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Conclusies 

Eind oktober 1918 was Europa in rep en roer. De oorlog liep op zijn einde, de 
centrale mogendheden stonden aan de rand van de afgrond. Niet alleen een 
militaire nederlaag was aanstaande, maar ook de politieke systemen van die 
landen stonden op instorten. En Nederland stond bij deze grote internationa
le gebeurtenissen aan de zijlijn toe te kijken, al was het niet helemaal zeker of 
de strijdende partijen het Nederlandse grondgebied zouden blijven mijden. 

Op zijn zachtst gezegd zouden we kunnen stellen: het was spannend in 
die dagen. Behalve de internationale constellatie speelden voor ons land 
ook nog de binnenlandse problemen. Economisch stond het er slecht voor. 
Op de voedselmarkt heerste schaarste. Onder de bevolking werd honger 
geleden en op veel plaatsen kwamen opstootjes voor. De Spaanse griep 
eiste onder de verzwakte bevolking vele slachtoffers. Daar kwam dan nog, 
voor velen plotseling, de muiterij in het leger bij. Soldaten brandden delen 
van een kazerne plat en op tal van plaatsen kwamen zij in verzet tegen het 
intrekken van de verloven. Uiteindelijk was het een combinatie van bo
venstaande factoren die SDAP-leider Jelle Troelstra ertoe bracht om te ver
onderstellen dat ook in Nederland een politieke omwenteling aanstaande 
was. Inmiddels weten we hoe het allemaal afliep: het werd een fiasco. Dat 
was toch wel opmerkelijk te noemen, want de onvrede onder bevolking en 
militairen was groot. Waarom gebeurde er dan toch niet meer? 

Afstand burger — militair 

Troelstra maakte bij zijn beoordeling van de situatie in het Nederlandse 
leger een belangrijke inschattingsfout. Zowel militairen als burgers waren 
ontevreden, maar zij zouden elkaar niet vinden in een gezamenlijk verzet. 
Het volk leed onder de economische malaise, er was werkloosheid en hon
ger. De soldaten kenden echter heel andere problemen. Natuurlijk maakten 
zij deel uit van dezelfde samenleving, ze hadden een gezin en andere familie 
die met bedoelde problemen te maken hadden. Maar de soldaten hadden 
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zich gedurende de jaren dat zij onder de wapenen waren, meer en meer los
gemaakt van hun traditionele leefomgeving. Maatschappij en krijgsmacht 
waren niet één, zoals de liberale volkslegeridealisten wensten, maar waren 
gedurende de mobilisatie verder van elkaar gescheiden geraakt. Natuurlijk 
was dat ook vóór augustus 1914 zo, maar toen ging het om kleine aantallen 
militairen die bovendien maar voor een korte periode dienden. Nu was de 
soldaat voor ruwweg drie jaar van huis en haard verwijderd. Veel militai
ren voelden zich steeds minder aangetrokken tot kerk en politieke partij. 
Normen en waarden vervaagden. Een paradoxale tegenstelling was er het 
gevolg van. De gemiddelde Nederlander zag de mobilisatie als het geijkte 
middel om de neutraliteit te handhaven en het land buiten de oorlog te 
houden. De dienstplichtigen waren echter steeds minder bereid voor 'God 
en het Vaderland' te dienen en 'kankerden' op die mobilisatie en wilden zo 
spoedig mogelijk, het liefst per direct naar huis. Zij klaagden over allerlei 
arbeidsvoorwaarden die naar hun idee te wensen overlieten. Soms kwam 
het tot muiterij. Gezegd moet worden: er was ook reden om te mopperen. 
Een onderzoekscommissie, ingesteld nadat vlammen barakken en kantine 
in de Harskamp in de as hadden gelegd, concludeerde dat er veel aan 
had geschort. Soldaten, zo stelde zij vast, hadden meer dan eens terecht 
geklaagd. Zo vond zij de legering vaak niet voldoende, functioneerde het 
tuchtrecht matig en ging de meerdere nogal eens niet goed met de mindere 
om. De geest in het leger was verslechterd met als gevolgen stijgende crimi
naliteitscijfers, drankmisbruik en prostitutiebezoek. 

Maar wie in de samenleving was nu goed op de hoogte van wat er in het 
leger speelde? Natuurlijk zal het thuisfront wel eens of meer dan eens de 
(sterke) verhalen van de op verlof zijnde soldaat hebben aangehoord. Mis
schien herinnerden ouderen zich nog hun eigen militaire diensttijd toen er 
ook wel het een en ander mis was. Of misschien las de achterban Het Volk, 
dat regelmatig klachten van militairen plaatste. Of drongen de debatten in 
het parlement over de krijgsmacht, waarover alle grote bladen berichtten, 
door. Slechts een kleine groep burgers was goed geïnformeerd. Zeer veel 
bladen schonken geen aandacht aan de situatie in de krijgsmacht. Voor veel 
politieke stromingen was de krijgsmacht immers boven elke discussie ver
heven, zeker ten tijde van gebeurtenissen van nationaal belang. Vele bur
gers hadden slechts de langdradige en niet makkelijk leesbare Kamerver
slagen als bron. Eigenlijk waren het alleen de socialistische bladen die over 
de problemen van de militairen berichtten. Maar wie las deze verslagen en 
artikelen? En wie kon ze lezen? Velen waren vanwege hun achtergrond niet 
geïnteresseerd in militaire zaken of hadden er zelfs een afkeer van. 

Dit alles vergrootte natuurlijk de afstand tussen militair en burger. De 
laatste zal, zeker wanneer er onder de directe familieleden niemand in 
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militaire dienst zat, weinig affiniteit met de noden van de dienstplichtige 
militair gehad hebben. Misschien vond hij wel dat de overheid voldoende 
voor de soldaat deed, zoals de bewindslieden van de ministeries van Oorlog 
en Marine ook beweerden. Ongetwijfeld had hij wel vernomen dat er een 
politiek van aflossing was. Landweermannen en later ook de oudere mili
ciens gingen naar huis, jonge miliciens en landstormplichtigen vervingen 
hen. Wellicht wist de burger dat verlof een recht was geworden, zeker had 
hij ook gehoord van de steeds ruimer geworden verlofregelingen. En toch 
bleven veel militairen maar mopperen... 

We zien dan ook dat burgers het verzet van militairen zelden steunden. 
Wanneer soldaten muitten, kregen zij soms hulp van antimilitaristische 
soldatenactivisten, andere keren waren het slechts op rellen beluste opge
schoten jongeren die zich bij hen aansloten. Zo was het in 1915, zo was het 
in 1916 en zo bleef het in 1918, waarbij zij aangetekend dat de staking van 
munitiearbeiders en soldaten bij het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichting 
(de Hembrug) een uitzondering vormde. Deze werkonderbrekingen had
den als inzet de lange arbeidstijden en hierin vonden arbeiders en soldaten 
elkaar. Maar in andere gevallen was de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor 
de militairen verlof. In 1915 ontbrak het recht hierop nog en vonden ernstige 
rellen plaats. In het voorjaar van 1916 en het najaar van 1918 waren de verlo
ven ingetrokken en ontstond er in het hele land spanning en muiterij. Maar 
de noodlijdende burger had andere besognes. Het behoud van werk, brood 
op de plank en een dak boven zijn hoofd, daar maakte hij zich zorgen over. 
Hij wist in ieder geval dat dit voor de militair niet speelde, want dat regelde 
de staat voor hem en relatief beter. Was het dan gek dat de onrust in het leger 
eind oktober 1918 niet oversloeg naar de burgersamenleving? Was het onlo
gisch dat de gebeurtenissen in de Harskamp en in andere plaatsen niet direct 
tot revolutionair elan bij links leidden? De kop waarmee De Tribune het be
richt over de muiterij opende, een 'schitterend wapenfeit van Nederlandsche 
soldaten', zal veel werkloze arbeiders vreemd in de oren geklonken hebben. 

Deze scheiding tussen burger en militair is een opmerkelijk verschijn
sel. Een ieder nam indertijd aan dat door de algemene dienstplicht krijgs
macht en samenleving meer met elkaar verweven raakten. Maar tijdens de 
mobilisatie kregen burgers en militairen te maken met totaal verschillende 
problemen en dat zorgde juist voor een tegenovergesteld effect. De schei
ding vormde natuurlijk een belangrijke barrière voor een eventuele revo
lutionaire ontwikkeling. Toch meende Troelstra en met hem de sociaal
democratische Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen dat het leger aan 
de kant van de arbeiders zou staan. Maar was de situatie in de krijgsmacht 
inderdaad dusdanig dat van de militairen een revolutie te verwachten viel? 
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Revolutie 

De organisator van de Russische revolutie, Vladimir Iljitsj Lenin, onder
scheidde na de nederlaag van de sociaal-democratie in 1914 vier kenmerken 
van een situatie, waarin de revolutie, als alternatief voor de strategie van het 
parlementarisme, kans van slagen had: 

1. Er is sprake van verdeeldheid en verwarring binnen het establishment. 
2. Er is onvrede binnen de middenklasse en deze is op zoek naar een alter

natief. 
3. De arbeidersklasse is niet langer bereid het oude regiem te tolereren en 

strijdt voor de omverwerping daarvan. 
4. Er dient een revolutionaire massapartij te zijn.' 

De toetsing van deze kenmerken aan de Nederlandse situatie als geheel 
valt buiten het kader van dit onderzoek. We behandelen deze hier slechts 
voor zover zij de krijgsmacht aangaan. Ten aanzien van het eerste moeten 
we wijzen op de zeer gehaaste wijze van demobiliseren. De politieke en 
militaire autoriteiten hadden het plan om de mobilisatie in stand te hou
den tot het einde van de strijd. Zij overwogen nooit om tijdens die oorlog 
gedeeltelijk te demobiliseren. Nu de nood aan de man was, reageerden zij 
geschrokken. Ze besloten de soldaten naar huis te zenden nog voor de vij
andelijkheden gestaakt waren en terwijl de internationale situatie dus nog 
zeer gespannen was. In hetzelfde kader valt de ontwapening van de vloot. 
Zozeer de regering de dienstplichtige in de landmacht als een risicofactor 
beschouwde, zozeer wantrouwde de marineleiding het beroepspersoneel 
op de vloot met als gevolg dat zij de schepen in Den Helder liet ontwape
nen. Dit alles speelde zich af gedurende de rode novemberweek. Daarna 
herpakten de leidinggevenden zich, zodat we kunnen stellen dat van 
verdeeldheid en verwarring binnen het establishment slechts een korte 
periode sprake was. 

Voor wat betreft het tweede aspect moeten we stellen dat er in de 
krijgsmacht in ieder geval enige onvrede binnen de middenklasse was. We 
kunnen hierbij wijzen op de onderofficieren van Ons Belang. Zij richtten 
een politieke partij op, het Verbond tot Democratiseering der Weermacht. 
Deze partij, sinds juli 1918 met een zetel in de Tweede Kamer vertegen
woordigd, streefde naar hervormingen in de krijgsmacht, overeenkomstig 
het volkslegerideaal. Wie zou helpen om dit ideaal te verwezenlijken, zou 
kunnen rekenen op steun van de partij, ongeacht de politieke kleur. Van 
het establishment had zij niet veel te verwachten, daarom was het niet on
begrijpelijk dat de organisatie van onderofficieren zich in november 1918 
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niet tegen de revolutie keerde. De onderofficieren van Ons Belang vorm
den echter de enige groep die op zoek was naar een alternatief en zij waren 
in 1918 maar ongeveer 6.500 in getal. 

Gedurende de hele oorlog was er sprake geweest van uitingen van toe
nemende onvrede onder de werkende bevolking. Naarmate de jaren vor
derden en vooral vanaf 1917 nam deze onvrede ernstige vormen aan. Vooral 
de voedselsituatie was bijzonder slecht. Ook onder de militairen heerste 
onvrede, maar zoals we eerder zagen, was er een duidelijk verschil in de 
aard van de ondervonden problemen. Bij de soldaten ging het vooral om 
verlof. Zij weigerden diensten, deserteerden regelmatig en stelden daarmee 
het beleid van de mobilisatie ter discussie zonder het oogmerk het politieke 
bestel te veranderen. Toch waren in november 1918 kleine delen van de 
krijgsmacht niet meer bereid het regiem te steunen. Zij streden voor een 
omverwerping daarvan. Allereerst waren dat de soldaten die de 'revolutio
naire' bijeenkomsten van de SDAP bezochten. Daarnaast waren er de mili
tairen op de diverse manifestaties en demonstraties van revolutionair-links. 
Tenslotte kunnen we wijzen op het bestaan van de verschillende kleine 
soldatenraden. Maar het was niet massaal. 

Het is moeilijk om een schatting te doen van de getalsmatige kracht 
van revolutionair-links in de krijgsmacht in november 1918, omdat de ge
noemde aantallen altijd propagandistisch van aard waren. Daarnaast weten 
we niet wat een passieve sympathisant, misschien stemmend op een linkse 
partij, in een werkelijk revolutionaire situatie zou doen. Mogelijk was de 
stembusuitslag onder de militairen niet anders dan in de burgermaatschap
pij. Hier stemde ongeveer 25% links. Zouden deze stemmers, indien daar
toe opgeroepen, de beweging versterken of niet? 

Wanneer we de kiezers buiten beschouwing laten en ons louter baseren 
op voorhanden zijnde aantallen deelnemers aan manifestaties en demon
straties, dan komen we voor de SDAP op de vergaderingen in Maastricht, 
Heerlen, Harderwijk, Den Haag en Den Helder uit op hooguit 1.000. Niet 
zeker is of deze allen lid van de BVND waren. Het zou goed kunnen dat de 
hectische situatie in de rode week in de hand werkte dat ook andersgezinde 
soldaten, al was het alleen maar uit een opwelling, op 'revolutionaire' 
vergaderingen verschenen. Bij het getal van 1.000 moeten we daarom 
misschien optellen de leden van de BVND in plaatsen waar afdelingen be
stonden, maar waar geen meetings waren. We zouden dan komen op een 
totaal van ongeveer 7 à 8.000 bij de landmacht. Hierbij zij de kanttekening 
geplaatst dat slechts zeer weinigen politieke ervaring hadden en een rol van 
betekenis zouden hebben kunnen spelen. Bovendien wilden veel soldaten 
slechts naar huis. De minderen bij de marine gingen voor zover zij beroeps 
waren niet naar huis en zouden dus als betrokken kunnen worden aange-
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merkt. Het totaal aantal militairen dat in de krijgsmacht de SDAP eventueel 
zou steunen komt dan op +10.300. 

Voor de SDP en de anarchisten is het aantal zeker kleiner. Op 12 en 13 
november bezochten respectievelijk ongeveer 200 en 400 militairen de 
demonstraties in Amsterdam. In Alkmaar kwamen er op 12 november 100 
soldaten en matrozen (waarschijnlijk in de minderheid, het aantal radicale 
matrozen in 1918 was gering) op een bijeenkomst. Daarbij moeten we zeker 
optellen de leden van de raden die in de novemberweek bestonden en voor 
zover bekend actief waren: Amsterdam (tribunistisch en anarchistisch), Be
verwijk, Haarlem, Leiden, Utrecht, IJmuiden/Zaanstreek en Zeeland. Nog 
moeilijker dan bij de sociaal-democratie is de schatting van de hoeveelheid 
betrokken personen. Raden bestonden soms maar kort, verdwenen weer 
snel en werden dan in tumultueuze tijden met veel elan weer heropgericht. 
We hebben de schatting gemaakt dat een raad tussen de 50 en 100 'leden' 
telde, onder wie burgers. In het voor revolutionair-links gunstigste geval 
zou het aantal betrokkenen dan 800 zijn. In totaal komen we samen met de 
700 eerder genoemde militaire demonstranten uit op hooguit 1.500. 

Het laatste door Lenin genoemde kenmerk verdient hier bijzondere 
aandacht. In de burgermaatschappij was de SDAP in ieder geval een partij 
met enige massa-aanhang, maar was zij ook daadwerkelijk revolutionair? 
En, voor ons onderzoek veel meer van belang, hoeveel invloed had zij in de 
strijdkrachten? Hiervoor zagen we dat het aantal rode soldaten in november 
1918 niet bijster groot was. Was dat steeds het geval? De sociaal-democraten 
zaten in feite in een overgangssituatie. Van origine streefde de partij de re
volutie na, in de praktijk nam zij hier meer en meer afstand van en trachtte 
zij haar idealen te verwezenlijken via de parlementaire weg. Om met Bas 
van Dongen te spreken: de sociaal-democratie integreerde in het politieke 
bestel en de leiders wensten in meerderheid geen omwenteling meer. Troel-
stra was één van degenen die dat laatste gedurende de novemberdagen weer 
wel openlijk nastreefde. Hierbij baseerde hij zich onder andere op de situ
atie in het leger. De leiding van de BVND schetste een positief beeld van de 
eigen invloed in het leger en de bereidheid om de omwenteling te steunen. 
Was dat reëel? Was hun invloed werkelijk zo groot? 

Het trekken van conclusies over de invloed van de sociaal-democratie en 
de toe- of afname hiervan in het leger in Nederland is geen eenvoudige op
gave. Betrouwbare statistische gegevens over ledentallen ontbreken. Verder is 
geheel onbekend in hoeverre socialistische publicaties invloed hadden op het 
gedachtegoed van de militairen. De enige voor handen zijnde gegevens vor
men de aantallen mobilisatieclubs en de toe- c.q. afname hiervan. Gecombi
neerd met andere feiten zoals de houding van de autoriteiten en de vergaande 
demoralisatie van de soldaten is toch een algemene lijn te reconstrueren. 
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Eind juli 1914 was er geen sociaal-democratische soldatenorganisatie. 
Zoiets was er ooit wel geweest, maar na 1910 hebben we daar geen teken 
van leven meer van gevonden. In het begin van de mobilisatietijd valt 
weer een toename van invloed van de sociaal-democratische gedachte te 
constateren. Er ontstonden veel soldatenclubs waardoor niet alleen voor 
SDAP- en NW-leden het contact met de moderne arbeidersbeweging be
houden bleef, maar waardoor ook buitenstaanders kennis namen van de 
sociaal-democratische ideeën. Veel militaire autoriteiten zagen dat als een 
reëel gevaar en trachtten de kleine of grote soldatenorganisaties tegen te 
werken. Hierin hadden zij in zoverre succes dat sommige clubs gedwon
gen ophielden te bestaan. Waarschijnlijk deed deze repressie de invloed 
enigszins afnemen. Voor soldaten die niet aangesloten waren bij SDAP of 
NW zal er een afschrikkende werking vanuit zijn gegaan. Na een debat in 
de Tweede Kamer in mei 1915 werd de onderdrukking minder nadat was 
vastgesteld dat deze alleen de radicalere onafhankelijke mobilisatieclubs 
diende te treffen. Het kamerdebat gaf de op de SDAP georiënteerde clubs 
een zekere erkenning, hoewel op lokaal niveau lagere autoriteiten nog wel 
bleven tegenwerken. Het debat is tevens een bewijs dat van de clubs, naar 
de mening van de politieke autoriteiten, geen radicaliserende werking 
uitging. Anders had het landelijke beleid ook de gematigde sociaal-demo
craten in het leger blijvend getroffen. Tot aan het einde van de mobilisa
tietijd was hier geen sprake meer van. De mobilisatieclubs wensten ook 
niet radicaal te zijn. De SDAP-politiek van de godsvrede volgend, waren 
harde acties tegen slechte levensomstandigheden uitgesloten. De Tweede 
Kamerfractie was het medium om op die omstandigheden de aandacht te 
vestigen: de weg van het overleg dus. 

Na mei 1915 nam de invloed van het sociaal-democratische gedachte
goed in het leger om bovengenoemde reden weer wat toe. Het vormen 
van centrales waardoor een netwerk van clubs ontstond en overgeplaatste 
militairen niet voor de organisatie verloren hoefden te gaan, zou hiertoe 
ook een positieve stimulans hebben moeten geven. Daar stond tegenover 
dat naarmate de mobilisatietijd vorderde, het leger meer en meer demorali
seerde. Soldaten werden mobilisatiemoe en bleken steeds minder geïnteres
seerd in onrwikkelings- en cursusavonden. Bovendien waren de resultaten 
van de SDAP in het parlement niet dusdanig dat daar een wervende werking 
vanuit ging. Het belangrijkste punt voor een militair was natuurlijk de 
gedeeltelijke demobilisatie die de SDAP nastreefde. Deze gedeeltelijke de
mobilisatie kon niet gerealiseerd worden en dat zal de nodige leden hebben 
gekost. De uiteindelijk ontstane landelijke centrale diende voor geldelijke 
ondersteuning aan te kloppen bij de partij, omdat het aantal contributie-
betalende leden gering geworden was. De invloed taande. 
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De sociaal-democratische mobilisatieclubs hebben het tij proberen te 
keren door samenwerking en fusie met neutrale organisaties te bewerk
stelligen. Deze organisaties kampten echter ook met een klein ledental of 
grote financiële problemen. Alleen omdat de SDAP in verband met electo
raal gewin bij de Tweede-Kamerverkiezingen in juli 1918 grote belangen bij 
een fusie had, kwam deze van de grond. In hoeverre militairen op de SDAP 

hebben gestemd, valt niet meer na te gaan. Allicht had de campagne enig 
succes. Ongetwijfeld stemden er meer soldaten rood dan er bij de BVND ge
organiseerd waren. Zij traden echter niet massaal toe tot die soldatenbond. 
We moeten echter wel vaststellen dat de sociaal-democratische activiteiten 
rond de verkiezingen groter in aantal waren dan ervoor. Er werden nieuwe 
afdelingen gesticht en verder deden verkiezingsavonden en propaganda
materiaal hun werk. Daarmee nam de invloed ongetwijfeld toe. Tot een 
echt sterke sociaal-democratische soldatenorganisatie leidden de fusie en 
de verkiezingen niet. Veel andersdenkenden uit de neutrale organisaties 
liepen weg. Wat overbleef was een vereniging met ruwweg 70 afdelingen 
en wellicht 7.000 leden, een aantal dat niet te staven valt en waarschijnlijk 
een te hoge schatting vormt. In ieder geval zal er ook sprake geweest zijn 
van papieren leden die niet actief waren en zelfs geen contributie betaal
den. Hooguit kan in dit geval gesproken worden van sympathisanten. Op 
een getal van ruwweg 450.000 militairen en verlofgangers is het aantal 
van 7.000 klein, namelijk 1,5%. O m een vergelijking te maken met de 
vakbeweging: het N W organiseerde in 1918 9% van de beroepsbevolking. 
Het grote verschil zou zich makkelijk kunnen laten verklaren. De rode 
soldatenbond beschouwde zich niet als een traditionele vakbond en had 
niet alle middelen waarover de bonden die aangesloten waren bij het NW 
beschikten. Soldaten hadden immers geen stakingsrecht en er was voor hen 
ook geen werkloosheidsverzekering. Daarnaast zag de soldaat de BVND als 
een organisatie van tijdelijke aard, waarvan hij na zijn afzwaaien toch geen 
lid zou blijven. Maar zo eenvoudig is dat niet. De sociaal-democratische 
soldatencentrale in het gebied van de ivde Divisie rond Tilburg kende me
dio 1915 op 20 à 25.000 militairen ruim 2.500 leden: een organisatiegraad 
van meer dan 10%. Een dusdanig percentage kwam later niet meer voor. 
Geconcludeerd moet worden dat aan het eind van de mobilisatietijd de 
invloed van de sociaal-democratie minimaal was. 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog organiseerden de Bond voor Minder 
Marinepersoneel (BVMMP) en na 1915 de Bond voor Militie- en Landstorm-
plichtigen gezamenlijk zo'n tweederde van de manschappen bij de marine. 
Door het aanbieden van petities gaven de twee bonden uitdrukking aan 
de klachten en de verlangens van de meerderheid van het lagere marineper
soneel. Hoewel beide organisaties formeel geen banden hadden met de 
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SDAP en NW, waren deze toch rood te noemen. Informeel waren de con
tacten innig. De invloed van de SDAP onder het lagere personeel was dus 
groot en groeide na 1915 door het ontstaan van een bond voor dienstplich
tigen. Ongetwijfeld waren de sociaal-democraten hiervan op de hoogte. 
De marine vormde echter maar een klein krijgsmachtdeel. In verband met 
een aanstaande revolutie was de mate van invloed in het leger dan ook veel 
belangrijker. Niet de situatie bij de zeemacht, maar die bij de landmacht 
vormde in de revolutievergaderingen van de SDAP daarom het onderwerp 
van gesprek. 

De BVND schotelde Troelstra in die revolutievergaderingen een veel te 
optimistisch beeld voor, zeker als we de afgekondigde demobilisatie in 
ogenschouw nemen. De bond zou daardoor organisatorisch ineen kunnen 
storten. Dat lokale afdelingen raden van arbeiders en soldaten zouden gaan 
vormen, was alleen om die reden al twijfelachtig. Daar kwam nog bij dat 
deze afdelingen geen echte strijdorganisaties waren. De werkwijze gedu
rende de hele mobilisatietijd was geweest het inzenden van petities aan de 
Tweede-Kamerfractie die de kastanjes uit het vuur moest halen. Zelfstan
dig voor de belangen opkomen was er niet bij en kon ook niet aan de orde 
komen omdat dat de godsvrede in gevaar zou brengen. Bij de autoriteiten 
wilden de dienstplichtigen als redelijk overkomen. Het partijbelang ging 
voor alles. 

De BVMMP, een veel invloedrijkere organisatie dan de BVND, was niet 
direct bij de acties van Troelstra betrokken, omdat een formele band met 
de partij ontbrak. Stilzwijgend verwachtten de revolutionairen binnen de 
SDAP natuurlijk wel steun van de matrozen. De bondsleiding had evenals 
de BVND het idee dat afdelingen matrozenraden zouden vormen. Dit had 
gezien de sterkte van de organisatie bij de marine meer kans van slagen 
gehad dan in het leger, ware het niet dat de BVMMP immer de godsvrede-
politiek ondersteunde. Zelf streefde de bond naar een goede verhouding 
met de minister en trachtte deze radicale elementen uit zijn organisatie te 
weren. We moeten op dit punt de conclusie van Van Dongen onderschrij
ven: ook de soldatenorganisaties integreerden in de politieke structuur van 
de parlementaire democratie. 

De noodzakelijke aanhang voor een revolutiepoging was er bij de zee
macht wel, maar bij de landmacht niet. Wat betreft het landleger betreft 
vergiste Troelstra zich in de verhoudingen. De sociaal-democraten waren 
nier helemaal niet sterk. Bij de marine lag dat wat anders, maar het is hier 
ook zeer de vraag of deze organisatie onvoorbereid iets had kunnen bete
kenen. Beide bonden hadden evenmin als de partij een revolutionair pro
gram. Zij hadden uitsluitend verbetering van arbeidsvoorwaarden op het 
oog. En daarom gebruikte de BVMMP de revolutiedreiging om eisen in het 
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officiële overleg met de minister ingewilligd te krijgen. In dat geval was, om 
met Ivo Kuypers te spreken, het dreigen met revolutie het belangrijkste wa
penfeit van november 1918. Voor de BVND is dit wat minder duidelijk. De 
leiding stond pal achter Troelstra, hoewel de bond over het algemeen ook 
een goede verhouding met de autoriteiten wenste. De leiding van de BVND 
liet zich op 10 en 11 november evenals Troelstra leiden door een oprisping 
van oude sentimenten uit de vroege socialistische beweging. Na november 
1918 zouden deze sentimenten weer spoedig verdwijnen. Belangenbeharti
ging was zeer snel weer de voornaamste doelstelling. Soldatenwerk werd in 
1919 in sociaal-democratische kringen zelfs een omstreden begrip. Pacifisme 
en ontwapening werden de teneur en de sociaal-democraten namen in dat 
jaar voorgoed afscheid van hun oude idealen. De revolutie was afgezworen 
en het spreekt vanzelf dat er toen voor de opbouw van een revolutionaire 
soldatenorganisatie geen plaats was. Zelfs een vakbondachtige organisatie 
kon niet blijven bestaan. 

De sociaal-democratische militaire organisaties kunnen dus bezwaarlijk 
als revolutionaire organisaties of voorhoedepartijen getypeerd worden. Af
gezien van de BVMMP was er geen sprake van massa-aanhang. De vraag is 
dan of de revolutionair-linkse soldatenorganisaties wel een duit in het zakje 
hadden kunnen doen. Natuurlijk hadden zij weinig op met aan de SDAP 
gelieerde clubs, maar als zich een revolutionaire situatie zou voordoen, dan 
zouden zij kunnen proberen die uit te buiten. Daarmee zouden zij de aan 
de SDAP gelieerde organisaties kunnen meeslepen of dwingen het initiatief 
te nemen. We moeten deze vraag in tweeën splitsen en deze beantwoorden 
voor de anarchisten en aanverwante stromingen aan de ene kant en de SDP 
aan de andere kant. Beide zijden trachtten vanaf het begin van de mobili
satie soldatenwerk te bedrijven. 

Anarchisten, syndicalisten en antimilitaristen in Nederland hadden al
tijd gehoopt dat de arbeiders in uniform de oorlog door massale weigering 
zouden kunnen verhinderen. Mocht deze dan onverhoopt toch uitbreken, 
dan zou deze worden omgezet in een burgeroorlog tegen het kapitalistische 
staatsbestel. Dat gebeurde niet en dat betekende een grote nederlaag. Toch 
vonden zij snel een nieuw aanknopingspunt om te ageren: de strijd tegen 
de mobilisatie startte reeds in augustus 1914, maar die sloeg bij de bevol
king minder aan omdat zij de mobilisatie beschouwde als het middel om 
het land buiten de oorlog te houden. Dat was ook de opvatting van veel 
soldaten. Zij hoopten echter, vooral omdat zij een aversie tegen de dienst
plicht hadden, dat het leger gedeeltelijk gedemobiliseerd zou worden. 
Hierdoor zouden zij in de burgermaatschappij kunnen terugkeren. Het 
antimilitaristische idee van volledige demobilisatie was voor hen te radicaal 
en werd niet haalbaar geacht. Dit was een belangrijke reden voor de geringe 
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omvang van de onafhankelijke mobilisatieclubs, die enkele maanden later 
ontstonden en de anarchisten enige invloed gaven. Slechts in twee plaat
sen, Leiden en Tilburg, kwamen levensvatbare radicale verenigingen van de 
grond. De ledentallen groeiden. In totaal waren in beide plaatsen ruwweg 
175 soldaten aangesloten. Andere verenigingen waren beduidend kleiner en 
minder radicaal. De autoriteiten lieten de clubs in de eerste maanden be
gaan, ondanks het sterk antimilitaristische karakter. Maar na enige maan
den achtten zij deze clubs te gevaarlijk en volgde een repressiegolf. Vooral 
door overplaatsingen en/of vervolging van de meest prominente figuren 
werkten de autoriteiten de clubs zodanig tegen dat zij moesten worden 
opgeheven. Nadien zijn nog enige pogingen ondernomen om nieuwe clubs 
op te richten. In Apeldoorn was een dergelijke vereniging nauw betrokken 
bij de hevige soldatenonlusten in juli 1915. Vanaf augustus van hetzelfde 
jaar vernemen we niets meer van dergelijke initiatieven. De invloed in het 
leger bleef tot 1917 beperkt tot het verspreiden van brochures en pamfletten 
en het aanmoedigen van individuele dienstweigering. 

De SDP, die om dezelfde reden als de anarchisten in 1914 een nederlaag 
leed, trachtte, uitgaande van het concept van het volksleger, activiteiten 
op de kazerne te ontplooien. Hier en daar waren leden bezig zich in te 
werken in anders gezinde mobilisatieclubs en neutrale verenigingen. In het 
Gooi zou zelfs korte tijd een eigen club bestaan. De SDP-animator onder 
de soldaten, Gerard van het Reve, richtte een actiecomité voor de 'aflos
sing der bereden wapens' op. Vanwege het geringe ledental slaagde de SDP 
nauwelijks in haar opzet. Partijleden of sympathisanten in het soldaten
pak waren zeer verspreid over het land gelegerd, zodat van bundeling van 
krachten geen sprake kon zijn. Het aantal groeide wel, maar, zoals Burger 
aangetoond heeft, de partij en andere revolutionairen slaagden er niet in 
de dominante invloed van de SDAP te doorbreken. De invloed in het leger 
was dan ook minimaal. 

Na de Russische februarirevolutie lanceerde de SDP een nieuw initiatief. 
Vanaf augustus 1917 riep het LRSC naar Russisch voorbeeld op tot vorming 
van soldatenraden. Er kwam een blad, de Soldaten-Tribune, dat bijna 
maandelijks in een oplopende oplage van tien- tot dertigduizend exempla
ren verscheen. In totaal zouden tien nummers worden uitgegeven. Volgens 
de partij waren er in totaal twintig raden. Van echte soldatenraden, zoals 
die in Rusland en Duitsland, was echter geen sprake. De leden werden 
nimmer gekozen, een ieder die zich geroepen voelde, sloot zich aan. Zo
doende was er eerder sprake van geheime soldatencomités of-cellen. Hoe
wel klein nam de invloed toch wel enigszins toe. De toon van de agitatie 
van revolutionair-links, die tijdens de hele mobilisatie hetzelfde bleef, sloot 
nu iets meer aan bij de gevoelde onvrede in de samenleving. 
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De revolutionair-linkse soldaten ontplooiden wel diverse activiteiten. In 
het Gooi kenden zij enige tijd een eigen blad, in Utrecht waren zij in mei 
1918 betrokken bij een militaire demonstratie tegen de voedselschaarste. 
Aangenomen mag worden dat zij verder vooral propagandistisch bezig zijn 
geweest. Belangenbehartiging was voor de revolutionairen nooit een pri
mair doel, omdat dit op gespannen voet stond met hun ideeën over het mi
litarisme. Dit stond een grotere invloed zeker in de weg. Over ledentallen 
is weinig bekend. Afgaande op de schaarse gegevens zou elke raad op zijn 
hoogtepunt tussen de 50 en 100 leden gehad kunnen hebben. Landelijk be
zien zouden dan tussen de 1.000 en 2.000 soldaten min of meer betrokken 
zijn geweest bij enige activiteiten. Op een totaal van 450.000 militairen en 
verlofgangers is dat 0,2 tot 0,4%. Ter vergelijking: het NAS organiseerde in 
1918 1,6% van de loonafhankelijke beroepsbevolking. Het percentage van 
0,2 tot 0,4% is zeker nog te hoog, omdat veel leden waarschijnlijk gewone 
burgers waren. Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat dankzij de 
nieuwe initiatieven de invloed van de SDP in 1917 en 1918 iets groeide, maar 
toch nog minimaal bleef. 

Nadat in Amsterdam in juli 1917 het aardappeloproer had plaatsgevon
den, groeide in het anarchistische milieu het besef dat meer aandacht be
steed moest worden aan soldatenwerk. Sommigen wilden zich aansluiten 
bij de tribunistische raden, anderen wensten juist niet met de SDP samen te 
werken. Zodoende kwam het in september 1917 tot de oprichting van een 
eigen organisatie, de Vereniging voor Antimilitaristische Propaganda. Deze 
richtte zich op burgers en militairen en stichtte her en der in het land arbei
ders- en soldatenraden, de zogenaamde arsols of SAR-en. Het idee van sa
menwerking sloot aan bij het vooroorlogse socialistische idee dat activisten 
op het bedrijf en in de kazerne dezelfde belangen hadden. Volgens eigen 
zeggen hebben er in totaal twaalf van deze raden bestaan. Veel leden van 
die raden waren aanhanger van het anarchisme van de daad. Maar ook hier 
zijn geen betrouwbare ledentallen bekend. Aangenomen moet worden dat 
de meeste leden burgers waren. Vooral in Amsterdam was de organisatie 
groot. Maar het waren hier vooral bootwerkers, timmerlieden en andere, 
veelal ongeschoolde arbeiders die aangesloten waren. Het aantal militaire 
leden was zeer klein en nog veel geringer dan het aantal aangesloten bij de 
tribunistische raden. 

De revolutionaire raden van diverse oorsprong hebben gepoogd om 
de krachten te bundelen en te komen tot samenwerking. In maart 1918 
vond een eerste congres van soldatenraden plaats. Aanwezig waren verte
genwoordigers van zowel de tribunistische soldatenraden als van de anar
chistische soldaten- en arbeidersraden. Het overleg leidde niet tot een een-
heidsfront van de soldatencomités. Politieke meningsverschillen, en vooral 
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de dominante rol van de SDP in het LRSC en haar controle over de redactie 
van de Soldaten-Tribune, lagen daaraan ten grondslag. In september vond 
een tweede congres plaats, ditmaal zonder deelname van de anarchistische 
arsols. De aanwezigen namen een programma aan, om in navolging van 
de Russische arbeiders, boeren en soldaten de oorlog om te zetten in een 
burgeroorlog. De revolutionair-socialisten beschouwden de raden als de 
organisaties van de arbeiders in het soldatenpak die samen met de andere 
arbeiders het imperialisme probeerden te vernietigen en het socialisme 
te vestigen. Dat diende te gebeuren in samenwerking met het landelijke 
en plaatselijke RSC. Vanwege de geringe omvang kon dit niet anders dan 
een ideaal voor de verre toekomst zijn. Daarnaast ontbrak het bij de vaak 
krachteloze raden aan coördinatie. Soldatenraden reageerden op lokale 
omstandigheden en organiseerden soms acties op verschillende plaatsen en 
op verschillende momenten. Maar samenhang was er nauwelijks. Dit was, 
zoals Burger al heeft aangegeven een kenmerk van de hele radicaal-linkse 
beweging in die periode. 

Na november 1918 was dat overigens weinig anders, maar soms was 
radicaal-links toen meer succesvol. Revolutionaire activisten reageerden 
zoals vele andere groeperingen bijvoorbeeld op de grootschalige onvrede 
na de demobilisatie met het opzetten van de Bond van Gedemobiliseer-
den. Gedurende een aantal maanden was er sprake van groei, vooral in 
Amsterdam. Een radicale stroming onder het beroepspersoneel binnen de 
BVMMP besloot tot de oprichting van een eigen bond, 'De Onafhankelijke'. 
Deze bond, die wat betreft het ledental gedurende korte tijd niet voor de 
BVMMP onderdeed, werd ondersteund door het NAS, dat nooit iets met 
beroepsmilitairen van doen had willen hebben. Raden en rode gardes ble
ven als reactie op de internationale ontwikkelingen voor enige tijd bestaan, 
zonder dat het tot een krachtdadige revolutionaire beweging kwam. Het 
kenmerkende van alle initiatieven na november 1918 is dat ze van betrek
kelijk korte duur waren. 

We kunnen dus constateren dat er wel een revolutionaire voorhoede
organisatie in het leger bestond, twee zelfs. Maar het waren niet meer dan 
kleine cellen. Van enige massa-aanhang was geen enkele sprake. Dat was 
overigens precies wat Troelstra en de zijnen hoopten en ook wel vermoed
den. Zij wensten in november 1918 hun eigen strak geleide omwenteling. 
Als er al soldatenraden moesten zijn, dan wilden zij die zelf oprichten. Ze 
wilden niet afhankelijk zijn van de revolutionaire raden, waardoor zij de 
leiding zouden kunnen verliezen. Maar dat was geen wezenlijke dreiging, 
zoals we zagen. Slechts in Indië, waar de arbeids- en levensomstandigheden 
veel slechter waren dan in Nederland, zou dat hebben kunnen gebeuren. 
Hier verloor de gematigde sociaal-democratie de controle over de grotere 
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soldatenorganisaties. De hoofdafdeling van de BVMMP in de kolonie, die 
75% van de mariniers en 90% van de matrozen tot zijn leden kon rekenen, 
kwam langzaam maar zeker helemaal los te staan van het bestuur in Den 
Helder. Revolutionairen koppelden belangenbehartiging aan revoluti
onaire strijd en dat sloeg aan bij de Europese matrozen en later ook de 
soldaten van het KNIL. Daar ontstond de Soldatenbond die in 1918 50% van 
de Europese militairen organiseerde. Er was hier dus wel een omvangrijke 
revolutionaire voorhoedeorganisatie binnen de krijgsmacht, terwijl ook 
in de koloniale burgermaatschappij radicaal-links aan invloed won. Een 
kanttekening hierbij moet gemaakt worden: revolutionair-links had even
min als in Nederland een serieus plan voor de omwenteling klaar liggen. 
De leiders waren voornamelijk nog agitatorisch bezig en moesten, toen 
de soldaten actie wilden, op de rem gaan staan. Zij wilden de Europese 
ontwikkelingen afwachten en meenden, overigens met reden, dat er in het 
geïsoleerd liggende Indië alleen niets viel te bereiken. 

Een grote belemmering was ook dat zeker in de krijgsmacht inlandse en 
Europese militairen volstrekt gesegregeerd leefden. Er waren vooral grote 
culturele verschillen (zoals taal) en die maakten toenadering tussen de ont
luikende inlandse soldatenorganisaties en de Europese bonden moeilijk. 
Aan beide kanten was er nogal eens sprake van onwil. Los van dit probleem 
moeten we ook niet vergeten dat de kolonie ver weg lag en zeker niet in het 
centrum van de Europese revolutionaire ontwikkelingen. Alleen de gebrek
kige communicatie al was in die tijd een hoge drempel om gecoördineerd 
te kunnen werken. In Indië vernam de bevolking van de revolutiepoging 
toen die alweer mislukt was. Bovendien traden de autoriteiten hard op en 
zetten zij enige leiders op het schip terug naar Nederland. 

Kortom, kijkend naar de vier voorwaarden voor een revolutionaire situ
atie van Lenin, constateren wij dat de situatie in de Nederlandse krijgs
macht er onvoldoende aan voldeed. Zeker, er was enige verdeeldheid en 
verwarring binnen het establishment, sommige onderofficieren zochten 
alternatieven en de soldaten gehoorzaamden niet meer automatisch hun 
meerderen. Maar het belangrijkste, een revolutionaire massapartij, ontbrak 
ten enenmale. 

Betrouwbaarheid 

Revolutie vanuit het leger en de vloot was dus zowel in Nederland als in 
Indië onmogelijk. Een geheel andere vraag is of de strijdkrachten nog een 
betrouwbare factor voor de staat vormden. Op deze vraag kan bij gebrek 
aan bronnen alleen een tentatief antwoord worden gegeven. Voor betrouw-
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baarheid spreekt dat geen enkele organisatie, de kleine soldatenraden en de 
organisaties in Indië uitgezonderd, de militairen opzette tegen kapitalisme, 
militarisme en staatsgezag. Vrijwel alle organisaties in Nederland meenden 
tot het eind toe dat de mobilisatie de vrede diende en nodig was om bij 
een eventuele aanval de vijand bij de grenzen te kunnen stuiten. Slechts de 
praktische uitwerking van de mobilisatie betwistten zij soms. Daartegen 
spreekt dat zij hun dienstplichtige achterban in ieder geval bij de land
macht in Nederland niet in de hand hadden. Er was geen organisatie van 
de soldaten die de intrekking van de verloven eind oktober 1918 betwistte 
en aanzette tot verzet. Toch kwam dat verzet er. De soldaten waren ver van 
hun traditionele waarden en normen verwijderd geraakt en wensten de 
ontbering (door velen gezien als de laatste!) van het gemis van een zestal 
vrije dagen niet meer te accepteren. Tuchteloosheid heerste. Zelfs de leger-
autoriteiten wisten het belang van deze maatregel niet duidelijk te maken. 
De verloven bleken voor de soldaten belangrijker dan de voorgehouden 
veiligheid van het vaderland. Daar kwam nog bij dat voor een krijgsmacht 
ernstige delicten als desertie en dienstweigering toch al steeds vaker voor
kwamen. We laten de aantallen krijgsraadzaken, reeds in hoofdstuk vier 
genoemd, nog eens de revue passeren: 

XLii. Desertie en dienstweigering voor de krijgsraden 

Landmacht Marine 

desertie dienstweigering desertie dienstweigering 

1914 106 49 21 2 

1915 655 207 59 26 

1916 1.280 396 107 21 

1917 1.472 597 
1918 1.856 928 134 62 

Vergeleken met de landmacht waren de cijfers bij de marine relatief laag. 
Het kleinere personeelsbestand bij de zeemacht is hiervoor niet de enige 
reden. Genoemd moet worden dat de samenhang onder het personeel op 
een schip groot is. Veel schepelingen waren lid van belangenorganisaties die 
loyaliteit aan de commandanten voorstonden. De ontevredenheid van veel 
matrozen deed hier niets aan af. Een belangrijke oorzaak was natuurlijk ook 
dat desertie op een schip bijzonder problematisch is. Ook een dienstbevel 
weigeren is lastiger, omdat de pakkans groot is. Bij de landmacht is deze 
pakkans vele malen kleiner en de getallen zullen daarom wel een topje van 
de ijsberg zijn. Onbekend is hoeveel mensen slechts krijgstuchtelijk zijn 
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gestraft en hoeveel de dans helemaal zijn ontsprongen. De militaire opspo
ringsambtenaren maakten zoals we zagen overwerk en klaagden daarover. 
Oplossingen waren er niet. Criminaliteit kon niet goed worden aangepakt. 

De houding van de militairen voorspelde daarom even weinig goeds 
voor een eventuele oorlogsdeelname als voor een revolutiepoging. Gede
moraliseerde soldaten die liever met verlof gingen, hadden dan de grenzen 
moeten verdedigen respectievelijk een opstand moeten neerslaan. Over de 
afloop van dergelijke gebeurtenissen maakte de regering zich in november 
geen enkele illusie meer, zeker ook in aanmerking nemend het matige ni
veau van veel (onder)officieren, de gebrekkige bewapening en het gemis 
aan werkelijke ervaring in het gevecht. Dat sommige autoriteiten aan de 
betrouwbaarheid van de militairen twijfelden, zou daarom best wel eens 
een goede grond kunnen hebben gehad. 

Het bovenstaande werpt een ander licht op de politiek van regering 
en legerleiding met betrekking tot de mobilisatie. Het plan was om deze 
tot het einde van de oorlog volledig in stand te houden, de autoriteiten 
voerden dit uit zonder kritisch naar de effecten hiervan op het moreel van 
de soldaten te kijken. Zeker is natuurlijk dat niemand op een oorlog van 
vier jaar en drie maanden rekende. Verwacht was een korte strijd en er was 
steeds het perspectief dat een eventueel einde aanstaande was. Aan veran
dering van beleid dachten de autoriteiten niet, ook al omdat (gedeeltelijke) 
demobilisatie een moeilijke onderneming is en grote gevolgen heeft, bij
voorbeeld voor de werkloosheid. Daarin hadden zij natuurlijk een punt, 
zoals na november 1918 zou blijken. Nu de strijdkrachten op volle sterkte 
bleven, waren die problemen er niet. Maar de militairen waren nauwelijks 
meer geschikt voor hun originele opdracht. Weliswaar slaagde Nederland 
er in om de neutraliteit te handhaven. Dat zou een succes genoemd kun
nen worden. Maar lag dat nu aan de inspanningen van de autoriteiten? De 
historicus H.P. van Tuyll van Serooskerken meent dat de defensiepolitiek 
en diplomatie Nederland in staat stelden om het oorlogstoneel te mijden. 
Voor het begin van de strijd zal dat zeker het geval geweest zijn. Maar in 
de loop der jaren moet het de oorlogvoerende mogendheden zijn opgeval
len dat het met die gevechtskracht allemaal best meeviel en Nederland 
een gemakkelijke prooi zou zijn geweest. Ons idee is dat Nederland zijn 
neutraliteit zeker in de laatste jaren meer te danken had aan de strijdende 
partijen, die geen noodzaak zagen het land bij de oorlogshandelingen te 
betrekken en daar ook geen concrete voorbereidingen voor troffen, dan aan 
de afschrikwekkende werking van de Nederlandse defensie. Het moreel 
van de troepen liet zeer te wensen over. 

De lange duur van de mobilisatie maakte het leger niet sterker, eerder 
zwakker en vooral ook onbetrouwbaarder. Dat wisten de autoriteiten zelf 
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maar al te goed. De regering besloot, nog voor het bereiken van een wa
penstilstand aan het westelijke front, in een poging een mogelijke revolu
tionaire angel uit het leger te halen tot een gedeeltelijke demobilisatie. De 
marineleiding ontwapende met hetzelfde oogmerk in Den Helder de oor
logsschepen. Burgerlijke en militaire leiders overschatten hierbij overigens 
sterk de mogelijkheid van linkse krachten om onder het militaire personeel 
een revolutionaire actie te organiseren. 

In de inleiding bespraken we de dilemma's en vraagstukken waar de 
diverse partijen tijdens de mobilisatie voor stonden. We stelden tegen de 
achtergrond van november 1918 dat zij deze niet goed oplosten. Elk van de 
partijen leed daarom in die rode week gezichtsverlies. Regering en legerlei
ding hielden tot het uiterste de mobilisatie in stand, maar zaten nu met een 
leger dat niet meer voor de volle 100% te vertrouwen was. De SDAP had de 
godsvrede met de burgerlijke partijen getekend. Uiteindelijk kwam de par
tij hier goed uit, want het ledental groeide. Maar in november 1918 bleek 
zij hierdoor geen revolutionaire beweging meer te zijn en kon zij nooit een 
omwenteling bewerkstelligen. Revolutionair-links had de revolutie wel 
gepredikt, maar was niet in staat geweest massa-aanhang te creëren. De 
autoriteiten hadden een situatie veroorzaakt die de staat kwetsbaar maakte. 
Links was echter niet klaar voor een omwenteling. 

Natuurlijk had alles anders kunnen lopen. Bepaalde gebeurtenissen 
hadden kunnen zorgen voor een eigen dynamiek. Regering en legerleiding 
hadden bijvoorbeeld de verloven vanwege het uitblijven van uitzicht op 
vrede langer in moeten trekken met als bijna zekere gevolgen toenemende 
onvrede en nog massalere muiterij. De demobilisatie had dan niet kunnen 
plaatsvinden en een voor de staat gevaarlijke situatie had zich voorgedaan. 
De context waarbinnen de rode week zich voltrok, was dan geheel anders 
geweest. Regering en legerleiding hadden in dat geval nog voor een veel 
groter dilemma gestaan. Chaos had zich van het land meester kunnen ma
ken en van het ontstane machtsvacuüm had links mogelijk gebruik kunnen 
maken, als het daartoe de echte wil had gehad. 

Voor het slagen van een machtsgreep is het kiezen van het juiste moment 
essentieel. Vanuit dat oogpunt blijft het een intrigerende vraag wat er ge
beurd zou zijn als de SDAP en BVND de muiters in de Harskamp en andere 
plaatsen wel hadden gesteund en op dat moment de revolutie hadden aan
gekondigd. Nog meer intrigerend is de vraag wat er gebeurd zou zijn bij 
een samenloop van genoemde omstandigheden. Hadden de autoriteiten 
daar een antwoord op gehad? 

De feitelijke gebeurtenissen van de rode week laten weinig openingen 
voor een alternatief verloop zien. Of het moet zijn dat de SAR-activist op 13 
november tijdens de demonstratie in Amsterdam een scherpe handgranaat 



1 0 2 0 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

had gegooid in plaats van een nepexemplaar. Een massale slachtpartij en 
een gewapende confrontatie met het leger hadden er het gevolg van kun
nen zijn. Maar mogelijk ook waren dienstplichtigen op de vlucht geslagen 
of hadden zij zich verbroederd met de betogers, onder wie de 400 eerder 
genoemde soldaten. De gevolgen waren in dat geval niet te overzien ge
weest. Volgens ons was dit het enige moment in de rode week dat de om
wentelingspoging een andere wending had kunnen nemen. 

De revolutiepoging van Troelstra zorgde, de mislukking ten spijt, voor 
het versneld doorvoeren van veel veranderingen in de Nederlandse en 
de koloniale maatschappij. Algemeen vrouwenkiesrecht en de achturige 
werkdag waren slechts enkele voorbeelden. De arbeiders wisten allerlei 
rechten te verwerven. De soldaten kregen een overlegstelsel en in Indiè 
moderniseerde de overheid het gevangeniswezen, maar een socialistische 
samenleving werd niet gerealiseerd. De Nederlandse verhoudingen waren 
er niet naar. De actie van Troelstra had in wezen dan ook iets belachelijks. 
Revolutionair-links sprak van een operetterevolutie en daarmee sloeg het 
de spijker op zijn kop. Toch was het land wel degelijk in gevaar geweest. 
Deelname aan de oorlog behoorde eind oktober vanwege de instorting van 
de Centralen en de revolutionaire ontwikkelingen meer dan voorheen nog 
wel degelijk tot de mogelijkheden en er was binnenlandse onrust. Soldaten 
waren niet meer in staat of bereid om te vechten en een opstand neer te 
slaan. Het leidt ons naar de volgende slotconclusie: 

Door halsstarrig vast te houden aan een langdurige en volledige mobili
satie ondermijnden de autoriteiten paradoxaal genoeg de kracht van het 
leger. Het was niet meer in die staat om het land behoorlijk te verdedigen. 
Indirect brachten zij hiermee het regeringsgezag in gevaar. Demoralisatie 
maakte zich van de soldaten meester mede als gevolg van het geringe 
perspectief op aflossing. Gedeeltelijke demobilisatie had veel militairen 
meer hoop en moraal kunnen geven met als gevolg een betere motivatie 
en een betrouwbaarder leger. Omdat het regeringsbeleid hier niet op ge
richt was, eindigde de mobilisatie met 'de Harskamp'. Links Nederland 
wilde en/of kon hier geen gebruik van maken. Dat had enerzijds te maken 
met de verschillen tussen de burgers en de militairen. In de maatschappij 
werd honger geleden, terwijl de militairen betere rantsoenen hadden. De 
soldaten klaagden over gebrek aan verlof, een vraagstuk dat zijn pendant 
in de burgermaatschappij niet kende. Gezamenlijk een vuist maken om 
arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren was daarom niet eenvou
dig. Anderzijds ondersteunde de meerderheidsstroming, de SDAP, de mo
bilisatie gedurende de gehele periode en hetzelfde gold voor de onder haar 
invloed staande soldaten- en matrozenorganisaties. Vanzelfsprekend stond 
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de ondersteuning van de landspolitiek haaks op de voorbereiding van een 
omwenteling. Daarom kwam het slechts tot begrip voor en niet tot on
dersteuning van de muiters in de Harskamp. De actie van Troelstra en de 
ondersteuning ervan door de sociaal-democratische soldatenbond kwam 
in het licht van de voorgeschiedenis als een volslagen verrassing. Massale 
verbroedering van arbeiders, soldaten en matrozen bleef ook om deze re
den uit. De revolutiepoging was daarom praktisch gedoemd te mislukken, 
ook omdat van concrete voorbereiding geen sprake was en de soldaten-
bond geen massa-aanhang had. De minderheidsstroming, revolutionair
socialisten van diverse pluimage, bestreed de moderne arbeidersbeweging 
met principiële standpunten om zich hiervan te kunnen onderscheiden. 
Deze standpunten sloten niet aan bij wat bij de massa leefde. De revolutio
nair-socialisten slaagden er zo niet in om veel SDAP-ers voor zich te winnen 
en hun invloed bleef zeker in de krijgsmacht te klein om succesvol van de 
situatie gebruik te kunnen maken. 

Troelstra vergiste zich niet alleen in de verhoudingen in zijn partij en in 
de maatschappij, maar ook in de kracht van de sociaal-democraten in de 
krijgsmacht. Slechts weinig soldaten waren bereid hem te volgen. De da
ling van de gevechtskracht van het leger, die wij menen te kunnen vaststel
len, bleef hierdoor voor de staat zonder gevolgen. 

Noot 

i. V.l. Lenin, 'Het bankroet van de Tweede Internationale', in: V.l. Lenin, Keuze uit zijn 

werken, deel 2, p. 171-172. 




