan de orde, die volgens de SDAP ZOU 

moeten worden ingetrokken. Ter Laan bepleitte echter de zaak van de 
landstormplichtigen, die na demobilisatie vaak werkloos thuis kwamen 
te zitten. Hij stelde voor om de datum, waarop zij uiterlijk heen zouden 
worden gezonden, uit te stellen van 31 juli tot 31 december 1919. Hiermee 
beging hij een politieke blunder. De SDAP, na het mislukte avontuur van 
november 1918 toch al in een min of meer geïsoleerde positie, kwam in het 
debat van alle kanten onder vuur te liggen. De minister wenste het leger 
niet als toevluchtsoord te zien voor mensen, die in de burgermaatschappij 
geen heil zagen. De liberaal H.P. Marchant noemde het voorstel van Ter 
Laan een kunstmatige vermilitarisering van het volk. De christen-socialist 
J.W. Kruyt zag er een legerversterking in. Het voorstel van Ter Laan kwam 
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in stemming en werd verworpen. Schrijnend voor de SDAP-er was het dat 
ettelijke leden van zijn eigen fractie zich door verwijdering aan de stem
ming onttrokken."4 

SDAP-secretaris Matthijssen noemde het optreden van Ter Laan een mis
greep, maar had daarvoor wel een verklaring. Het Paascongres van de SDAP 

had inzake het militarisme geen standpunt ingenomen, maar de besluit
vorming hieromtrent doorverwezen naar de Internationale. Er was nog 
geen goed voorstel geschreven en dat veroorzaakte onduidelijkheid naar de 
burgers toe.", De kwestie van de blunder van Ter Laan versterkte het idee, 
dat het nu snel afgelopen moest zijn met de BVND. Troelstra zei ook, dat 
de door de SDAP voorgestelde verbeteringen in het leger de strijd tegen het 
militarisme een slecht aanzien zouden geven."6 

Het bestuur van de bond plande het slotcongres op zondag 29 juni en 
stelde de leden hiervan in De Reveille van 12 juni voor het eerst op de hoog
te. Het vertelde er niet bij, dat het hier om een opheffingscongres zou gaan. 
Wel zouden zij deze bui hebben kunnen zien hangen. In hetzelfde bericht 
stond namelijk dat propagandist Van Santen per 9 juni eervol was ontsla
gen. Dat was gedaan op eigen verzoek, 'omdat hij niet gaarne geld van den 
Bond trok, zonder er veel voor te doen'."7 Het was een teken dat de tijd van 
de grote propaganda onder de gedemobiliseerden definitief voorbij was. 

Op 13 juni verzond het hoofdbestuur een 'geheim' schrijven aan alle 
afdelingsbesturen. Hierin stond wat er op het congres ter sprake zou ko
men, waarom de bond opgeheven moest worden en wat er verder met het 
eisenpakket gedaan zou worden. Het verzoek aan de afdelingen was om de 
besprekingen ten aanzien van dit congres 'streng huishoudelijk en geheim' 
af te doen."8 

Mede gezien de ervaringen van het congres van 6 april, waar een aantal 
afdelingen zeker niet gediend bleek te zijn van een eventuele opheffing van 
de bond, wisten de bestuursleden dat er veel uitgelegd moest worden en dat 
probeerden zij. Alle werkzaamheden van de bond in samenwerking met de 
SDAP-Kamerfractie zetten zij nog eens op een rijtje. Zij legden uit waarom 
zo weinig eisen waren ingewilligd en waarom dit ook in de toekomst niet te 
verwachten viel. De schuld hiervan lag volledig bij de regering. Van eigen 
falen was beslist geen sprake: 

we hebben gedaan wat we konden. Indien we niet meer voor de gedemobiliseerden heb

ben bereikt, ligt dit niet aan de werkwijze en den ijver van onzen Bond, ligt dit ook niet 

aan het werk van de S. D.A. Rende Kamerfractie, maar ligt dit aan den onwil van onze 

mne Christelijke Regeering! [...] Ge moet inzien, dat we niet meer voor U kunnen doen. 

We hebben geen enkele reden om te veronderstellen, dat de 2e Kamer, de Regeering, na 

nog een flinke actie, na nog een fel protest van onzen Bond zal toegeven.'"' 
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Het bestuur veronderstelde dat veel leden alleen in de geldelijke vergoe
dingen geïnteresseerd waren en niet in de overige programmapunten als 
intrekking van de Landstormwet, afschaffing van herhalingsoefeningen, 
uitreiking van paspoorten, vernietiging van straflijsten, amnestie aan de 
dienstweigeraars en toezicht op de nieuwe geest in het leger. De sociaal
democraten verwachtten dat, zodra de gedemobiliseerden inzagen dat er 
niets meer te bereiken viel, zeer velen van hen zouden weglopen. Daarom 
leek het hoofdbestuur het beter om niet een enorme inzinking af te wach
ten, maar om 'onzen mooien Bond, die zoo goed werk heeft gedaan, een 
pracht-begrafenis tot slot te geven'.120 Het was aan de SDAP om verder aan 
genoemde actiepunten te werken. Daarom moedigden zij alle leden, die 
deze strijdpunten wel belangrijk vonden, aan om de SDAP te versterken: 

In de toekomst kunnen wij van de S. D.A.P. een nog feileren strijd tegen het militaris

me verwachten. Ieder, wien het ernst is met zijn strijd voor deze programmapunten, 

slitite zich dus aan bij de S.D.A.P. Ieder, die de houding der S.D.A.P. heeft gezien 

ten opzichte van onzen Bond en zijn eischen, sluite zich aan bij de S.D.A.P Dat is 

uw moreelen plicht. Ons blad heet niet voor niets: Reveille. Arbeiders! Bondsmak

kers! Wordt wakker! Staat op uit uw slaap en strijdt met ons allen mee in de groote 

politieke partij de S.D.A.P. 

Voor het Socialisme! In uw eigen Arbeidersbelang! ';' 

Het hoofdbestuur formuleerde een zevental voorstellen, waarvan de be
langrijkste waren: 
— ontbinding van de bond; 
— vertegenwoordigers van de bond in steuncomités en demobilisatiecom

missies blijven daarin doorwerken; 
— na het congres wordt een laatste exemplaar van De Reveille uitgegeven. 

waarin een overzicht wordt gegeven van de bondsactiviteiten en de fi
nanciën; 

— overgebleven gelden worden gestort in de kas van de SDAP; 
— een Soldatencommissie voor militaire klachten en aangelegenheden 

wordt gevormd door de leden van het hoofdbestuur.122 

Op het congres dat, zoals op 6 april, gehouden werd in Hotel de 1 Europe 
in Utrecht, waren vertegenwoordigers van 78 afdelingen aanwezig. Dai 
minder dan in april; onlogisch was dat niet omdat het ledental van de bond 
daalde. Volgens Het Volk waren er eind juni van de 20.000 nog 12.000 over 
Zoals verwacht mocht worden, ging een aantal afgevaardigden de discussie 
over de opheffing aan. De afdeling Breda diende hiertoe zelfs een motie in 
met als motivatie dat de bond 'vooral in het Zuiden zoo'n mooi propagan-
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damiddel is'."4 Het hoofdbestuur trotseerde de kritiek met hulp van Ter 
Laan en SDAP-bestuurder Jos. Loopuit, die beiden het congres toespraken. 
Uiteraard pleitten zij voor opheffing. Ter Laan gaf toe, dat er nog wel wat 
werk voor de bond te doen was, echter: 'Voor het werk dat evenwel nog te 
doen is, is geen groote Bond meer noodig met al zijn afdeelingen. Een kom
missie met vertrouwensmannen is voldoende, die met de S.D.A.R het werk 
voortzet.' Loopuit ondersteunde hem door te zeggen, dat 'men de ophef
fing van den Bond niet al te zeer moet betreuren, omdat de Bond door de 
veranderde omstandigheden overbodig is geworden en ook omdat hij zijn 
werk behoorlijk verricht heeft'. jIi Het argument dat een soldatenbond iets 
goeds voor het leger betekende, was doorslaggevend. De sociaal-democra
ten hadden in gedachten de woorden van Troelstra, die na een gesprek met 
een Zwitserse predikant en het lezen van zijn boek getiteld Zij moeten, het 
volgende had verklaard: 

Ja, wij sociaal-democraten 'moeten' en dat wel nimmer in die mate ah thans. Wij 

'moeten thans de machthebbers aanzeggen: Gij kunt ons nimmer meer meekrijgen 

voor een wederopbouw van het militarisme. Wij kunnen niet en wij willen niet!'16 

De afgevaardigden bleken hiervoor dermate gevoelig, dat zij de motie om 
de bond per i oktober op te heffen met algemene stemmen aannamen. Zij 
besloten tevens dat een soldatencommissie het werk zou voortzetten. De 
aangenomen motie bevatte huldeblijken aan de SDAP en haar Kamerfractie 
en kritiek op de regering. Volledig luidde zij: 

Het kongres [...], gehoord de besprekingen; overwegende dat door den Bond voor de 

gedemobiliseerden gedaan is, wat met mogelijkheid gedaan kon worden; 

overwegende dat, mede door de afwijzende houding der regeering en de meerder

heid in de Tweede Kamer, niets meer te bereiken is, voor wat betreft de vergoedingen 

aan de gedemobiliseerden; 

overwegende, dat de strijd voor de inwilliging van de overige, door den Bond 

gestelde eischen, steeds krachtig is gevoerd en in de toekomst krachtiger dan ooit zal 

worden gevoerd door de S.D.A.P.; 

overwegende, dat thans de bestaansmogelijkheid voor een organisatie van mili

tairen gering genoemd moet worden; 

spreekt als zijn meening uit, dat door deze regeering wel veel is gesproken over de 

dankbaarheid, die de soldaten hebben verdiend, doch dat deze regeering heeft na

gelaten, te wonen, in daden, dat zij begrepen heeft, hoe ontzettend zwaar de lasten 

der mobilisatie op de gedemobiliseerden en hun gezinnen hebben gedrukt, dat deze 

regeering, gesteund door de kerkelijke en burgerlijke fiakties in de Tweede Kamer, 

ten aanzien van den steun aan gedemobiliseerden, inzonderheid aan de oud-gede-
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mobiliseerden, in alle opzichten tekort is geschoten; protesteert tegen deze houding; 

brengt warme hulde aan het optreden van de fraktie der S.D.A.B in de Tweede 

Kamer, roept alle leden en oud-leden van den Bond van Nederlandsche Dienstplich

tigen op, zich aan te sluiten bij de S.D. A.B., teneinde deze partij in haar strijd voor 

de arbeidersklasse en in haar strijd voor de nog niet ingewilligde eischen van den 

Bond krachtig te steunen; 

draagt het hoofdbestuur op, de ontbinding van den Bond voor te bereiden en uit 

te voeren; 

verklaart den Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen met ingang van i Ok

tober içiç voor ontbonden; 

en besluit, na dien datum het hoofdbestuur van dezen Bond om te vormen in een 

kommissie voor militaire aangelegenheden, die onder den naam 'Soldatenkommissie' 

de belangen der dienstplichtigen zal blijven behartigen en in de garnizoensplaatsen 

korrespondentschappen zal vestigen.'*7 

Het congres sloot het bestaan van de organisatie af met een actie, op de 
manier zoals zij altijd placht te werken: 

Besloten werd aan den Minister van Oorlog een telegram te zenden, waarin gepro

testeerd wordt, dat enkele ploegen van de lichting 1918, die even lang gediend hebben 

als de andere ploegen, zonder steun naar huis gezonden worden en verzocht wordt 

die ploegen vóór 1 Augustus ioip naar huis te zenden en hen anders in de steunrege

ling op te nemend 

Uit het telegram blijkt, dat de bond zich bij het stopzetten van de steunre
geling per 31 juli 1919 had neergelegd.'29 

In augustus verscheen het afscheidsnummer van De Reveille. Het be
stuur blikte nogmaals terug op de gevoerde strijd, onderstreepte andermaal 
het belang van het werk van de SDAP en gaf nogmaals aan dat de strijd op 
een andere wijze door zou gaan, want lang niet alle punten waren bereikt. 
Wat de bond wel realiseerde was een batig saldo. In augustus bevatte de kas 
ƒ I .68I ,96V2. Van dit bedrag ging in augustus reeds ƒ1.000,— terug naarde 
partijkas."0 Het idee was, dat als er van het restant op 1 oktober nog geld 
over zou blijven, dit eveneens richting SDAP zou gaan. 

Toen de datum 1 oktober naderbij kwam, bleek dat de overgang van 
bond naar commissie niet automatisch zou geschieden. Voor de SDAP had 
de commissie geen prioriteit, zodat het hoofdbestuur hierom nadrukkelijk 
diende te vragen en het bestaansrecht van een dergelijke commissie uitge
breid moest motiveren. Ten eerste stelde het bestuur dat het maken van 
propaganda belangrijk was, ook al omdat christelijke en rooms-katholieke 
organisaties eveneens zeer actief waren.'" Ten tweede kwam de strijdme-
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thode van de bond aan bod, waardoor autoriteiten de naam van de organi
satie kenden en bereid waren vertegenwoordigers te ontvangen. Verder was 
het nodig de dienstplichtigen te leren, dat de SDAP ook binnen het leger 
stelling nam tegen het militarisme en daarmee het best hun belangen be
hartigde. Als vierde punt noemde het bestuur dat de aanwezigheid van de 
SDAP in het leger preventief zou werken tegen eventueel door te voeren ver
slechteringen en een verdere militarisering."1 Het bestuur had al een aantal 
actiepunten in gedachte: protest tegen de begroting van het ministerie van 
Oorlog, het naar huis sturen van de reeds te lang onder de wapenen ver
blijvende lichting 1919 en het dicht bij huis plaatsen van dienstplichtigen. 
Uiteraard zouden daarnaast klachten vanuit het leger worden verzameld en 
doorgespeeld naar de SDAP-Kamerfractie. In alle garnizoensplaatsen zou
den met dit doel correspondenten moeten worden gestationeerd.'" Voor 
wat betreft de kosten dacht het bestuur aan een bedrag van niet meer dan 
ƒ100- per jaar.'34 

Het partijbestuur besloot op 4 november tot instelling van de solda-
tencommissie."5 Kamerleden Ter Laan en Van Zadelhoff vergaderden 
daarna met het oude dagelijks bestuur van de BVND, Hartog, Butselaar en 
Kuurstra. Zij bepaalden, dat de commissie uit deze 5 personen zou bestaan 
en omschreven de taken: 

a. Behandeling van brieven voor de redactie van 'Het Volk' over militaire aangele

genheden. 

b. Hulp en inlichtingendienst voor allen die hulp of voorlichting vragen en tevens 

voor de Kamerfractie. 

c. Toezicht houden op de naleving van eenmaal in onzen geest vastgestelde orders, 

op de toestanden in het leger en zoo noodig, het publiceren van een en ander. 

d. Het aanstellen van correspondenten, oud-bestuurders van den Bond v. Dienstpl. 

in de garnizoensplaatsen, om het onderzoek naar klachten minder kostbaar en 

toch zoo goed mogelijk te doen zijn. 

e. Een en ander in 'Het Volk' te publiceeren, om bekendheid te geven aan het be

staan der Commissie.'^ 

Het doordrijven van de opheffing van de BVND was in feite zeer voorbarig. 
De ontevredenheid onder militairen bleef ook onder normale omstan
digheden bestaan. Toen de regering begin januari 1920 ook nog eens een 
aantal impopulaire maatregelen zoals intrekking van de verloven en vrij 
vervoer bij die verloven nam en de Eerste Kamer de beloofde verkorting 
van de dienstplicht van %Vi naar 6 maanden maar niet goedkeurde, beleg
den militairen begin 1920 op verscheidene plaatsen vergaderingen. In Ede 
was op 6 januari de soldatencommissie uitgenodigd en kwam de wens naar 
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voren de Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen opnieuw op te rich
ten. Hieraan gaf de commissie, zonder overleg te voeren met de SDAP, toe. 
Al spoedig waren er afdelingen in Amersfoort, Gorinchem, Rotterdam en 
Den Haag.'" Amper 4 maanden na de opheffing, was het partij- en bonds-
besluit in principe al weer teruggedraaid. 

De heropgerichte bond zou echter niet lang het 'rode' standpunt uit
dragen. Ongeveer gelijktijdig was namelijk ook een neutrale organisatie 
gesticht, de Algemeene Bond van Militairen'. Deze club had van meet af 
aan meer leden. Terwijl de neutrale organisatie op haar vergaderingen soms 
wel 400 militairen mocht verwelkomen, had de rode organisatie slechts 
enige soldaten achter zich.1'8 De leiders van de rode organisatie hadden 
echter erkende organisatorische kwaliteiten, zodat aan beide kanten de 
wil aanwezig was om te komen tot één bond. Al snel begonnen de onder
handelingen. Butselaar en Hartog hebben uiteraard geprobeerd een rode 
organisatie te vormen, maar slaagden hier niet in. Wanneer zij hun zin te 
veel hadden doorgezet, was de beweging volgens hen uit elkaar gevallen. 
De samensmelting vond uiteindelijk plaats op een gezamenlijk congres in 
Utrecht op 20 maart 1920.140 

De nieuwe organisatie kreeg de naam: 'Bond van Nederlandsche 
Dienstplichtigen'. Hartog en Butselaar namen als voorzitter en secretaris 
zitting in het bestuur.'4' Waarschijnlijk heeft de bond niet veel successen 
gehad. Mede had dit van doen met de tegenwerking door de autoriteiten. 
Vier militairen kregen politiekamer vanwege het verspreiden van pamflet
ten waarin de organisatie protesteerde tegen het inzetten van militairen 
als arbeiders bij stakingen.'4' Ook een overigens slechts door zo'n 50 sol
daten bezochte afdelingsvergadering op 2 april in Amsterdam stond in 
de belangstelling van de politie.'4' De organisatie zou tot in 1921 blijven 
bestaan.'44 

De soldatencommissie had evenmin het eeuwige leven. Het bestaan van 
deze commissie was met name te danken aan de interesse van enkele oud 
BVND-leden. De ontplooide activiteiten waren echter beperkt.'4' Toen zij 
er mee stopten, was het pleit beslecht. Butselaar was de laatste der Mohi
kanen. Nadat hij zijn vertrek op 1 januari 1925 had aangekondigd en aan 
de SDAP vroeg of er nieuwe mensen voor de commissie te vinden waren, 
bleef het antwoord uit.'46 De partij was van mening dat het werk van de 
commissie weinig zinvol meer was. Het congres van februari 1925 nam het 
opheffingsbesluit voor kennisgeving aan.'4" De partij overwoog niet om de 
taken van de commissie onder te brengen bij de inmiddels ingestelde mi
litaire commissie die zich boog over het militaire vraagstuk in brede zin en 
over de na te streven ontwapening. Soldatenwerk had zoals reeds voor de 
oorlog het geval was geen prioriteit. De oorzaak hiervan was nu echter een 
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andere. Ontwapening vormde de leidraad van de sociaal-democratie en in 
dit kader paste geen belangenbehartiging van de militair. 

Conclusies 

De SDAP en de BVND hinkten na de oorlog voortdurend op twee gedachten: 
doorgaan met het soldatenwerk of stoppen. Voor het eerste pleitte de pe
nibele toestand van de gedemobiliseerden. Velen werden (opnieuw) lid en 
het ledental groeide naar een hoogte die de bond niet eerder had gekend. 
Ondanks de perikelen in november 1918 had de organisatie dus genoeg 
vertrouwen. Op lokaal niveau bleek de sociaal-democratie niet in een isole
ment te verkeren. Integendeel, lokale bestuurders benaderden de bond om 
zitting te nemen in de zogenaamde demobilisatiecommissies. Stoppen met 
activiteiten zou wellicht betekenen dat velen naar andere (linkse) organisa
ties zouden overlopen. 

Een permanent bestaan van de bond was echter geen doelstelling. De 
SDAP wilde haar beleid van voor de oorlog continueren. In eerste instantie 
dacht de partij aan slechts drie maanden, maar binnen deze termijn bleek 
succes nog niet bereikt te zijn en ging de bond door. Voor stoppen pleitten 
alleen het pacifisme en antimilitarisme die de sociaal-democratie geboden 
om niets met het legerwerk van doen te hebben. De sociaal-democraten 
voelden deze druk steeds meer. Het dilemma was groot, want de bond 
bereikte weinig resultaten. Veel leden van de BVND legden zich hier niet 
bij neer en wensten door te gaan. Sommigen wensten zelfs radicalere actie-
methodes. Toen de leiding op het eerste congres een motie indiende om te 
stoppen, vielen vele afdelingen over haar heen. Het bestuur moest beloven 
niet zonder instemming van de leden tot het einde van de bond te besluiten 
en de organisatie krachtig op en uit te bouwen. 

Die laatste belofte kwam het bestuur niet na. Misschien leefde het in de 
gedachte dat de organisatie zou verlopen, SDAP- en BvND-leiding wachtten 
op een geschikt moment om de bond op te heffen. Dat kwam er na de 
Kamerdebatten over de bijzondere oorlogskredieten in juni 1919, waar
bij Klaas ter Laan een politieke blunder beging door te pleiten voor het 
langer in dienst houden van landstormers om hen zo voor werkloosheid 
te behoeden. Dat was volgens velen (ook SDAP-ers) militarisme in plaats 
van antimilitarisme. Belangenbehartiging en antimilitarisme bleken niet 
samen te gaan. De sociaal-democratie zag daarmee haar kans schoon en 
hief de bond, ondanks protesten in oktober 1919 op. Belangenbehartiging 
had het verloren van de uitgangspunten zoals de partij die al aanhing voor 
de oorlog. 
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