Op deze afbeelding is een demonstratie tegen overconsumptie van alcohol
te zien, Emmen 1910. Vanaf de negentiende eeuw kwam er toenemende
kritiek op overmatig alcoholgebruik in het leger. Bron: Geheugen van
Nederland
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Redactioneel
Het nummer dat nu voor u ligt, staat in het teken van de krijgsmacht in de
samenleving. In de inleiding bespreekt professor Ben Schoenmaker het
concept armed forces and society, een recente historiografische invalshoek.
Centraal in deze benadering staat de verhouding tussen maatschappij en
krijgsmacht in tijden van oorlog en vrede. Waar militair-historici zich
traditioneel bezighielden met het gewapende conflict, richt het moderne
onderzoek zich op de bredere sociale context. Leidschrift draagt bij aan dit
onderzoek door in te gaan op de complexe relatie tussen gewapende
organisaties, het leger, vloten en de samenleving waar zij deel van uitmaken.
Het is immers de samenleving die hen voorziet van middelen, manschappen
en financiering.
Aan de ene kant zal het gaan om de vraag in welke mate oorlog het
leven beïnvloedde van de gewone burgerij, maar ook hoe burgers het
militaire apparaat hebben vormgegeven. Wat was de invloed van oorlog in
zijn algemeenheid bij het vormen van nationale culturen en welke resultaten
bracht de transformatie naar een burgerlijk leger teweeg gedurende de
negentiende eeuw? Aan de andere kant zal het nummer de invloed van het
leger op de samenleving belichten. Hoe keek men tegen het leger aan en in
hoeverre diende het als spiegel voor de samenleving? En op welke manier
maakten politieke leiders daar gebruik van?
Deze editie van Leidschrift richt zich op Nederland en België, van de
Franse periode tot de Tweede Wereldoorlog. Het interview met Luitenantgeneraal Mart de Kruif, zal als moderne reflectie dienen op de thema’s die
aan bod komen in de artikelen.
De redactie wenst u veel leesplezier!
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Inleiding
Ben Schoenmaker
Dit nummer van Leidschrift staat in het teken van de militaire geschiedenis.
Er wordt op deze pagina’s echter geen enkel geweer- of kanonschot
beschreven. Aan de auteurs die aan deze uitgave meewerkten, zijn
veldtochten, zeeslagen, belegeringen of hinderlagen niet besteed. Wellicht
tot teleurstelling van een enkeling vloeit er in deze artikelen geen bloed. Het
slagveld blijft uit zicht. Alle artikelen in dit nummer zijn te rangschikken
onder wat wel de armed forces and society approach wordt genoemd. Bij deze
benadering – de term zegt het al – staat de verhouding tussen maatschappij
en krijgsmacht in vredes- en oorlogstijd centraal. Haar aandachtsveld is
omvangrijk: het omvat alle tijdvakken en is eveneens truly global. Gewapende
organisaties, gericht op het toepassen van geweld, zijn immers van alle
tijden en (vrijwel) alle culturen. En al deze legers en vloten, inclusief
guerrillagroeperingen en andere zogeheten niet-statelijke actoren,
onderhouden een veelzijdige en vaak complexe relatie met de samenleving
waarvan zij deel uitmaken; de samenleving die hen bemant, financiert, voedt,
kleedt, uitrust, huisvest en steunt.
De ruime aandacht die militair-historici tegenwoordig besteden aan
de vraag hoe vroeger de verhouding tussen maatschappij en krijgsmacht in
al haar facetten vorm heeft gekregen en hoe die relatie door tijdgenoten is
beoordeeld, is een belangrijk aspect van het proces van modernisering dat
de militaire geschiedschrijving de laatste decennia heeft doorgemaakt. Dit
van oorsprong nogal geïsoleerde vakgebied kent een eigen historiografisch
ontwikkelingsvertoog; een vertoog met een hoog emancipatoir gehalte. Het
startpunt van dit verhaal laat zich typeren met de woorden afzondering,
amateurisme en afwijzing, terwijl het (voorlopige) eindpunt wordt
gekenmerkt door integratie, professionalisering en acceptatie. Over de mate
waarin deze laatste drie verschijnselen zich daadwerkelijk hebben
voorgedaan, lopen de meningen overigens wel uiteen. Volgens sommige
auteurs nemen militair-historici in academische kring nog altijd een
marginale en matig gewaardeerde positie in.1
1 Zie bijv.: J.A. Lynn, ‘The embattled future of academic military history’, The Journal
of Military History 61 (Oct 1997) 777-789. Mark Moyar, ‘The Current State of
Military History’, The Historical Journal 50.1 (2007) 225. Jeremy Black is in zijn
Rethinking military history (Londen 2004) ook nogal negatief over het vakgebied.
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Laten we de ontwikkelingsgang van het militair-historisch vakgebied
eens nader onder de loep nemen. Aanvankelijk was er van isolement of
miskenning geen sprake. Integendeel, vanouds nam het krijgsbedrijf binnen
de geschiedschrijving een prominente plaats in. Of het nu ging om een
succesvolle veroveringsoorlog of een moeizame overlevingsstrijd, de door
vorst, stam of volk verrichte krijgshandelingen waren het waard om te
worden opgetekend. Het leverde dramatische vertellingen op, waarin
doorgaans vooral de ‘eigen partij’ veel staaltjes van moed, trouw en
zelfverloochening aan de dag legde. Het was gewelddadige en tegelijkertijd
moreel verheffende geschiedenis. Ook de negentiende-eeuwse
geschiedschrijving, die sterk op het ontstaan en de ontwikkeling van de
natiestaat was gericht, had veel oog voor de door de eigen natie geleverde
gewapende strijd. De strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid en de
ontworsteling aan vreemde overheersing waren belangrijke thema’s die
zowel conservatieve als liberale historici aanspraken. Fruins Tien jaren uit den
Tachtigjarigen Oorlog is er een goed voorbeeld van.
Toch begon zich in de negentiende eeuw al een scheuring te
voltrekken, in de zin dat het beschrijven van de eigenlijke militaire operaties
– de campagnes en veldslagen – steeds meer het werk van officieren werd.2
Hun vakkennis kwam daarbij goed van pas. Een nadeel was wel dat in hun
studies de politiek-maatschappelijke context van de oorlog meestal ontbrak,
waardoor het leek alsof de gevechten zich in het luchtledige afspeelden.
Ook bezagen zij het krijgsverloop meestal top down – vanuit het gezichtspunt
van de commandanten – alsof de soldaten, die het echte vechtwerk deden,
slechts willoze marionetten waren. Hun historische arbeid was een vrucht
van de professionalisering van het militaire beroep. Onder invloed van
Pruisen vestigde zich vooral na 1870 de overtuiging dat oorlogen grondig
voorbereid dienden te worden. Het on se débrouillera toujours had afgedaan.
Officieren moesten een gedegen theoretische scholing krijgen, waarbij een
belangrijke rol was weggelegd voor de bestudering van het militaire verleden,
als een soort plaatsvervangende ervaring. Mede daarom werd in veel landen
binnen de Generale Staf een historische dienst opgericht. De boeken en
artikelen van de daarbij geplaatste officieren waren degelijk van aard, maar
kenmerkten zich wel door een spanning tussen enerzijds de wens het
verleden kritisch te beschouwen – een voorwaarde om lessen te kunnen
J. Duindam, ‘Geschiedschrijving en oorlogvoering. De metamorfose van een
klassiek thema’, Bijdrage en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
(BMGN) 118-4 (2003) 455.
2
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trekken – en anderzijds de neiging om met het oog op de reputatie van het
leger de in eigen kamp gemaakte fouten met de mantel der liefde te
bedekken.
Zo groeide de militaire geschiedenis gaandeweg uit tot een vak voor
en door officieren. Op grond van hun krijgskundige kennis achtten zij zich
op dit terrein bij uitstek bevoegd. Burgers hadden volgens hen geen
verstand van militaire zaken en moesten zich er niet mee bemoeien. De
bekende Duitse historicus Hans Delbrück, die zich met zijn vierdelige
Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte (1900-1920) niets
van deze vermaning aantrok, werd dan ook door de Kriegsakademie en andere
bolwerken van militaire geleerdheid niet voor vol aangezien.3 Dit dédain was
overigens wederzijds, want de historici aan de universiteiten hadden steeds
minder waardering voor de geschiedkundige arbeid van de officieren, omdat
die niet meegingen met de modernisering van het historische vakgebied. Zij
bleven steken in een ouderwetse, weinig analytische en soms partijdige en
chauvinistische omgang met het verleden. In het huis van Clio waren zij de
amateurs. Krijgsgeschiedenis was verworden tot een schoolvoorbeeld van
oppervlakkige geschiedbeoefening waarvoor de professionele historicus zijn
neus ophaalde.4 Toch was de breuk nooit helemaal compleet. Er waren nog
wel degelijk militair-historici die als nuttige specialisten in academisch kring
lof oogstten. Zo werd in Nederland het boek van J.W. Wijn, Het krijgswezen
in den tijd van prins Maurits uit 1934, alom geprezen.5
Na de Tweede Wereldoorlog bleef het isolement van de militaire
geschiedenis voortduren. Het werd zelfs versterkt, omdat nu ook binnen de
krijgsmachten zelf twijfel ontstond aan het nut ervan. Door de snelle
ontwikkeling van de techniek had het bestuderen van oude conflicten geen
zin meer, zo was de overtuiging. Vooral de invoering van kernwapens had
het verleden irrelevant gemaakt. Het voorkomen van een rechtstreekse
confrontatie tussen Oost en West door afschrikking was nu de voornaamste
taak van de strijdkrachten geworden. Natuurlijk deden zich na 1945 nog
steeds conventionele conflicten voor, bijvoorbeeld in Korea en Vietnam,
maar omdat deze met het oog op de nucleaire dreiging beperkt van omvang
moesten blijven, waren zij wezenlijk anders van aard. Hierdoor kon de
G.A. Craig, ‘Delbrück: The Military Historian’ in: P. Paret ed., Makers of modern
strategy from Machiavelli to the modern age (Princeton 1986) 326-353.

3

M. van Creveld, ‘Thoughts on Military History’, Journal of Contemporary History 18 (1983)
551-553.

4
5

Wijn promoveerde cum laude op deze studie bij zijn leermeester G.W. Kernkamp.
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geschiedenis geen leermeester meer zijn, met als gevolg dat het vak aan de
militaire opleidingsinstituten aan gezag inboette. Officieren en het jonge
gilde van nucleaire strategen hechten nu meer waarde aan nieuwe disciplines
als bedrijfskunde, cybernetica en speltheorie. Aan één oude activiteit kwam
echter geen einde. In veel landen gingen de militair-historische diensten
onverstoorbaar door met het schrijven van official histories, waarin zij
minutieus de militaire operaties te land, ter zee en in de lucht beschreven.
Zo bereikte bijvoorbeeld de serie The U.S. Army in World War II een omvang
van 78 kloeke delen.6
De militaire geschiedenis raakte in universitaire kring nog verder in
diskrediet door de grote belangstelling die er buiten die wereld voor
krijgshistorische onderwerpen bestond (en nog altijd bestaat). Vanaf de
jaren vijftig kwam er een brede stroom publicaties op gang over veld- en
zeeslagen, beroemde generaals en admiraals, vliegtuigen, tanks, kanonnen en
uniformen. De military history buffs konden er geen genoeg van krijgen. Ook
hier spanden boeken, tijdschriften en documentaires over de Tweede
Wereldoorlog de kroon. Wie niet beter wist of wilde weten, zou denken dat
militaire geschiedschrijving niets meer te bieden had dan dergelijke populairwetenschappelijke producties, waaruit een fascinatie met oorlog en geweld
sprak die volgens maatschappijkritische wetenschappers – vooral sinds de
jaren zestig was dit een omvangrijke gemeenschap – zonder meer als ‘fout’
of ‘verdacht’ moest worden bestempeld.
In de jaren zeventig begon het tij echter te keren. De militaire
geschiedenis verloor haar pariastatus en raakte gaandeweg weer
geaccepteerd als academische discipline. Een externe factor als de
Vietnamoorlog heeft stellig bijgedragen aan deze herwaardering. Bij
pogingen dit Amerikaanse fiasco te verklaren, brak het besef door dat
kennis van voorbije conflicten en theoretische inzichten van oudere denkers
daarbij nog wel degelijk van nut konden zijn. Het was dan ook geen toeval
dat dit besef gepaard ging met een herontdekking van Clausewitz. 7 Zo
leerden officieren het verleden weer waarderen, een trend die zich na afloop
van de Koude Oorlog in versterkte mate doorzette, omdat de westerse
Zie: http://www.history.army.mil/html/bookshelves/collect/usaww2.html.
Het verschijnen van een nieuwe Engelse vertaling van Vom Kriege heeft aan die
herontdekking fors bijgedragen: C. von Clausewitz, On war (edited and translated by
M. Howard and P. Paret; Princeton 1976). Het bekendste voorbeeld van een studie
die sterk op het gedachtegoed van Clausewitz leunt, is: H.G. Summers Jr., On
strategy, A critical Analysis of the Vietnam war (Washington DC 1981).

6
7
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krijgsmachten toen verzeild raakten in oorlogen in onder meer Bosnië,
Afghanistan en Irak. Deze irreguliere conflicten plaatsten hen voor grote
conceptuele uitdagingen: hoe moesten ze de strijd daar duiden? Welke
aanpak moesten ze daartegenover stellen? Historische kennis, bijvoorbeeld
van de koloniale oorlogvoering, was een van de hulpmiddelen bij het
beantwoorden van deze vragen.8
Hoe boeiend deze ontwikkeling ook was – Clio kreeg erdoor onder
militairen weer meer prestige – voor de militaire geschiedenis was het
uiteindelijk belangrijker dat historici het vak van binnenuit begonnen te
vernieuwen. Zij toonden aan dat het veel meer kon inhouden dan het
zoveelste deeltje uit de Osprey campaign series of de zoveelste documentaire
over tanks van Discovery Channel. Het resultaat van hun werk was een
grondige vernieuwing van het vak. Om de reikwijdte daarvan te
accentueren, kwam het begrip new military history in omloop.9 Wat we precies
onder dit begrip moeten verstaan, is overigens niet geheel duidelijk en dat
komt mede omdat de vernieuwing van het vak gepaard ging met een flinke
verbreding ervan. De grens tussen wat nog wel en wat niet als militaire
geschiedenis kon worden beschouwd, werd daardoor een stuk diffuser.
Bovendien suggereert het begrip new military history ten onrechte een abrupte
breuk met het verleden, terwijl veel vernieuwers juist inspiratie ontleenden
aan oude voorbeelden. Zo liet John Keegan, die met zijn beroemde boek
The face of battle uit 1976 het klassieke genre van de slagveldgeschiedenis
nieuw leven inblies, zich onder meer inspireren door Thucydides en Ardant
du Picq, die evenals hij zeer geïnteresseerd waren in menselijk gedrag en
menselijke
drijfveren
in
de
hitte
van
het
gevecht. 10
Wat evenmin veranderde, was dat het onderzoek naar de toepassing
van militair geweld de kern van het vak bleef. De grenzen van de
operationele geschiedenis werden echter wel flink verschoven doordat de
krijgsverrichtingen nu meestal in een brede politieke en sociale context
worden bestudeerd, waarbij ook de wisselwerking tussen de verschillende
Een voorbeeld van een studie die als conceptueel hulpmiddel diende, is: J.A. Nagl,
Counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam: learning to eat soup with a knife.
(Westport 2002).
9 Goede overzichten zijn: P. Paret, ‘The New Military History’, Parameters 21-3
(1991) 10-18. J. Bourke, ‘New Military History’ in: M. Hughes en W.J. Philpott eds.,
Palgrave Advances in Modern Military History (New York, NY 2006) 258-280.
10 J. Keegan, The face of battle. A study of Agincourt, Waterloo and the Somme (Londen
1978) 65-70.
8
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niveaus van optreden aan bod komt. Tevens is er aandacht voor
bijvoorbeeld het oorlogsrecht, de ervaringen van de ‘gewone’ soldaat, het
lot van krijgsgevangenen en de burgerbevolking, de rol van ngo’s en de
vraag hoe oorlogen worden herinnerd en herdacht. Tegelijkertijd namen
veel militair-historici een cultural turn. 11 Zij gingen de wijze waarop legers
oorlog voeren vooral als cultureel bepaald beschouwen. Zo betoogde de als
classicus geschoolde Victor Davis Hanson in een spraakmakend maar
omstreden boek dat er zoiets zou bestaan als een typische western way of
warfare. 12 Tegelijkertijd steeg de operationele geschiedenis weer in aanzien
omdat er binnen de historische wetenschap naast de fixatie op
onpersoonlijke processen en structuren weer meer waardering kwam voor
het geschiedverhaal met zijn onverwachte wendingen en de betekenis van
het menselijk handelen daarin. En de militaire geschiedenis heeft vanouds
een scherp oog voor de rol van het toeval op de loop der gebeurtenissen.
Niemand zei het zo mooi als Clausewitz: ‘Es gibt keine menschliche
Tätigkeit, welche mit dem Zufall so beständig und so allgemein in
Berührung stände als der Krieg.’13
In Amerika en Europa bleven de militair-historische diensten van
de krijgsmacht, ook na deze vakinhoudelijke verjongingskuur, belangrijke
centra van operationele geschiedenis. Zij ondergingen daarbij zelf ook een
metamorfose: de officieren-amateurs maakten plaats voor universitair
geschoolde historici. Ook koestert het merendeel van deze instituten
tegenwoordig zorgvuldig zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid en
onderhouden zij nauwe banden met de academische wereld. Omdat zij de
militaire operaties tegenwoordig, al dan niet vanuit een cultureel
determinisme, veel meer in hun politiek-maatschappelijke context
beschouwen, is er ook vakinhoudelijk meer integratie gekomen. Een
belangrijk nieuw subthema, ook voor het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie in Den Haag, is de studie naar internationale operaties in
VN-, EU- of NAVO-verband, die na 1990 een hoge vlucht hebben
genomen.14

Zie: J. Black, War and the cultural turn (Cambridge 2012).
V.D. Hanson, Carnage and culture. Landmark battles in the rise of Western power (New
York, NY, 2002).
13 C. von Clausewitz, Vom Kriege (Bonn 1980) 207.
14 Twee voorbeeld uit dat genre: B. Schoenmaker en Herman Roozenbeek eds.,
Vredesmacht in Libanon. De Nederlandse deelname aan UNIFIL 1979-1985 (Amsterdam
11
12
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De new military history ontfermde zich ook over een voor historici
tamelijk nieuw onderzoeksveld, namelijk dat van de relatie tussen
maatschappij en krijgsmacht. Het was een terrein waarop tot dan toe
voornamelijk sociale en politieke wetenschappers actief waren geweest. Hun
belangstelling ging daarbij vooral uit naar vragen die samenhingen met het
bijzondere karakter van de krijgsmacht als geweldsinstrument. Zo kan de
gewapende macht, wanneer het daartoe aanleiding ziet, in potentie een
ernstige bedreiging vormen voor de staatkundige orde. Hoe komt het dat dit
in sommige landen een veel groter probleem is dan in andere landen? Welke
factoren bepalen met andere woorden het karakter van de civil-military
relations? Historici gingen deze vragen nu ook veel stelselmatiger op het
verleden projecteren. Dat deden zij ook met tal van andere vragen op het
terrein van de relatie tussen maatschappij en krijgsmacht, waarbij een deel
van hen gebruik maakte van door militair-sociologen en politicologen
ontwikkelde methoden, begrippen en theorieën. De thema’s die zij
aansneden zijn te veel om op te noemen: van de betekenis van dienstplicht
in het 19-eeuwse proces van natievorming tot de invloed van militaire
uniformen op de civiele mode.
Ook dit nummer van Leidschrift laat zien hoe veelzijdig het
onderzoek naar de relatie tussen maatschappij en krijgsmacht kan zijn. Er is
overigens wel een afbakening gemaakt, want alle artikelen gaan over
Nederland en België in de periode 1800-1940. Christiaan van der Spek snijdt
in zijn bijdrage over inkwartieringen en rekwisities een onderwerp aan dat
tot nu toe vooral onderzoekers naar het ancien régime heeft beziggehouden.
Met hun eisen voor voedsel, drank, voer voor de paarden, brandhout en
onderdak konden de militairen de burgers zeer tot last zijn. Een leger op
oorlogspad was als een sprinkhanenplaag. Ook wanneer de civiele en
militaire autoriteiten samenwerkten om zo ordelijk mogelijk in de behoeften
van het leger te voorzien, was de druk op de bevolking vaak groot. Zeker
ook in de oorlogszuchtige Franse tijd, zo komt bij Van der Spek naar voren.
Het was dan ook niet voor niets dat in de Grondwet van 1815 een artikel
(nr. 212) werd opgenomen dat de burger tegen dergelijke praktijken moest
beschermen. ‘De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de
transporten en de leverancien van welken aard ook, aan ’s Konings legers of
vestingen, kunnen niet ten laste van een of meerdere inwoners of
gemeenten worden gebragt’, zo stond er zwart op wit.
2004); T. Brocades Zaalberg en A. ten Cate, Missie in Al Muthanna. De Nederlandse
krijgsmacht in Irak 2003-2005 (Amsterdam 2010).
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Het volgende artikel is gewijd aan de ‘volksverheffers’: mannen en
vrouwen die zich erop toelegden ‘ondeugden’ onder het gewone volk te
bestrijden. Een 19e-eeuws onderwerp waarover al het nodige is gepubliceerd.
Romy Damen laat als eerste zien dat deze sociale hervormers en dan vooral
de drankbestrijders onder hen zich ook over de militaire gemeenschap
hebben ontfermd. Deze strijd bleek echter problematisch, omdat de
kazernes nog letterlijk en figuurlijk gesloten bolwerken waren. De officieren
duldden geen bemoeienis van burgers met het militaire leven. Vandaar dat
de drankbestrijders vooral campagne gingen voeren tegen het overmatig
consumeren van sterkedrank tijdens de jaarlijks terugkerende lotingsdagen,
want dat waren gebeurtenissen die zich in het publieke domein afspeelden,
voorafgaand aan het moment van inlijving in het leger.
Ook in de bijdrage van Van de Worp zien we hoe een geïsoleerde,
naar binnen gekeerde gemeenschap, in zijn geval de marine, voorwerp
wordt van een heftig maatschappelijk debat. Ook hij betrekt een al veel
bestudeerd onderwerp, de sociale kwestie en de opkomst van de
arbeidersbeweging, vrijwel als eerste op de krijgsmacht. Het stelsel van de
kinderwerving en tal van andere grieven over het autoritaire regime op de
vloot leidden tot de oprichting van de Matrozenbond, die een ongekend
hoge organisatiegraad bereikte. Deze bond, die al snel in socialistisch
vaarwater kwam, was een kwelgeest voor de marineleiding. Was de marine,
nu het mindere personeel in ruime meerderheid ‘rood’ was geworden, nog
wel een betrouwbaar gezagsinstrument? Een pijnlijke vraag voor de trotse
marine.
In de artikelen van Wim Klinkert en Wouter Linmans staat een
persoon centraal. Deze twee figuren zijn allebei te typeren als
bruggenbouwers tussen maatschappij en krijgsmacht, met dien verstande
dat de één vanaf de civiele kant en de ander vanaf de militaire kant de
verbinding tussen deze werelden wilde maken. Klinkert schrijft over de
Amsterdamse zakenman A.E. Dudok van Heel, die een vurig pleitbezorger
was van een versterking van de Nederlandse volkskracht. Zijn ideaal was
een vastberaden natie van weerbare mannen, door oefening en sport
gestaald, die iedere dreiging de baas waren. De landsverdediging was te
belangrijk om aan een apart leger over te laten. Dat moest een zaak van het
hele volk zijn. De beroepsofficier A.J. Maas was er juist op uit, aldus
Linmans, om de bevolking vertrouwen in het door professionals geleide
leger te geven. Deze militaire propagandist trok onvermoeibaar ten strijde
tegen het onder ontwapenaars veelgehoorde argument dat Nederland
14
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weerloos zou zijn tegen bombardementen door vliegtuigen. Maas stond in
een traditie van officieren die in het openbare debat probeerden af te
rekenen met het idee dat Nederland in een oorlog bij voorbaat kansloos zou
zijn. Wat daarbij opmerkelijk was, was dat zij als leden van het militaire
apparaat niet aan threat inflation deden – zoals men volgens de securitization
theorie zou mogen verwachten15 – maar juist aan threat deflation. Zij wilden
aantonen dat ons kleine land zich wel degelijk kon verdedigen. Wie wilde
bewijzen dat de Nederlandse defensie-inspanning zinvol was, kon de
dreiging van buiten maar beter niet al te groot voorstellen.
In het artikel van Nel de Mûelenaere ten slotte staat het begrip
militarisering centraal. Aan de hand van het Belgische voorbeeld laat zij zien
dat zich in dit land, dat bij uitstek als een anti-militaire natie gold, rond de
eeuwwisseling wel degelijk militairseringsprocessen voltrokken. Zij hanteert
daarbij bewust de meervoudsvorm (processen) omdat het gaat om een
veelzijdig begrip, met naast ideologische ook materiële componenten.
Omdat de katholieken – in hun strijd voor behoud van het
remplaçantenstelsel – meer vrijwilligers naar het leger wilden lokken, zagen
zij zich genoodzaakt de leefomstandigheden in de kazerne te verbeteren en
tevens als redelijk comfortabel voor te stellen. Hierdoor droegen zij bij aan
een versterking van de maatschappelijke waardering voor het leger en
onbedoeld ook aan een groei van de acceptatie van de persoonlijke
dienstplicht. Wanneer het immers in de kazerne niet zo slecht toeven was,
waarom zou men dan de mogelijkheid om zich vrij te kopen van de
legerdienst in stand houden?

Voor een korte uitleg van dit begrip zie: Beatrice de Graaf, ‘De historisering van
veiligheid’, Tijdschrift voor Geschiedenis 125-3 (2012) 305-308.
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Verarming en broodgebrek. Inkwartiering en
rekwisities in de Franse tijd
Christiaan van der Spek
De revolutionaire en Napoleontische oorlogen worden wel gezien als de
eerste totale oorlogen. Niet alleen namen de legers als gevolg van de
dienstplicht enorm in omvang toe, tegelijkertijd kwam de nadruk steeds
meer op vernietiging van de vijand te liggen, werd de scheidslijn tussen
burgers en militairen vager en kwamen economie en samenleving steeds
meer in dienst te staan van de oorlogvoering. 1 De oorlogen die eind
achttiende en begin negentiende eeuw woedden, hadden zodoende niet
alleen grote gevolgen voor de miljoenen militairen die onder de wapenen
waren, maar ook voor de burgerbevolking van Europa. Afhankelijk van
waar zij woonden, kregen burgers te maken met belegeringen, plunderingen,
dienstplicht, rekwisities, handelsblokkades, hoge belastingen en algehele
economische misère. De Nederlandse dienstplichtige Cornelis Otten schreef
in de zomer van 1813 aan zijn moeder dat er in Duitsland dorpen waren
waar
men gaar geen menschen meer gevonden hebben en al wat nog in de
huijzen was hebben men me[e] genoome en in Sachse [Saksen] zijn
er 22 dorpe en steede afgebrand.2

Volgens de Nederlandse lansier Pieter Willem Arnoldus Geesteranus werd
de burgerbevolking in de omgeving van Maagdenburg ‘bitter gekweld’ door
de grote aantallen troepen die begin 1812 naar het oosten trokken, terwijl

Zie onder andere: D. A. Bell, The first total war. Napoleon's Europe and the birth of
warfare as we know it (Boston en New York 2007); R. Chickering, ‘A tale of two tales.
Grand narratives of war in the age of revolution’, in: R. Chickering en S. Förster ed.,
War in an age of Revolution, 1775-1815 (New York 2010) 1-17; P. Dassen en P. Groen
ed., Van de barricaden naar de loopgraven. Oorlogvoering en samenleving in Europa, 17891918 (Amsterdam 2008).
2 J.C. de Vet, ‘In dienst van Napoleon, 1812-1813’, De Mulder. Uitgave heemkring
Molenheide 26 (2005) 2-18, aldaar 14-15.
1
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militair geneesheer Bonifacius de Jonge, na het zien van een geplunderd
Duits dorp, oorlog ‘een schiklijke geessel’ noemde.3
Nederland bleef grootschalige plunderingen en het afbranden van
complete dorpen bespaard. Met uitzondering van Noord-Holland (1799) en
Walcheren (1809) kreeg ons land weinig te maken met daadwerkelijke
oorlogshandelingen. Nederland vormde slechts een zijtoneel van de grote
coalitieoorlogen, met als gevolg dat het gewone leven hier in de jaren 17951815 zonder veel problemen doorgang bleef vinden. Wanneer wordt
gesproken over de impact van de oorlogvoering op de Nederlandse
bevolking in deze jaren, gaat het meestal over de negatieve gevolgen van
Napoleons continentale stelsel, het verbod op handel van en naar GrootBrittannië, de hoge belastingen en de invoering van de conscriptie in 1811.4
Maar hier bleef het niet bij. Ook in het relatief rustige Nederland was de
oorlog nooit ver weg. In menig stad of dorp domineerden militairen het
straatbeeld. Volgens de Utrechtse apotheker Hendrik Keetell was zijn stad
begin 1813 bijvoorbeeld ‘zo vol van militairen, dat langs de straten derzelver
getal dat van de burgers verre overtrof’.5 Rekwisitie van wagens, paarden en
schepen was aan de orde van de dag en inkwartieringen brachten de
napoleontische soldaten zelfs tot achter de voordeur.
Aan deze laatste aspecten van de oorlogvoering is in de historiografie,
zowel nationaal als internationaal, tot op heden nauwelijks aandacht
besteed. 6 Onterecht, want als de wegen van burgers en militairen elkaar
ergens kruisten, dan was het wel op het terrein van inkwartiering en
L. Driel, ‘Het dagboek van Bonifacius de Jonge die in 1813 als geneesheer naar de
troepen van Napoleon werd gestuurd’, in: Archief Mededelingen van het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (2007) 105-222, aldaar 155.
4 Zie onder andere: J. Joor, De adelaar en het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in
Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (18061813) (Amsterdam 2000); S. Schama, Patriots and liberators: Revolution in the Netherlands,
1780-1813 (New York 1977); H.T. Colenbrander, Inlijving en opstand (Amsterdam
1913).
5 Hendrik Keetell, De stad Utrecht in het jaar 1813. Uit het dagboek van eenen ooggetuige
(Utrecht 1863) 6-7.
6 Er bestaat een negentiende-eeuws proefschrift over het onderwerp, maar hierin
komt de Bataafs-Franse tijd amper aan bod. Zie: Willem Theodore Gever Deynoot,
Inkwartieringen (Leiden 1878). Ook recente publicaties over ‘war and society’ gaan
meestal met een grote boog om het onderwerp heen. Zie: A. Forrest, K. Hagemann
en J. Rendall, Soldiers, citizens and civilians. Experiences and perceptions of the Revolutionary
and Napoleonic wars, 1790-1820 (z.p. 2009).
3
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rekwisitie. Beide zaken grepen diep in het leven van de gewone man in,
want een soldaat in huis betekende een extra mond te voeden, terwijl het
afstaan van paard of wagen direct gevolgen had voor de inkomsten van
menig boer of ambachtsman. Het huisvesten van militairen bij burgers en
het vorderen van particuliere middelen ten behoeve van het leger waren in
hoge mate bepalend voor de manier waarop maatschappij en krijgsmacht
naar elkaar keken. De Brabantse pastoor Martinus Beckers noemde in zijn
Aantekeningen de circa honderd Franse troepen in zijn dorp bijvoorbeeld
zonder gêne ‘smeerlappen’, omdat ze dagelijks ‘koeybeesten, terwe, rog,
haver, hooy, jenever [en] zout’ rekwireerden.7
In dit artikel zal worden gepoogd een scherper beeld te krijgen van
de druk die het leger, zelfs in een relatief oorlogsluw gebied als Nederland,
op de civiele samenleving uitoefende. De nadruk zal daarbij liggen op de
inkwartiering van Nederlandse en Franse militairen in de periode 1806-1813
en de rekwisities die zij oplegden. Er wordt gekeken naar hoe de
inkwartiering van troepen en het vorderen van middelen in hun werk
gingen, welke regels er golden, wat de gevolgen waren voor de burgers en
hoe zowel burgers als militairen deze onvrijwillige band ervoeren. Omdat in
Groningen, Assen en Zwolle mooie archieven over dit onderwerp bewaard
zijn gebleven, zal de aandacht vooral – maar niet uitsluitend – uitgaan naar
het noorden van Nederland. Vanwege het feit dat dit onderwerp nagenoeg
onontgonnen terrein is, moet dit artikel worden gezien als een eerste aanzet
tot het in kaart brengen van een tot nu toe onderbelicht aspect van de
relatie tussen war en society.
Kazernering of inkwartiering
Inkwartiering hoorde evenzeer bij het soldatenleven als exerceren en
wachtlopen. Iedere Napoleontische militair overnachtte gedurende zijn
diensttijd weleens bij burgers, zeker tijdens campagnes of onderweg naar
een nieuwe legeringslocatie. Toch was inkwartiering niet de gebruikelijke
gang van zaken. In oorlogstijd sliepen militairen soms maanden achtereen in
de buitenlucht, op de grond met hun ransel als hoofdkussen en een
kampvuur als enige comfort. Bleef een legermacht voor langere tijd op één
J.M.J. Knaapen, ‘De aanteekeningen van pastoor Beckers. Bijdrage tot de kennis
van Napoleon’s tijd’, Geschiedkundige Bladen. Tijdschrift voor de beoefening der Geschiedenis,
I (1905) 373-412, aldaar 405.
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en dezelfde plek, dan werden vaak grote kampen opgericht. Hier sliepen de
soldaten dan in houten barakken, tenten of zelf gefabriceerde hutten.
Inkwartiering bij de burgerbevolking was tijdens campagnes meestal niet
mogelijk, of bood slechts beperkt soelaas, omdat er simpelweg te veel
mannen waren om ze allemaal bij particulieren onder te brengen. Daar komt
nog bij dat er in een legerkamp meer mogelijkheden waren voor
gezamenlijke oefeningen, dan als de troepen over verschillende dorpen en
steden verspreid lagen.
In vredestijd, of als het om kleinere aantallen ging, werd geprobeerd
troepen zoveel mogelijk in kazernes te huisvesten. Iedere garnizoens- of
vestingstad had wel enkele gebouwen die dienst deden als kazerne. Soldaten
sliepen daar met meerdere mannen op één kamer en met twee man in een
bed. Hoewel de kazernes in de napoleontische tijd op papier aan allerlei
strikte eisen dienden te voldoen, was er in de praktijk met veel
soldatenverblijven van alles mis. Een rapporteur van koning Lodewijk
Napoleon wond er in 1808 geen doekjes om toen hij schreef dat de
omstandigheden in de logementen van de soldaten zeer slecht en ‘très
défavorable à leur santé’ waren. De meeste onderkomens waren volgens de
steller van het rapport donker en vochtig en maar al te vaak ontbrak het aan
goede ventilatie, waardoor de luchtkwaliteit zeer te wensen over liet. In
sommige stenen kazernes was de lucht zelfs zo slecht dat ‘on y respire avec
peine’.8
Voor veel soldaten was het dan ook geen straf om bij de burgerij te
worden ingekwartierd. Onderofficier Adrianus van Altena was in ieder geval
dolblij dat hij enkele dagen langer op zijn luxe Groningse inkwartieradres
mocht blijven, omdat de barakken die hem en zijn eenheid waren
toebedeeld bestonden uit ‘smerige vertrekken en onreine slaapplaatsen’. 9
Omgekeerd waren de meeste burgers, uitzonderingen daargelaten,
begrijpelijkerwijs minder enthousiast over deze ongenode gasten. Lokale
overheden waren daarom vaak terughoudend in het plaatsen van militairen
bij hun burgers. Liever brachten de autoriteiten troepen onder in kazernes
of creëerden ze, als de kazernecapaciteit onvoldoende bleek te zijn, extra
overnachtingsplaatsen door publieke gebouwen ter beschikking van het
Nationaal Archief (NA), 2.01.14.02, Ministerie van Oorlog (hierna MO), inv. nr.
1322: Rapport fait à Sa Majesté le Roi, sur l’état actuel des Casernes.
9 A. van Altena, De Hollander onder de Fransche cohorten, of mijn lotgevallen als conscrit
(Dordrecht 1827) 72.
8
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leger te stellen of particuliere panden op te kopen. Pas als alle andere opties
waren uitgeput greep men naar het middel van de inkwartiering.
Ondanks deze terughoudendheid kwam inkwartiering in de
napoleontische tijd op grote schaal voor. Zeker in vijandelijk gebied, of
gebieden die niet behoorden tot het Franse Keizerrijk, was het plaatsen van
militairen bij burgers schering en inslag. Bij de eerdergenoemde lansier
Geesteranus lezen we bijvoorbeeld dat er steden waren in Westfalen waar
burgers ‘alle dagen 16 en 17 man in quartier kreegen’. 10 De Nederlandse
(subalterne) officier John Irish’ Stephenson merkte in zijn dagboek op dat er
tijdens de veldtocht van 1806 in het plaatsje Hasselt (Dld.) in de meeste
huizen wel dertig à veertig man lagen ingekwartierd, terwijl geneesheer De
Jonge verhaalde van twee oudere dames in Fulda die zich in het voorjaar
van 1813 beklaagden over het feit dat zij in viereneenhalve maand ‘reeds
meer dan 900 menschen [hadden] geherbergd’.11
De Nederlandse situatie was hiermee onvergelijkbaar. Vanwege de
kleinere troepenconcentraties hier te lande, de geringere doorloop van
eenheden en het meer geregelde karakter van de meeste
troepenverplaatsingen bleef de belasting voor de burgerbevolking in
Nederland alleszins binnen de perken. Toch kwam het ook hier geregeld
voor dat er meer troepen in een stad moesten overnachten dan dat er
ruimte was in de kazernes of publieke gebouwen. Dit lot trof vooral steden
(en dorpen) die op of aan doorgaande marsroutes lagen. Zwolle en Meppel
dienden bijvoorbeeld als overnachtingsetappe voor vrijwel alle militairen die
naar het noorden van het land reisden en hetzelfde gold voor een dorp als
Dwingeloo, dat daardoor naar verhouding eveneens veel manschappen
kreeg te verstouwen.12 Ter voorkoming van overlast kwam het Ministerie
10 C. Gijsberti Hodenpijl, ‘Mededeelingen over het 2e regiment Hollandsche lansiers
der keizerlijke garde in 1812’, in: M.G.M. Loghem ed., Nederland. Verzameling van
oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigen (Amsterdam 1917) 449-462,
aldaar 452 en 455.
11 Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Collectie Losse stukken, 57, inv. Nr.
5988: Dagboek van John Irish’ Stephenson, van 1788 tot en met 4 november 1825,
40; Lo Driel, ‘Het dagboek van Bonifacius de Jonge die in 1813 als geneesheer naar
de troepen van Napoleon werd gestuurd’, in: Archief Mededelingen van het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (2007) 105-222, aldaar 150.
12 NA, MO, inv. nr. 1415: Rapport omtrent de inkwartiering enz. van de
Koninklijke Gardes kurassiers, bij gelegenheid van hunnen doormarsch in de
maand augustus 1808 door het departement Drenthe.
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van Oorlog in 1808 met een ‘Memorie van marschroutes door het
landschap Drenthe’ met daarin zes alternatieve routes naar het noorden,
zoo dat men dezelve bij afwisseling kan volgen, waardoor het de Ingezetenen meer
gemakkelijk zoude gemaakt worden en de doormarcherende troepen het oneindig
beter hebben.13

Dergelijke maatregelen hielpen om de lasten te spreiden, maar er bleven
genoeg piekmomenten waarover de bevolking zich kon beklagen. Zo kregen
de inwoners van Meppel in de zomer van 1811 in korte tijd een groot aantal
militairen te verwerken. Op 8 augustus arriveerden 300 Spaanse soldaten
van het Régiment Joseph Napoléon in de stad, vijf dagen later gevolgd door
2200 Nederlandse soldaten van het 125e regiment infanterie van linie. Op 17
augustus passeerden 130 mannen van het 33e regiment lichte infanterie op
doorreis van Groningen naar Zwolle en op 22 augustus reisden 460 Fransen
van het 2e en 37e regiment infanterie van linie in tegenovergestelde
richting.14 Al deze troepen moesten op last van de commissaire des guerres – de
functionaris belast met de administratieve en logistieke zaken van het leger
– worden gevoed en gehuisvest. Daarnaast diende de stad steeds voldoende
paarden en wagens te leveren voor het vervoer van de bagage en de zieken
naar de volgende etappeplaats.
In Groningen was het niet anders. Ook hier kwamen bij tijd en
wijle zulke grote aantallen troepen langs, dat de kazernecapaciteit
onvoldoende bleek. Begin 1810 telde de stad acht vaste locaties waar
militairen werden ondergebracht, inclusief het militair hospitaal en het
verblijf van de douanes. De grootste kazerne, die plaats bood aan 468 man,
bevond zich aan het Nieuwe Kerkhof. Op de kleinste locatie, de voormalige
Latijnse School in de Zwanestraat, was slechts plaats voor zestig man.
Volgens een rapport van de Groningse Agent van Kazernering was er in de
stad ruimte voor 1300 gezonde manschappen, tachtig ‘schabreuzen’ en 48
douaniers, in totaal dus 1428 man.15 Het merendeel van deze plaatsen werd
echter standaard ingenomen door het garnizoen dat in de stad lag. Zodra er
NA, MO, inv. nr. 1285: Memorie van marschroutes door het landschap Drenthe,
59.
14 Drents Archief (DA), 0115, Archief Meppel, inv nr 1214: Diverse brieven van de
commissaire de guerre aan de maire van Meppel, augustus 1811.
15 Groninger Archieven (GA), 3, Gewestelijke Besturen in Groningen (hierna
GBG), inv. nr. 1295: Rapport van de agent van kazernering.
13
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andere eenheden – op doortocht naar bijvoorbeeld Aurich, Emden of
Bremen – de stad aandeden, hadden de lokale autoriteiten dus vrijwel
meteen een probleem en moesten zij terugvallen op inkwartiering. Toen in
december 1810 1300 Franse militairen Groningen passeerden (bovenop de
circa honderd andere militaire passanten per dag) werden deze dan ook
allemaal bij de burgerbevolking ondergebracht. 16 Hetzelfde gold voor de
troepen van het 2e en 37e regiment infanterie die in augustus 1811 eerder
door Zwolle en Meppel waren getrokken. Ook die werden – ondanks de
ruimere aanwezigheid van kazernes in Groningen – ‘gewoon’
ingekwartierd.17
Eten en een slaapplek
Bij aankomst in een stad dienden militairen zich direct naar de burgemeester
(maire) of een daartoe gemachtigd bureau van inkwartiering te begeven.
Deze gaf, na controle van de marsorders, vervolgens een billet uit waarop
stond op welk adres iemand moest overnachten. Bij het uitdelen van de
biljetten werd uiteraard rekening gehouden met de rang van de militairen,
alsmede met de belasting van de burgerij. Volgens een koninklijke resolutie
uit 1807 moesten de huizen van een stad worden ingedeeld in acht klassen.
Een maarschalk had recht op een luxe onderkomen uit de eerste klasse, een
eenvoudige soldaat moest het doen met een verblijf uit klasse acht. Het
onderscheid tussen de klassen luisterde nauw. Zo had een kapitein officieel
recht op een eigen kamer met bed en daarnaast nog een kamer met bed
voor zijn knecht, terwijl een luitenant maar recht had op één kamer.
Onderofficieren en soldaten moesten minimaal worden voorzien van
eene slaapplaats, voor twee personen, bestaande uit een gevulde
stroozak, een matras, of vederbed, een wolle deken des zomers, en
twee des winters, een hoofdpeluw, schoone bedlakens om de twintig
dagen, twee stoelen of een bank, een tafel, en plaats bij het vuur en
licht.18
Ibidem, Brief van de directeur der inkwartiering aan maire, 31 januari 1811.
GA, 1354, Commissie over militaire inkwartiering, inv. nr. 1: Extract uit verbaal
van 2 augustus 1811.
18 NA, MO, inv. nr. 1283: Extract betreffende de kazernering, 100, Hoofddeel VII,
artikel 14.
16
17
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Daarnaast diende de gastheer of gastvrouw te zorgen voor een voedzame
maaltijd. De Franse maarschalk Oudinot bepaalde vlak na de inlijving van
het Koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk dat ingekwartierde troepen
per dag recht hadden op een zestiende pint jenever, 24 oncen brood, 2
oncen peulvruchten, 8 oncen vlees en 1 kan bier (1 once is 31,25 gram).
‘Moetende het Vleesch en de Peulvruchten dagelijks gekookt gegeven
worden.’19 Voor de Hollandse troepen gold hetzelfde, met dien verstande
dat zij – wegens hogere soldij – 2 stuivers daags moesten inleveren. Soldaten
konden dus niet zomaar worden afgescheept met kliekjes, of eten van
ondermaatse kwaliteit. Als dat wel gebeurde waren de meeste troepen er als
de kippen bij om hun onvrede te uiten. Van Altena verhaalt in zijn
memoires van de keer dat een gastheer hem en zijn mannen ‘bedorven
gerookt vet voor vleesch’ voorschotelde. Hierop ontstaken de soldaten in
woede en dreigde Van Altena een klacht bij de burgemeester in te dienen.
Uit angst voor verdere escalatie beloofde de man uiteindelijk ‘sidderend’ de
soldaten hun zin te geven en een betere maaltijd voor te zetten.20
De kwaliteit van het nachtverblijf hing dus in hoge mate af van de
bereidwilligheid en de mogelijkheden van de eigenaar. Sommige mensen
hadden medelijden met de arme dienstplichtigen en gaven hun logés een
extra slok brandewijn of een extra stuk vlees. 21 Anderen waren door de
vrijwel continue stroom van militairen al kaalgeplukt en konden amper meer
een normale maaltijd voorzetten. Vooral in het zwaar getroffen Duitsland
kwam dit geregeld voor. Soldaat Doris van Venlo vroeg zijn ouders eind
1811 zelfs per brief om extra geld, omdat hij bij burgers lag ingekwartierd
‘maar daar kunne wij kwalijk te ete krijgen’.22 De Friese conscrit Jacob Pieters
Feddema had tijdens zijn mars naar Brussel om een andere reden pech. Hij
had naar eigen zeggen ‘veel slegte kwartieren om reden dat die menschen
allemaal Catholijk zijn, want het was in de vasten’.23 Voor een protestantse
Fries met een hongerige maag was dat uiteraard een grote tegenvaller.
Stadsarchief Deventer, 0692, Deventer in de Franse tijd, inv nr. 22965: Extract
uit brief Oudinot, 26 juli 1810.
20 Van Altena, De Hollander, 69.
21 Zie bijvoorbeeld: www.friezen-onder-napoleon.nl, Brieven Bouwe Liebbes
Hoekstra, nrs. 3 en 12 (8 februari 2017).
22 Museum voor Communicatie, Briefcollectie, Kern 44026, Brief Doris van Venlo,
30 december 1811.
23 www.friezen-onder-napoleon.nl, Brief Jacob Pieters Feddema, 19 april 1813 (8
februari 2017).
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Voor officieren golden compleet andere regels en standaarden.
Waar gewone soldaten al blij mochten zijn met een eenvoudige warme
maaltijd, werden officieren vaak gefêteerd op copieuze maaltijden met
overvloedige wijn. Zij werden meestal bij de gegoede burgerij ingekwartierd
en werden daar als gelijken behandeld. Dit betekende dat ze uitgenodigd
werden voor danspartijen, muziekvoorstellingen, spelletjesavonden ‘en nu
en dan (…) een piknikje’. 24 In menig officiersdagboek staan verwijzingen
naar gezellige drankavonden met schoon vrouwelijk gezelschap. Toch was
het ook voor officieren niet altijd rozengeur en maneschijn. Had Irish’
Stephenson in Duitsland nog een hoogst genoeglijke tijd doorgebracht op
zijn inkwartieradres, een jaar later in Zeeland viel hem ‘een bijzonder slegt
kwartier bij een bakker te beurt’. Dit appartement was volgens de kritische
Irish’ Stephenson niet meer dan
het karnhok, van planken op de plaats afgeschooten, waar juist plaats
genoeg was om één krib, één tafel, en ééne stoel te plaatsen, mijn
koffer en valies moest buiten blijven. Mijn eenigste venster was een
houten schuif welke men moest openen om lucht in te ademen. 25

Uiteraard was dit nog steeds een stuk beter dan waar de gemiddelde soldaat
moest overnachten, maar het belangrijkste verschil was wel dat een
ontevreden officier zijn lot naar eigen hand kon zetten, zoals ook Irish’
Stephenson deed, door op eigen kosten elders een betere kamer te huren.
Overlast in Groningen
Het onderhoud van ingekwartierde troepen drukte zwaar op de lokale
bevolking. Zo zwaar zelfs, dat een groep vooraanstaande Groningers begin
1811 een officiële klaagbrief stuurde aan de prefect van het departement
Westereems, waarin zij een tamelijk dramatisch beeld schetsten van de
gevolgen van de inkwartiering voor de inwoners van de stad. Volgens de
stellers zorgde de langdurige inkwartiering ervoor ‘dat dezen drukkende last
veele goede inwoners tot armoede brengt, en anderen een groot gedeelte
van hun vermogen moeten opofferen’. De gevolgen van ‘deze zo
NIMH, dagboek van John Irish’ Stephenson van 1788 tot en met 4 november
1825, 45.
25 Ibidem, 69.
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ongehoorde voortdurende last’ waren desastreus voor het welzijn van de
stad, vooral omdat steeds meer mensen ervoor kozen de stad te verlaten.
Kapitaalkrachtige burgers trokken zich terug op hun buitens op het
platteland, waardoor de inkwartierdruk op de achterblijvers alleen maar
zwaarder werd. De schuld van dit alles lag niet bij het leger of de keizer
maar bij het stadsbestuur, dat in de ogen van de klagers te weinig had
gedaan om voldoende onderkomens te bouwen voor het garnizoen van de
stad.26
In reactie op deze klacht gaf maire Justus Datho Quintus van
Groningen toe dat er vanwege de vele schommelingen in de omvang van
het garnizoen in het verleden inderdaad (te) weinig werk was gemaakt van
het bouwen van nieuwe kazernes, maar dat er in het verleden ook nooit
klachten waren binnengekomen. De burgemeester veegde zo zijn eigen
straatje schoon, maar stelde wel een onderzoek in. Hij vroeg aanvullende
informatie op bij de agent van kazernering en bij de directeur van
inkwartiering en stelde een commissie in die onderzoek moest doen naar
klachten over fraude en ontduiking rond de inkwartiering van troepen.
Omdat de gegevens die dit opleverde een waardevol inkijkje bieden in de
werking van de inkwartiering, zal iets langer bij deze Groningse affaire
worden stilgestaan.
Uit de cijfers die de agent van kazernering naar de burgemeester
stuurde, blijkt dat er begin 1811 1002 militairen in kazernes waren gelegerd
en dat er daarnaast 322 garnizoenstroepen (plus nog eens 56 man van het
eveneens in de stad verblijvende 23e regiment jagers) voor langere tijd bij de
Groningse bevolking lagen ingekwartierd. 27 Gelet op de eerdergenoemde
kazernecapaciteit werden er dus militairen bij burgers gehuisvest terwijl er
nog ruimte genoeg was op de vaste verblijfslocaties. De burgemeester, die
na een bezoek aan een van de kazernes zelf ook al had geconstateerd dat
lang niet alle slaapzalen vol lagen, kreeg te horen dat dit kwam doordat
verschillende detachementen tijdelijk buiten de stad dienden. In afwachting
van hun terugkeer werden hun onderkomens vrijgehouden. Ontevreden
met dit antwoord, vroeg hij de agent van kazernering de ingekwartierde
troepen zo snel mogelijk op een van de acht vaste militaire locaties onder te
brengen, hetgeen ook gebeurde. Daarnaast werd op voorspraak van het
stadsbestuur extra vaart gezet achter de reeds eerder aangevangen bouw van
GA, 3, (GBG), inv. nr. 1295: Brief van de ingezetenen van Groningen aan de
prefect van Westereems, 18 januari 1811.
27 Ibidem, Brief van de agent van kazernering aan de maire, 16 januari 1811:
26
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twee nieuwe vleugels aan de kazerne op het Nieuwe Kerkhof en werd
onderzocht of het Groene Weeshuis dan wel de tekenacademie in
noodgevallen als kazerne gebruikt konden worden.28
Als we de stellers van de klaagbrief mogen geloven was de onvrede
in de stad groot. Verschillende inwoners hadden zelfs geweigerd
toegewezen militairen op te nemen, waarbij ze zich beriepen op een decreet
van Napoleon van 18 augustus 1810, waarin expliciet stond vermeld dat
troepen bij voorkeur in kazernes gelegerd dienden te worden.29 Wellicht dat
deze weigerachtige houding van enkele welgestelde Groningers voeding
heeft gegeven aan geruchten dat de rijken inkwartiering zouden afkopen.
Hoewel de door het stadsbestuur ingestelde commissie weinig bewijzen
vond voor deze aantijgingen, lijkt een terloopse opmerking enkele jaren
eerder van de Delftse regent Willem Hendrik Teding van Berkhout deze
praktijk te bevestigen. Op donderdag 17 april 1806 schreef Teding van
Berkhout namelijk in zijn dagboek dat er onverwacht ‘den volgenden dag
inquartiering van aankomende Fransche troupen [was] uitgeroepen’, waarna
hij vervolgde met de opmerking dat hij ‘noch om halv thien een huishouden
[moest] zoeken om mijn man bij te kunnen besteeden.’30 Blijkbaar was het
tijdens het Koninkrijk Holland dus gebruikelijk voor welgestelden om
gebilletteerde troepen (tegen betaling) elders onder te brengen.
Tijdens de Inlijvingsjaren (1810-1813) was het minder eenvoudig
om onder de inkwartiering uit te komen, zo blijkt althans uit de informatie
die de directeur voor inkwartiering naar maire Quintus zond. De directeur
gaf aan dat er in Groningenstad 2147 woningen waren waar eventueel
militairen konden worden ingekwartierd. Niet al deze huizen konden echter
daadwerkelijk worden gebruikt, omdat er tal van uitzonderingen golden. Het
exacte aantal beschikbare inkwartieradressen schommelde van week tot
week, omdat kraamvrouwen, weduwen en zieken waren vrijgesteld van
inkwartiering.31 Gemiddeld vielen er hierdoor circa driehonderd huizen af.

Ibidem, Brief maire stad Groningen aan prefect, 8 februari 1811.
Ibidem, Aanplakbiljet maire van Groningen, 18 januari 1811.
30 NA, 3.20.59, Archief van de familie Teding van Berkhout, inv. nr. 1983:
Levensbeschrijving Willem Hendrik Teding van Berkhout, 44.
31 GA, 3, GBG, inv. nr. 1295: Brief van de directeur der inkwartiering aan maire, 31
januari 1811. Volgens de originele Franse wetgeving gold de uitzondering voor ‘des
dépositaires de caisses pour le service public’, ‘des veuves et des filles’. Loi
concernant la conservation et le classement des Places de guerre et Postes militaires,
28
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Daarnaast vielen er volgens de directeur van inkwartiering nog eens vijftig
huizen af van Groningers die door de slechte economische omstandigheden
niet in staat waren een of meerdere militairen te onderhouden.
De verdeling vond plaats ‘naar rato der huizen en presumtive
pecuniele vermogens der Eigenaars of bewoonders van zodanige huizen’.
Er werd gewerkt met een systeem met letters per straat of wijk. Alle letters
kwamen een voor een aan de beurt, zodat er sprake was van een zo eerlijk
mogelijke roulatie. 32 Naar omstandigheden was het systeem, ondanks alle
uitzonderingen, zeker niet onrechtvaardig. Een deel van de Groningse
onvrede zat hem dan ook niet in het systeem an sich, maar meer in het feit
dat burgers alweer zo snel aan de beurt waren. Ook dit werkte geruchten
over fraude in de hand, want waarom kreeg het ene huis vaker dan het
andere militairen toebedeeld? Een oplossing hiervoor was er echter niet. De
door het stadsbestuur ingestelde onderzoekscommissie kwam weliswaar met
een nieuw, zogenaamd eerlijker inkwartierregister, maar het is maar de vraag
of dit de oplossing was voor alle problemen. Als we de onder curatele
geplaatste directeur voor inkwartiering mogen geloven, waren in ieder geval
‘de voorbeelden van ongelijkheid in dit nieuwe register (…) thans te
meenigvuldig om allen aan te halen’.33
Alle goede bedoelingen ten spijt bleven inkwartieringen ook na
1811 een heikel punt in de stad. Toen dienstplichtig onderofficier Van
Altena in 1813 een aantal maanden in Groningen verbleef, was de
verhouding tussen de burgerbevolking en de militairen in ieder geval zo
slecht dat ‘fatsoenlijke omgang met de burgers, of toegang tot ordentelijke
la police des Fortifications et autres objets y relatifs, 10 juillet 1791. Titre V :
Logement des troupes, article VIII.
32 Uit vergelijkbare inkwartierregisters uit Zwolle blijkt dat verschillende straten
inderdaad om en om met inkwartiering te maken kregen. Zo was de 1 e Voorstraat
op 5 maart 1808 aan de beurt, de 2e Sassenstraat op 19 maart en de 2e Voorstraat
op 31 maart. De lijsten laten tevens zien dat het grote aantal uitzonderingen ook
geen typisch Gronings verschijnsel was. Van de 257 adressen op de 2 e Sassenstraat
lagen er bijvoorbeeld maar bij 95 militairen ingekwartierd en op de 169 huizen
tellende 2e Voorstraat waren dit er slechts 85. Het overgrote deel van de adressen
viel af omdat de bewoners ‘onmagtig’ en ‘onvermogend’ waren of omdat de panden
leegstonden. Daarnaast vielen ook een groot aantal armenhuizen, kerken en andere
publieke gebouwen af. Historisch Centrum Overijssel, 0700, Stadsbestuur Zwolle,
inv nr 4538-4540: Inkwartierregisters.
33 GA, 1354, Commissie over militaire inkwartiering, inv nr 1: Brief directeur der
inkwartiering aan commissie van Surveillance, 5 april 1811.
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huizen [nette herbergen of kroegen, CvdS] (…) niet te verkrijgen was’. ‘Het
was ergelijk’, schreef Van Altena in zijn memoires, ‘dat wij, buiten onze
schuld met het slavenkleed bedekt, van onze eigene landslieden met
verachting werden teruggestooten’. Van Altena ontmoette in Groningen
van de burgerij naar eigen zeggen slechts ‘stuursche gezigten’.34
Uitgaven en vergoedingen
De frustratie onder de bevolking richtte zich niet alleen op de overlast die
de militairen veroorzaakten – denk aan onbeleefd gedrag, chantage, steeds
hogere eisen en in het ergste geval zelfs fysieke mishandeling 35 –, maar
vooral ook op de negatieve financiële gevolgen van de inkwartiering. De
bewoners van een pand moesten de gebilletteerde troepen eten geven en
een slaapplek, ongeacht hun eigen financiële positie. Als troepen slechts op
doortocht waren en niet langer dan twee nachten bleven, hadden de
inwoners volgens het decreet op de inkwartiering van Lodewijk Napoleon
geen recht op een vergoeding.36 Bleven troepen langer, dan kregen zij voor
iedere verpleegde onderofficier en soldaat zeven stuivers per dag. 37 In de
praktijk zal de betaling echter vaak op zich hebben laten wachten, als er
überhaupt al sprake was van uitbetaling. De Groningse
onderzoekscommissie kwam na het horen van ‘ene grote menigte
ingezetenen uit onderscheidene standen’ in ieder geval tot de conclusie, dat
als er niet dadelijk maatregelen ‘tot verligting’ werden genomen, ‘eene
algemeene verarming – en bij zommige daadlijk broodgebrek’ – het gevolg
zou zijn.38

Van Altena, De Hollander, 75-76.
GA, 734, Gerechten in Hunsingo, inv. nr. 1496: Dossier betreffende de
problemen tussen de lokale bevolking en ingekwartierde Franse soldaten in de
omgeving van Pieterburen, 1810.
36 NA, MO, inv. nr. 1283: Extract betreffende de kazernering, 100, Hoofddeel VII,
artikel 40.
37 Officieren aten en dronken voor eigen rekening. DA, 0115, Archief Meppel, inv
nr 1213: Extract uit het verbaal van het verhandelde bij den Landdrost van het
departement Drenthe, 26 januari 1809.
38 GA, 1354, Commissie over militaire inkwartiering, inv nr 1: Concept-verslag van
de commissie over militaire inkwartiering.
34
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Om te voorkomen dat hun burgers honger zouden lijden, schoten
de meeste steden de gemaakte kosten voor, om die later zelf bij het Rijk te
declareren. Uit de bewaard gebleven declaratieoverzichten van 1808 blijkt
dat deze bedragen zelfs in relatief rustige jaren flink konden oplopen. Van
de genoemde steden springt met name Utrecht er met 6656 gulden in het
eerste kwartaal bovenuit.39 Deze centraal gelegen garnizoensstad, die begin
1808 ook nog dienstdeed als residentie van koning Lodewijk Napoleon, had
vele duizenden troepen binnen de wallen, met (langdurige) legering bij de
burgerij tot gevolg. De declaraties van Middelburg (4247 gulden) en Den
Bosch (3399 gulden) laten echter zien dat ook in kleinere steden veel
troepen ingekwartierd lagen. Meer gedetailleerde cijfers uit Zwolle tonen
aan dat de uitgaven aan inkwartiering vrijwel constant doorgingen. De
Zwolse autoriteiten waren eind april 1810 bijvoorbeeld 446 gulden en 12
stuivers kwijt aan de inkwartiering van 1276 manschappen van het 7e
regiment infanterie van linie en enkele dagen later nog eens 324 gulden voor
het verblijf van het 1e regiment jagers. Op 10 en 11 mei moest de stad
vervolgens 56 gulden ophoesten voor het logies van tachtig man behorende
tot de 1e compagnie rijdende artillerie en een dag later nog eens 55 gulden
voor de mannen van de 7e compagnie artillerie te voet. Op deze wijze ging
het maand na maand door.40
Bovenop deze verblijfkosten kwamen de uitgaven ten behoeve van
het vervoer van de verschillende eenheden. Ook deze bedragen konden
behoorlijk oplopen. Voor het transport van de bagage van het
bovengenoemde 7e regiment infanterie naar Meppel waren bijvoorbeeld elf
wagens nodig à zes gulden per stuk. Hetzelfde bedrag werd betaald voor het
vervoer van het 3e regiment jagers, plus nog eens 24 gulden omdat er vier
wagens extra moesten worden ingehuurd voor het vervoer van de zieken.
Verder werd er geregeld voor plaatsen in de trekschuit of op beurtschepen
betaald en moesten trekpaarden worden gehuurd voor het vervoer van
artilleriestukken of caissons. 41 Steden langs marsroutes moesten eigenlijk
elke paar dagen in de buidel tasten om vervoer te regelen voor militairen.
Soms ging het daarbij om hele eenheden, maar meestal om kleinere

NA, MO, inv. nr. 1374: Register van ingekomen declaratien over den jare 1808.
Historisch Centrum Overijssel, 0700, Stadsbestuur Zwolle, inv. nr. 4601:
Uitgaven ten behoeve van militairen, 1810.
41 Ibidem.
39
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detachementen, of nareizende officieren.42 Hoewel het in die laatste gevallen
slechts om beperkte uitgaven ging, liepen alle kleine bedragen aan het eind
van het jaar toch behoorlijk op. Om over het chagrijn van de
paardenbezitters, die telkens verplicht moesten opdraven, nog maar te
zwijgen.
Tot slot
Al met al kunnen we constateren dat ook de bevolking van het relatief
rustige Nederland zich niet kon onttrekken aan de oorlogen die elders in
Europa woedden. Er was hier weliswaar geen sprake van plunderingen of
brandstichting, maar in veel plaatsen vormden inkwartieringen en
rekwisities een vast onderdeel van het dagelijks leven. Mensen leefden naast
en met militairen, gaven ze te eten en een plek om te slapen. Soldaten
domineerden menig Nederlandse (garnizoens)stad en vormden zodoende
een zware belasting voor zowel de beurs van de inwoners als voor de lokale
schatkist.
Door het lokale karakter van inkwartieringen en rekwisities is het
lastig om uitspraken te doen over de situatie in heel Nederland. De
gevonden informatie laat zien dat in sommige steden de belasting van de
burgerbevolking hoog was, maar deze druk werd waarschijnlijk niet overal
even zwaar gevoeld. Er waren plekken waar slechts sporadisch troepen
verschenen, terwijl voor plaatsen langs marsroutes het tegenovergestelde
gold. Grote delen van het platteland zullen weinig last hebben gehad van
inkwartieringen of rekwisities, maar aan de andere kant werden cavalerieeenheden bij verplaatsingen – vanwege de behoefte aan stallen en foerage –
meestal buiten de steden gelegerd en moesten boeren vaak de geëiste
paarden en wagens leveren. De vraag hoe steden als Zwolle, Meppel en
Groningen zich verhielden met de rest van het land kan slechts door nadere
studie worden beantwoord. Hier ligt nog een schone taak.

In het Drents archief zijn voor een beperkte periode de gemaakte kosten door de
stad Meppel bewaard. DA, 0115, Archief Meppel, inv. nr. 1203: Overzicht
uitbetaalde gelden voor transport militairen, 1810.

42
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Lotingen, militaire kantines en nachtpermissies.
De strijd van de Volksbond tegen alcoholmisbruik
onder (toekomstige) militairen, 1875-1902.
Romy Damen
De treurige gewoonte, d at de lotelingen zich bedrinken,
[heeft] vrij ernstige gevolgen gehad. Een agent van de politie
werd door een loteling mishandeld, waarvoor de knaap zwaar
zal boeten. Anderen, die een dronken kameraad thuis
brachten, mishandelden diens moeder en daarna een
buurman, welke te hulp kwam. 1

In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw bonden
hervormingsgerichte groeperingen de strijd aan met deze en andere
vormen van ondeugdelijk gedrag. De vaak uit de middenklassen
afkomstige ‘verheffers’, met verschillende ideologische achtergronden
en later, met de opkomst van de verzuiling, afkomstig uit
verschillende zuilen, hadden als doel het volk op te voeden, te
verheffen en er toezicht over te houden. Het overbrengen en
aanleren van waarden en deugden die overeenkwamen met de
levenswijze van de burgerij speelde daarbij een essentiële rol. 2 Dit
streven van verschillende bonden en bewegingen naar beheerster
gedrag van het volk wordt aangeduid met termen als
‘volksverheffing’ en ‘burgerlijk beschavingsoffensief’. 3
Een groep waarvan de deugdelijkheid regelmatig in twijfel
werd getrokken, was die van de militairen. In krantenartikelen werd
hun kwalijke gedrag geregeld aan de kaak gesteld. Volgens een
anoniem auteur in De Tijd was de kazerne nog altijd de plaats:

Anoniem, ‘Binnenland’, De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad (12-02-1884)).
M. van der Linde, Basisboek geschiedenis sociaal werk in Nederland (Amsterdam 2007)
87 & P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940: Landelijk en
Amsterdams beleid (Amsterdam 1979) 10, 11.
3 C. Smit, De volksverheffers. Sociale hervormers in Nederland en de wereld (Hilversum 2015)
7.
1
2
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Waar menigeen zedelijk ten gronde wordt gericht, waarbij velen, te
voren deugdzame jongelingen, het w anbegrip wordt gekw eekt, dat
ontucht, drankmisbruik en vloeken slechts in de oogen van kw ezels
zonden zijn; dat die ondeugden in zekeren zin tot het
krijgsmansleven behooren. 4

Vooral dronkenschap van militairen bezorgde het leger een slechte
reputatie. 5 Militaire auteurs reageerden wisselend op deze kritiek. Zo
erkenden sommigen het epidemische drankprobleem en weten dit vooral
aan de maatschappelijke verwaarlozing van de militairen. Anderen stelden
dat het morele peil binnen het leger niet lager stond dan dat in de
burgersamenleving, of zelfs hoger.6 Een van hen was P.G. Booms (18221897), een officier die de rang van luitenant-generaal wist te bereiken en ook
nog een korte tijd dienst deed als minister van Oorlog. Hij schreef in zijn
memoires dat:
Het jen ever misbruik nog eene landziekte genoemd [mag] worden,
maar die nu krachteriger bestreden in het leger, veel minder
voorkomt dan in de burgermaatsch appij dit kan alleen ontkend
worden door onze vele anti-militaristen die dadelijk couranten
geschreeuw aanh effen over een dronken soldaat maar de talrijke
dronken burgers niet willen zien of onbesproken laten. 7

Op welke wijze en door wie de drankzucht in het leger werd bestreden,
vermeldde Booms niet.
Enkele verheffende verenigingen besloten, vaak na verontrustende
berichten, ook de militairen als doelgroep te nemen. Daarbij stuitten zij wel
op het probleem dat het leger een tamelijk geïsoleerde gemeenschap
4 Anoniem, ‘De zaak-Roelants en de Middernachtzending in de Tweede Kamer’, De
Tijd; godsdienstig-staatkundig dagblad (09-05-1892).
5 B. Schoenmaker, ‘Een volksleger krijgt vorm 1839-1914’ in: B. Schoenmaker, 200
jaar Koninklijke landmacht (2014) 58-91, aldaar 70.
6 B. Schoenmaker, Burgerzin en soldatengeest. De relatie tussen volk, leger en vloot 1832-1914
(Amsterdam 2009) 133.
7 Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), P.G. Booms,
‘Herinneringen uit mijn levensgeschiedenis in de lijst van hun tijd, 1822-1884’, 8384.
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vormde. Militairen werkten en sliepen in kazernes: locaties waartoe burgers’
doorgaans geen toegang hadden. Officieren woonden meestal met hun
gezin buiten de kazerne. Vanaf de jaren zestig en zeventig van de
negentiende eeuw namen de voorheen gebruikelijke jaarlijkse
garnizoenswisselingen snel af. Een garnizoen werd honkvaster, waardoor de
contacten tussen burgers en militairen niet meer van tijdelijke aard waren.
De legerleiding ging in deze periode steeds meer beseffen dat het leger niet
meer los van de samenleving moest staan. Ondanks deze ontwikkelingen
vormde het leger aan het einde van de negentiende eeuw nog altijd een
aparte gemeenschap met eigen leefregels. 8
Het waren voornamelijk anti-alcoholverenigingen die met hun
verheffingsoffensief het drankgebruik onder militairen wilden verminderen.
De vraag waarom en op welke wijze deze hervormingsgerichte burgerlijke
verenigingen de (toekomstige) militairen probeerden te verheffen, staat
centraal in dit artikel. De aandacht zal voornamelijk uitgaan naar de
motieven, doelen, werkwijzen en middelen van de Volksbond Vereeniging
tegen Drankmisbruik (Volksbond). Daarbij ligt de nadruk op de jaren 1875
tot 1902. Voor deze periodisering is gekozen omdat de Volksbond in 1875
werd opgericht en deze bond vanaf 1902 tot aan de Eerste Wereldoorlog
geen verheffingsacties voor militairen meer besprak tijdens hun
vergaderingen of ondernam.
De Volksbond bestreed met woord en daad een aantal praktijken
die alcoholmisbruik onder (toekomstige) militairen zouden bevorderen. Zij
richtte haar pijlen onder meer op de excessieve alcoholconsumptie door de
jaarlijkse militielotelingen, de verkoop van sterkedrank in militaire kantines
en het drankmisbruik tijdens nachtpermissies. Deze thema’s komen in dit
artikel ter sprake, na een korte introductie van de Volksbond.
Ik lijd veel
Ludovicus Petrus Philippona schreef onder het pseudoniem Multapatior (ik
lijd veel) verschillende krantenartikelen in het Algemeen Handelsblad over de
gevaren van sterkedrank voor de natie. Deze katholieke journalist wilde
8

Schoenmaker, ‘Een volksleger krijgt vorm 1839-1914’, 69-72.
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hiermee, zo schreef hij in 1875, zijn medemens mobiliseren voor ‘een strijd
op leven en dood tegen den onteerendsten dwingeland, die de edelste
krachten van ons volk te lang reeds uitzoog en vernielde.’ 9 Na de vele
reacties die hij hierop kreeg, zocht hij toenadering tot de Nederlandsche
Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank (NVASD), om haar samen
met zijn aanhang bij te staan in de strijd tegen het alcoholmisbruik. Het
hoofdbestuur van de NVASD wees het verzoek van Philippona af. De
NVASD nam geen genoegen meer met slechts een streven om
alcoholmisbruik tegen te gaan, maar zette haar zinnen op volledige
afschaffing. In 1875 richtte Philippona zelf een bond op: de Multapatior’s
Bond. Deze bond ging in 1882 verder onder de naam Volksbond,
Vereeniging tegen Drankmisbruik. Leden van de bond richtten afdelingen
op in verschillende steden. Het werkgebied van deze afdelingen was
voornamelijk lokaal. 10
De Volksbond stond open voor leden uit alle (levensbeschouwelijke)
groepen en klassen. Ook was er een aantal officieren en soldaten lid van
lokale afdelingen van de Volksbond. De bond was van mening dat
drankmisbruik niet alleen de oorzaak, maar ook het gevolg was van de
slechte situatie waarin voornamelijk de arbeidersklasse zich bevond.
Daarom bestreed de Volksbond de onhuiselijkheid, want die zorgde er
volgens haar voor dat velen hun vrije tijd jeneverdrinkend in de kroeg
doorbrachten. Ook zette de Volksbond alternatieven voor de kroeg op. De
Volksbondhuizen, waar wel bier maar geen sterkedrank werd verkocht,
waren hier een succesvol voorbeeld van. De bond was ook politiek actief.
Ze zocht naar politieke bondgenoten die haar streven wilden steunen.
Tevens verzamelden haar leden handtekeningen voor een petitie ter
verkrijging van wettelijke maatregelen tegen sterkedrank. Zij droegen zo bij
aan de totstandkoming van de Drankwet van 1881. 11

Zoals geciteerd in M. Janse, De afschaffers. Publieke opinie, organisatie en politiek in
Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007) 159.
10 Ibidem, 158-161.
11 Ibidem, 161-162.
9
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Sterkedrank na in- en uitloting
Als onderdeel van haar streven om drankmisbruik onder het volk te
bestrijden, was de bond ook actief onder militairen. Zo was zij geregeld
werkzaam tijdens lotingsdagen, de dag in het jaar waarop jonge mannen te
horen kregen of ze wel of geen militaire dienstplicht moesten vervullen. Dit
lotingsysteem bestond in Nederland tussen 1810 en 1938. Nederland was
onderverdeeld in verschillende militiedistricten en deze districten waren
weer verdeeld in vele militiekantons. De lotingen werden gehouden per
gemeente en vonden plaats in de kantonsteden of dorpen onder
verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De
lotingsplaatsen verschilden van een zaal in het gemeentehuis of een
klaslokaal tot een herberg of café. Na afloop van de loting gingen vele
lotelingen de kroeg in. Ze vierden dan hun uitloting met sterkedrank of
zetten het juist op een drinken uit teleurstelling dat zij voor hun nummer
moesten opkomen. Dit leidde vaak tot openbare dronkenschap en
ongeregeldheden. 12
Al tijdens de eerste algemene vergadering van de Volksbond in 1876
werden de zorgen over het drankmisbruik onder de lotelingen uitgesproken.
Deze vergadering besloot dat het hoofdbestuur zich tot de Tweede Kamer
moest wenden, omdat het bestaande militaire lotingssysteem drankmisbruik
in de hand zou werken. Het juiste moment om dit verzoek in te dienen, zou
zijn wanneer de Tweede Kamer zich nogmaals zou buigen over een
vernieuwing van de Militiewet (Dienstplichtwet), een kwestie die al jaren
speelde. De bepaling die de Volksbond wilde toevoegen, hield in dat de
loting wel publiekelijk en onder toezicht van de bevoegde autoriteiten
plaatsvond, maar zonder de aanwezigheid van de lotelingen. De Volksbond
voelde zich genoodzaakt deze kwestie landelijk aan te kaarten, omdat de
burgemeesters in de lotingsgemeentes volgens haar onvoldoende
voorzorgmaatregelen namen. Volgens de Volksbond waren burgemeesters
bevoegd om herbergen, kroegen en andere lokalen waar sterkedrank werd
geschonken op lotingsdagen te sluiten. Met name de sluiting van dergelijke
gelegenheden in de nabijheid van de lotingslokalen zou drankmisbruik
E.W.R. van Roon, 'De rekrutering van de nationale militie in Zuid-Holland 18801900', in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 26.3 (1994) 151-170, aldaar 155-159.

12
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onder de lotelingen en vechtpartijen dienen te voorkomen. De Volksbond
verweet tenslotte de burgemeesters dat zij slechts repressieve maatregelen
troffen en dus pas ingrepen als lotelingen al dronken waren en de situatie uit
de hand liep. 13
Toen bleek dat het pleidooi van de Volksbond aan dovemansoren
was gericht, verdween dit streven tijdelijk van haar agenda. Eind jaren
tachtig hervatte zij evenwel de strijd, maar aanvankelijk niet meer op
landelijk niveau. De afdelingen gingen nu op lokaal niveau dit streven
bewerkstelligen. Door druk uit te oefenen op de colleges van Burgemeesters
en Wethouders (B en W) van de kantongemeenten probeerden zij een aantal
veranderingen doorgevoerd te krijgen. De afdeling Utrecht verzocht
bijvoorbeeld het college van B en W in 1889 om de lotingen te houden in
het Militair Tehuis. Hier was geen sterkedrank verkrijgbaar en daarom
volgens de Volksbond een uitstekende plek. Dit verzoek willigde de
gemeente niet in, omdat vastgelegd was dat de lotingen in het stadhuis
moesten plaatsvinden. Als reactie hierop vroeg het Utrechtse college van B
en W om op de lotingsdagen alle verkooppunten van sterkedrank vlakbij het
stadshuis te sluiten, eventueel slechts voor enkele uren. Ook dit verzoek
wees de gemeente af. Wel kreeg de Utrechtse afdeling de onderofficieren zo
ver om tijdens de lotingsdag propagandablaadjes uit te laten delen aan
lotelingen. 14 In deze brochures wees de Volksbond op het gevaar van
sterkedrank. In samenwerking met het Militair Tehuis en de Nederlandsche
Militaire Bond zette de Volksbond een actie op touw om in dit tehuis
lotelingen te trakteren op koffie, bier, brood en sigaren. Vele jongemannen
kwamen hier na de loting op af. Een jaar later werkten deze drie instanties
weer samen in Utrecht. Dit leverde volgens de Volksbond een heel goed
resultaat op, aangezien de hoofdcommissaris mededeelde dat zich tijdens de

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (hierna IISG), Archief
Volksbond tegen drankmisbruik (Toegangsnummer ARCH01577) (Volksbond),
inv.nr. 1, Verslag en mededeelingen van Multapatior’s Bond ter bestrijding van
misbruik van bedwelmende dranken te Haarlem 1876, 215-261.
14 IISG, Volksbond, inv.nr. 2, Verslag van de 16de Algemeene Vergadering van den
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, gehouden te Rotterdam den 28sten
augustus 1889, 278.
13
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lotingsdagen in Utrecht geen ongeregeldheden hadden voorgedaan en dat
de politie geen enkel proces-verbaal had opgemaakt. 15
Lang niet alle afdelingen van de Volksbond streden in 1889 zo actief
tegen het drankmisbruik onder lotelingen als de Utrechtse afdeling. Het
hoofdbestuur spreekt over
gebrek aan activiteit ten opzichte van een z aak, die zulk een zuiver
lokaal karakter d raagt, en w aaraan h et hoofdbestuur weinig kan doen,
zijn groot leedwezen uit, te meer omdat het hier een maatregel
betreft, waarvan het nut zooveel meer dan bij meer ingewikkelde
vraagstukken in ’t oog springt, en de taak dus bij uitstek dankbare
is. 16

Deze oproep had effect. Een jaar later kwamen veel meer afdelingen in
actie. Zo bewerkstelligde de afdeling Sliedrecht dat de loting van het
gemeentehuis werd verplaatst naar een goederenloods van het station, op
tien minuten loopafstand van de dorpskern, zodat er geen verkooppunt van
sterkedrank in de buurt was. 17 Het hoofdbestuur stimuleerde dat de
afdelingen het alcoholprobleem onder lotelingen moesten aanpakken. De
afdelingen stelden vervolgens vaak zelfstandig een plan op en voerden dit
uit. Hierdoor verschilde de aanpak van de afdelingen nogal eens, maar
deden ze tijdens de algemene vergadering wel kennis op van de werkwijzen
van andere afdelingen.
Wat de afdelingen ook probeerden, de burgemeesters wezen
meestal hun verzoeken om tijdens de lotingsdagen verkooppunten van
sterkedrank te sluiten af. Veel burgemeesters waren in de veronderstelling
dat zij niet de bevoegdheid hadden om deze lokalen te sluiten. Het
hoofdbestuur van de Volksbond wilde deze onduidelijkheid wegnemen en

IISG, Volksbond, inv.nr. 5, Verslag van de 17de Algemeene Vergadering van den
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, gehouden te Amsterdam den 20sten
augustus 1890, 57.
16 IISG, Volksbond, inv.nr. 4, Verslag 1889: Volksbond bijlage 1, 592.
17 IISG, Volksbond, inv.nr. 5, Verslag van de 17de Algemeene Vergadering, 57.
15
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wendde zich tot de minister van Justitie, Hendrik Jan Smidt. 18 De
bewindsman bevestigde dat volgens art. 188 van de Gemeentewet de
burgemeester deze bevoegdheid wel degelijk had. Tegelijkertijd deed het
hoofdbestuur in 1890 een poging om op hoger niveau vooruitgang te
boeken. Het schreef brieven aan de Commissarissen des Konings waarin
het zich erover beklaagde dat de burgemeesters tijdens lotingsdagen de
drankgelegenheden niet sloten en dat dit aanleiding gaf tot
wanordelijkheden. Het drong aan op een strenge naleving van de Drankwet.
Slechts één Commissaris nam de moeite te antwoorden. Hij gaf de bond
geen gelijk. 19
Hoewel de afdelingen na 1891 doorgingen met hun streven om
dronkenschap bij lotelingen te voorkomen, ebde de belangstelling hiervoor
langzaam weg. Een publicatie in het blad van de Volksbond in 1900 bracht
deze kwestie weer onder de aandacht. Deze stelde dat ‘het drankmisbruik
op lotingsdagen allesbehalve een specifiek Nederlandsch karakter droeg,
maar in dezelfde mate in België en Frankrijk wordt aangetroffen.’ 20 Het
artikel ging over een voorstel van de Belgische minister van Binnenlandse
zaken. Hij stelde voor om de lotingen zoveel mogelijk in alle gemeenten op
één dag te laten plaatsvinden. Opvallend is dat een paar maanden eerder een
vergelijkbaar voorstel ter sprake was gekomen in het Utrechtse college van
B en W, namelijk om de lotingen zo veel mogelijk decentraal, bij voorkeur
verspreid over alle gemeenten, te laten plaatsvinden. Het bezwaar tegen de
bestaande regeling kwam voort uit het idee dat als jonge mannen zich buiten
hun dorp begaven en van het ouderlijk toezicht verwijderen, zij zich
gemakkelijker misdroegen. De Volksbond juichte dit voorstel toe, zo
vermeldde het bondsblad.21 Zoveel zelfs, dat het hoofdbestuur in 1901 een
petitie naar de Tweede Kamer stuurde, waarin het betoogde dat de reis voor
vele lotelingen en het verlaten van hun eigen gemeente, drankmisbruik en

IISG, Volksbond, inv.nr. 2, Verslag van de 18de Algemeene Vergadering van den
Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, gehouden te Zwolle den 27sten
augustus 1891, 377.
19 IISG, Volksbond, inv.nr. 6, W.C. van Haeften Jr. red., De Volksbond orgaan van
de Vereeniging tegen drankmisbruik jrg. 2 december (1898), 12.
20 IISG, Volksbond, inv.nr. 6, Van Haeften, De Volksbond jrg. 4 (mei 1900), 15.
21 IISG, Volksbond, inv.nr. 6, Van Haeften, De Volksbond jrg. 4 (januari 1900), 13.
18
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onlusten in de hand werkten. Door elke gemeente haar eigen loting te laten
houden, kon de lotingsprocedure ook worden verkort. Zo kon er in de
ochtend worden geloot en konden de lotelingen ’s middags alweer aan het
werk. Het hoofdbestuur pleitte voor een wettelijke aanpassing in die
richting, maar de nieuwe Militiewet van 1901 voorzag hierin niet. Naar de
Volksbond was opnieuw niet geluisterd. 22
‘Een onmisbaar lokaal van verpoozing’
In de tweede helft van de negentiende eeuw ging een aantal officieren zich
meer om het lot van hun manschappen bekommeren. Daarbij richtten zij
zich ook op het drankmisbruik in de gelederen. In verschillende kazernes
richtten zij kantines op. Deze lokalen deden dienst als ontspanningsruimtes
en moesten de soldaten ervan weerhouden hun vrije tijd drinkend in
herbergen en kroegjes door te brengen. De kantines werden zo huiselijk
mogelijk ingericht met meubilair, lampen, een leestafel, boeken, dam-,
schaak- en dominospellen en prenten aan de muur. Er werd onder andere
koffie, bier en tabak verkocht tegen een schappelijke prijs. 23 In de jaren
zeventig kwamen deze militaire kantines op de agenda van de Volksbond te
staan. In 1876 deelde de afdeling Leeuwarden in de algemene vergadering
namelijk mede, dat er in haar stad een jenevervrije kantine voor militairen
bestond. Hiermee wekte zij grote belangstelling op onder de leden van de
bond. De Volksbond wilde namelijk bondshuizen gaan oprichten, waar
geen sterkedrank maar wel bier zou worden geschonken. Om de werking en
inrichting van deze militaire kantine te onderzoeken stelde het hoofdbestuur
een speciale commissie aan. Zij moest antwoord geven op de vraag hoe de
bond het beste een vergelijkbare ruimte kon inrichten. De Volksbond
richtte na het onderzoek verschillende bondshuizen voor het volk op. 24

IISG, Volksbond, inv.nr. 6, Van Haeften, De Volksbond jrg. 5 (maart 1901), 804805.
23 Schoenmaker, ‘Een volksleger krijgt vorm 1839-1914’, 70.
24 IISG, Volksbond, inv.nr. 1, Verslag en mededeelingen van Multapatior’s Bond,
37, 38.
22
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Evenals de lotingskwestie, kwam het alcoholgebruik in de militaire
kantines aan het einde van de jaren tachtig weer bij de Volksbond ter
sprake. De militaire kantines degradeerden toen van voorbeeld naar
aandachtspunt. Samen met haar beide ‘zusterverenigingen’, de Nationale
Christen-Geheelonthouders Vereeniging (NCGOV) en de NVASD ging de
Volksbond op audiëntie bij de minister van Oorlog om hun bedenkingen
ten aanzien van de drankverkoop in militaire kantines te bespreken. Dit
initiatief was voornamelijk afkomstig van de NVASD. 25 Tijdens deze
audiëntie maakte minister van Oorlog J.W. Bergansius duidelijk dat het
verbieden van het schenken van alcohol in de militaire kantines zou leiden
tot een leegloop van die lokalen. Soldaten zouden hun vrije tijd dan gaan
doorbrengen in de tapperijen. Een alcoholverbod in de kantines zou
daarom contraproductief werken. Ook wees de minister erop dat voor de
kantines beperkende voorschriften golden. Zo mocht sterkedrank, indien
alcohol al was toegestaan, alleen per glas worden verkocht. Ook bepaalden
de commanderende officieren in de kazernes of er sterkedrank geschonken
mocht worden en op welke uren van de dag dit verkrijgbaar was. 26
Het hoofdbestuur besloot na deze audiëntie dat het
hier geen verdere stappen behoort te doen. Het is zeer zeker een
bezwaar tegen drankverkoop in cantines, dat jongelieden er zich aan
gewennen te drinken, maar dit bezwaar is to ch niet te ondervangen.
Een audiëntie bij den Minister van Oorlog heeft hem (het
hoofdbestuur) versterkt in deze zijne zienswijze. 27

Het hoofdbestuur zag geen mogelijkheid om als bond het alcoholgebruik
van militairen in kantines te verminderen. De meeste leden van de algemene
vergadering berustten in dit besluit. Toch bracht de heer Hoijer nog ter
sprake ‘dat in een zaak als deze, niet alles is te verwachten van

Anoniem, ‘Binnenland’, Heldersche en Nieuwedieper Courant. Nieuws- en advertentieblad
voor Hollands Noorderkwartier jrg. 46 nr. 118 (30-11-1888) 1-2, aldaar 2.
26 IISG, Volksbond, inv.nr. 2, Verslag 16de algemene vergadering, Bijlage 1: verslag
1889, 293-294.
27 IISG, Volksbond, inv.nr. 2, Verslag 16de algemene vergadering, 283.
25
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voorschriften’. 28 Hij wenste dat officieren morele pressie op hun
manschappen zouden uitoefenen.
In 1900, na ruim tien jaar geen berichten over alcoholverkoop in
kantines, plaatste de redactie van de Volksbond een betoog van K.H.O. van
Bennekom, voormalig luitenant-kolonel, in haar blad. Van Bennekom
bepleitte dat de kantine:
Een onmisbaar lokaal van verpoozing en uitspanning [is]. Er is een
biljart en er kunnen andere spelen gedaan worden; dikwijls is er een
kegelb aan bij en wordt er wat te lez en gevonden. Koffie, thee,
cho colade, limonade, spuitwater, bier en wijn zijn er te krijgen, maar
ook, helaas, jenever en brandewijn! Dit laatste is altijd verderfelijk! 29

Als tegenargument haalde de Volksbond de argumenten van de minister van
Oorlog aan.
Daar is echter een (…) reden, waarom in de cantines jenever wordt
verko cht. Zonder jenever zou menige soldaat w eer d e stad inloopen,
om in kroegen, waar veel meer dan in een cantin e de
drinkgewoonten wordt aangekweekt (…). Blijft hij in de cantine, dan
blijft hij onder toezicht en zijn gebruik is aan een maximum-maat
gebonden. 30

Opvallend is dat de Volksbond, na de audiëntie met de minister en de twee
geheelonthoudersverenigingen, alleen sprak over een verbod op
drankverkoop en niet over een verbod op sterkedrankverkoop in kantines,
terwijl in 1900 de bond wel weer expliciet sprak schreef dat een verbod op
sterkedrank een leegloop van kantines tot gevolg zou hebben. De
Volksbond stelde dat ‘zoodra de koffie, thee en cacao, lichte bieren en
limonades in zekeren zin volksdrank zijn geworden, zal het moment zijn
gekomen, voor afschaffing van sterken drank in cantines (…).’ 31. Wel kon

Ibidem.
IISG, Volksbond, inv.nr. 6, Van Haeften Jr. red., De Volksbond orgaan, jrg. 4
mei (1900), 8.
30 Ibidem, 9.
31 Ibidem.
28
29
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de legerleiding, volgens de Volksbond, de kantines in oude
kazernegebouwen verbeteren. Meer licht, lucht, gemak en gezelligheid
zouden het kantinebezoek bevorderen. Ook stelde de bond het op prijs als
er drankbestrijdingsgeschriften op de leestafel in de kantine kwamen. De
inwilliging van deze wensen vond ze de taak van de legerleiding en opnieuw
besloot de Volksbond geen actie te ondernemen. 32
Pas twee jaar later sloot de Volksbond het vraagstuk rondom
drankgebruik in kantines af, nadat de afdeling Rotterdam het drankgebruik
in kazernes opnieuw ter sprake had gebracht en er een kort onderzoek was
gedaan door de afdelingen. De algemene vergadering en het hoofdbestuur
concludeerden dat van drankmisbruik in militaire kantines geen sprake was
en ‘dat de Volksbond zijn arbeid met betrekking tot de militaire cantines
kon staken’. 33
Alcoholvertier tijdens nachtpermissies
Een andere mogelijke factor die drankmisbruik bij militairen in de hand zou
kunnen werken, waren de nachtpermissies (verlofavonden). Tijdens deze
nachtpermissies hadden militairen toestemming de avond buiten de kazerne
door te brengen. Of deze factor drankmisbruik bevorderde wist de
Volksbond niet zeker, dus stelde de algemene vergadering in 1889 voor om
het hoofdbestuur de opdracht te geven nader onderzoek te doen naar de
bestaande praktijk van avond- en nachtpermissies in de verschillende
garnizoenen. Naar aanleiding van de uitkomst zou de Volksbond stappen
ondernemen om deze toestand te verbeteren. De aanzet tot dit onderzoek
gaf de veronderstelling dat ‘de toestand in de cantines (…) voortreffelijk
[kan] zijn, en [dat] gelijktijdig de dronkenschap onder het leger toeneemt.
Het kwaad zit voor een deel in de avond en nachtpermissiën’. 34 Niet alle
leden van de algemene vergadering waren het overigens eens met dit
voorstel tot onderzoek.
Ibidem, 10.
A. van der Voort, De Volksbond tegen drankmisbruik van 1875-1915 (Utrecht 1915)
27.
34 IISG, Volksbond, inv.nr. 2, Verslag 16de Algemene Vergadering, 284.
32
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De voorstanders betoogden dat militairen ongetwijfeld tijdens de
permissies op bezoek gingen bij hun familie of bekenden, maar dat zij na
tien uur ‘s avonds, wanneer de burgers gingen slapen, vaak in kroegen
terecht kwamen waar jenever rijkelijk vloeide. Hierdoor bevorderde de
bestaande permissieregeling het drankmisbruik onder militairen en moest zij
onderzocht worden om maatregelen te kunnen nemen. Tegenstanders van
dit voorstel brachten hier tegenin dat militairen die ’s avonds laat
thuiskwamen lang niet altijd dronken waren en dat ‘men zich hier begeeft
op een terrein, waarop de militaire autoriteiten hebben te handelen, en dat
de Volksbond wel zal doen niet te betreden.’ 35 Zij betwijfelden ook het nut
van een onderzoek, omdat de militaire overheid uiteindelijk zou beslissen.
Een oudgediende militair mengde zich in de discussie en meende dat
onderzoek nooit kwaad kon. Uit eigen ervaring vertelde hij dat militairen
ten volste gebruik maakten van de permissies en tot het einde daarvan hun
tijd in de kroeg doorbrachten. De terughoudendheid onder de leden om
zich te bemoeien met militaire zaken was groot. Pas na verzekering van het
hoofdbestuur dat het hier enkel om een onderzoek ging, stemde de
algemene vergadering in met dit voorstel. 36
Het onderzoek van het hoofdbestuur naar de nachtpermissies van
militairen bestond uit het aanschrijven van de ereleden, oudhoofdbestuurders, afdelingsbesturen, provinciale correspondenten,
correspondenten en leden. In deze brief vroeg het hoofdbestuur om een
beschrijving van de praktijk van de permissies. Hoewel enkele afdelingen en
militaire correspondenten geen reactie gaven, kreeg het hoofdbestuur toch
voldoende reacties binnen. Op basis daarvan concludeerde het een jaar later
dat het leger het reglement van permissies streng naleefde. Aldus het
hoofdbestuur:
In vele garnizoenen wordt door de commandeerende officieren der
co rpsen dronkenschap zoowel buiten als in d en dienst streng gestraft
en het opleggen dezer straffen komt, als men de talrijkheid der
troepen in aanmerking neemt, zelden voor. 37

Ibidem, 285.
Ibidem.
37 IISG, Volksbond, inv.nr. 2, Bijlage 1 Nachtpermissies voor militairen, 252.
35
36
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Alleen aan militairen die zich goed gedroegen zou permissie worden
gegeven. Het hoofdbestuur was tevreden met de uitkomst van het
onderzoek, zeker als ze de beschreven situatie met die in het verleden
vergeleek. 38 Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering lichtte het
hoofdbestuur de conclusie toe, waarbij het er de nadruk legde op dat ‘in het
leger het drankmisbruik nog te groot is, maar dat de hoofdoorzaak niet
moet worden gezocht in de zoogenaamde nachtpermissies.’ 39 Na een
belofte van het hoofdbestuur dat het aandacht zou blijven houden voor de
nachtpermissies, werd de zaak afgedaan.
Behalve in de jubileumuitgaven repte de Volksbond na 1891 niet
meer over nachtpermissies. De nu en dan nog geuite veronderstelling, dat
het drankmisbruik onder militairen toenam terwijl er goede kantines waren,
veegde de bond van tafel. Onderzoek had nu eenmaal uitgewezen dat de
alcoholconsumptie onder militairen wel meeviel. Of dit de werkelijke reden
was waarom de Volksbond de kwestie van de nachtpermissies voortaan
links lieten liggen, valt te betwijfelen. Het lijkt er meer op dat zij zich niet te
veel met het militaire gezag wilden bemoeien en de mening onderschreef
dat het leger baas in eigen huis moest blijven. Opvallend in dit verband is
dat het hoofdbestuur in zijn onderzoek met name de antwoorden van de
korpscommandanten had aangehaald en hun mening had overgenomen.
Conclusie
De Volksbond streed, in het jaar na haar oprichting, in 1889 en 1890 en
vlak na de eeuwwisseling, op verschillende wijzen en met verschillende
middelen tegen het alcoholmisbruik onder (toekomstige) militairen. Haar
doel was militaire systemen en regelingen die dronkenschap bij militairen
bevorderden aan te passen, om zo dit misbruik te verminderen en
onthouding van sterkedrank aan te moedigen.
Om dit doel te bereiken zetten de Volksbond en haar afdelingen
een heel arsenaal aan strijdmiddelen in. Het hoofdbestuur wende zich in
38
39

Ibidem, 251-252.
IISG, Volksbond, inv.nr. 5, Verslag 20de algemene vergadering, 58.
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1876 tot de Tweede Kamer met het verzoek een bepaling aan de nieuwe
Militiewet toe te voegen die lotelingen tijdens de loting thuishield. Het
hoofdbestuur vond dit noodzakelijk, omdat het bestaande militaire
lotingssysteem drankmisbruik in de hand zou werken en de burgemeesters
in lotingsgemeentes geen noodzakelijke voorzorgsmaatregelen namen, maar
slechts repressieve middelen inzetten. Ruim tien jaar later bleven motief en
doel ongewijzigd, maar veranderden wel de werkwijzen en het middel. Niet
op landelijk maar op gemeentelijk niveau oefende de bond, via de
afdelingen, nu druk uit. De algemene vergadering van de Volksbond besloot
dat afdelingen moesten strijden voor preventieve maatregelen, maar de
precieze invulling hiervan konden zij zelf bepalen. Zo ontstond er een
veelvoud aan middelen. De afdelingen oefenden druk uit op de gemeenten
om de kroegen in de omgeving van het lotingslokaal te laten sluiten, om de
lotingen plaats te laten vinden op locaties waar geen alcohol in de omgeving
was te krijgen of om lotingen te houden in het militair tehuis waar geen
sterkedrank werd verkocht. Ook lieten ze propagandablaadjes uitdelen en
lokten ze lotelingen na de loting naar een militair tehuis. Terwijl de pressie
van de bond op landelijk niveau weinig tot niets uithaalde, boekte een aantal
afdelingen daarentegen wel enig succes.
Hoe enthousiast de Volksbond haar campagne tegen dronkenschap
op de lotingsdagen voerde, zo voorzichtig ging de bond te werk bij de
bestrijding van dit vraagstuk in het leger. Het was dan ook door het verzoek
van de NVASD, om op audiëntie te gaan bij de minister van Oorlog, dat het
alcoholmisbruik in militaire kantines op de agenda van de Volksbond kwam.
Vertrouwend op het oordeel van deze minister, kwam de bond tot de
conclusie dat een verbod op sterkedrank in de kantines, een leegloop uit die
kantines en een stijging van het alcoholmisbruik onder militairen in kroegen
tot gevolg zou hebben. De verkoop van sterkedrank in kantines was een
noodzakelijk kwaad en de bond moest vertrouwen op het toezicht op en de
matigheid in de kantines. De Volksbond stelde dat sterkedrank in kantines
pas verboden kon worden als dat geen volksdrank meer was. Hiermee legde
ze de oorzaak van drankmisbruik onder militairen niet meer bij het leger en
de militaire kantines, maar waren de volksmentaliteit en -gewoonten het
probleem.
Evenals bij de kantinekwestie, liet de Volksbond zich over het
drankmisbruik van militairen tijdens hun permissies ook eerst informeren,
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voordat zij overging tot het nemen van acties. Dit keer niet door middel van
een audiëntie bij de minister, maar het instellen van een onderzoek, gericht
op de vraag of avond- en nachtpermissies een oorzaak waren van het
drankmisbruik onder militairen. Hierover zou navraag worden gedaan bij de
militaire autoriteiten. Tegenstanders van dit onderzoek binnen de bond
waren van mening dat dit een militaire zaak was en dat zij als burgerlijke
bond hieraan toch niets konden veranderen. Naar aanleiding van het
onderzoek concludeerde het hoofdbestuur dat permissies niet de
hoofdoorzaak waren van het drankmisbruik onder militairen. Hiermee deed
de Volksbond de zaak gemakkelijk af, alsof zij toch enige schroom voelde
om zich met militaire zaken te bemoeien.
Wanneer we de op de militairen gerichte activiteiten van de
Volksbond nog nogmaals op een rijtje zetten, dan valt op dat zij zich vooral
over de (aanstaande) dienstplichtigen ontfermde op een moment waarop zij,
tijdens de lotingsdagen, formeel nog niet bij de krijgsmacht waren ingelijfd
en nog niet onder militair gezag vielen. De maatregelen van de bond waren
voornamelijk gericht op het beperken en het voorkomen van
alcoholmisbruik op lotingsdagen. Eenmaal in de kazernes, waren soldaten
minder goed bereikbaar. Hoewel de Volksbond wel degelijk een aantal
malen ook het drankmisbruik in het leger zelf ter discussie stelde, liet zij
deze kwestie uiteindelijk toch aan de militaire autoriteiten zelf over. Het
leger was een gesloten bolwerk waarmee buitenstaanders zich niet te veel
moesten bemoeien, zo leek ook de Volksbond te erkennen.
In dit artikel is slechts één verheffende vereniging uitgelicht. Meer
onderzoek, naar andere verheffende verenigingen met vergelijkbare doelen,
zal kunnen laten zien of die burgerlijke terughoudendheid ten opzichte van
het leger en het aankaarten van (vermeende) misstanden binnen de
kazernemuren een vaker voorkomend verschijnsel was.
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‘Zij draagt het cachet van zielverkooperij’
De publieke campagne tegen de kinderwerving bij
de Koninklijke Marine
Johan van de Worp
Op de avond van 22 november 1905 zat het Groningse café Krasnapolsky
afgeladen vol. Ten overstaan van ruim vijfhonderd aanwezigen hield oudmatroos W.H. Meijer (1877-1951) een lezing over het wervingsstelsel bij de
Koninklijke Marine op uitnodiging van de Groninger Bestuurdersbond. 1
Onlangs had de marine een commies van aanneming te Groningen
gestationeerd en tijdelijk twee torpedoboten naar de provinciehoofdstad
gezonden met de bedoeling om jongens warm te maken voor de zeemacht.
Met een protestbijeenkomst trachtte de bestuurdersbond de toehoorders
voor te lichten over het reilen en zeilen bij de zeemacht. 2 Meijer zette uiteen
dat de marine misschien een aanlokkelijke werkgever mocht lijken, maar dat
de werkelijkheid veel minder rooskleurig was. Ernstig waarschuwde hij
daarom de aanwezige ouders – grotendeels afkomstig uit de arbeidersklasse
– ervoor hun kinderen een dienstverband bij de marine te laten aangaan.
Daarvoor had hij zo zijn redenen:
Kinderen h ebben een zeer ontvankelijk gemoed. Zoo’n
matrozenpakje staat wel aardig en als ze zoo’n schip zien liggen
denken z e aan wat meester op school h eeft vertelt [sic] van “Tromp”
en van “De Ruyter”. En ze willen ook admiraal worden! En verre
reizen doen. Ze willen de wijd e wereld in. En dan tekenen z e onder
den indruk van h et oogenblik. De ontnu chtering komt later. Als het
te laat is. 3

Meijer kon het weten, hij sprak uit ervaring. Als veertienjarige jongen was
hij in dienst getreden bij de marine. Zijn enthousiasme had spoedig
Het Anker, 2 december 1905.
Internationaal Instituut voor So ciale Geschiedenis (hierna: IISG), archief W.H.
Meijer, inv.nr. 19, circulaires ‘Aan onze arb eidersjongens en hun ouders’ en
‘Manifest. Aan de arb eiders van Groningen!’, beid e in 1905 opgesteld door de
Groninger Bestuurdersbond.
3 De uitgeschreven lezing in is te vinden in het IISG, archief Meijer, inv.nr. 19, map
5.
1
2
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plaatsgemaakt voor teleurstelling. Het leven aan boord vond hij bijzonder
hard, de ontberingen waren in zijn ogen vele en als matroos stond hij
voortdurend bloot aan de willekeur van zijn meerderen. Of de dienst hem
nu beviel of niet, de regels maakten een tussentijds vertrek onmogelijk,
anders dan door ziekte of wangedrag. Het dienstverband omvatte een
periode van twaalf jaar, ingaande op het moment dat een jongen zijn
zestiende verjaardag vierde. Daarmee waren jongens van dertien à veertien
jaar tot hun achtentwintigste aan de marine verbonden. 4 Volgens Meijer
rustte het wervingsstelsel op niets anders dan ‘een zeer immoreele speculatie
op de naïviteit en de onwetendheid van jeugdige knapen’. 5

Afb. 1: W.H. Meijer als leerling van de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden
(1892). Bron: IISG/Wikimedia.

Kort na 1900 zou er een breed maatschappelijk debat ontstaan over
wat in de volksmond spoedig de ‘kinderwerving’ ging heten. Eén van de
hoofdpersonen in dit debat was de eerdergenoemde Meijer, die fungeerde
Adelborsten/officieren konden overigens wel tussentijds hun contract laten
ontbinden op voorwaarde dat zij de gemaakte opleidingskosten terugbetaalden. E en
voorbeeld is te vinden in M. van Aerssen, Driemaal Oost. François van Aerssen Bijeren
van Voshol (1883-1968). Marineofficier, koopman en diplomaat (Zutphen 2016), 97-100.
5 IISG, archief Meijer, in v.nr. 19, lezing. Voor het citaat, zie het verslag in Het Anker,
2 december 1905.
4
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als spreekbuis van een grote groep marinematrozen. Geconfronteerd met
allerlei misstanden bij de marine nam bij hem de weerstand tegen de
zeedienst toe. Zijn weerzin bracht hij niet alleen tot uitdrukking in
persoonlijke correspondentie, bijvoorbeeld met zijn huurbaas en vaderlijke
vriend A.G.A. Verstegen – die ook zelf als matroos had gediend – maar ook
in tal van publicaties. Door zijn bijdragen in diverse dagbladen werd hij
door de marineleiding als persona non grata beschouwd, van kritische geluiden
was de zeemacht niet gediend. De lijst met straffen werd allengs langer,
totdat Meijer in 1902 wegens ‘slecht gedrag’ ontslag kreeg. Vanaf dat
moment zette Meijer zijn journalistieke talent in voor de lotsverbetering van
zijn oud-collega’s. Daarbij schuwde hij geenszins de publieke confrontatie
met het militaire gezag. 6 Het schrijven van kritische bijdragen was op
zichzelf geen nieuw fenomeen binnen de marine. Gedurende de
negentiende eeuw verschenen er – veelal anonieme – pamfletten. Bijzonder
was dat omstreeks 1900 niet alleen officieren, maar tevens gewone
schepelingen publiekelijk van zich lieten horen. Sterker nog: zij zwengelden
heel bewust een maatschappelijk debat aan. Deze bijdrage beoogt de vraag
te beantwoorden hoe en waarom marinematrozen rond de eeuwwisseling
gebruik gingen maken van de openbaarheid en hoe succesvol zij daarin
waren. Eerst volgt een korte historiografische inbedding. Vervolgens wordt
aan de hand van de campagne tegen de ‘kinderwerving’ geanalyseerd hoe
marinematrozen de openbaarheid inzetten.
Vormen van openbaarheid
Openbaarheid en publiek debat vormen de basis van het liberaal-politieke
bestel. Reeds in de negentiende eeuw was de liberale staatsrechtgeleerde J.T.
Buys die mening toegedaan. De persvrijheid confronteerde de regering met
de behoeften en wensen van de natie, terwijl het volk omgekeerd een
middel in handen kreeg ter verdediging van zijn belangen en rechten, zo

In de eerste drie hoofdstukken van zijn memoires schetst Meijer een indringend
beeld van h et leven aan boord, tevens gaat hij uitvoerig in op zijn activiteiten voor
de Matrozenbond, waarover later meer. Voo r een reactie van de autoriteiten op een
van zijn kritisch e bijdragen: W.H. Meijer, Terugblik. Herinneringen van een sociaaldemocraat (Amsterdam 1981), 126-129.

6
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stelde hij in zijn standaardwerk over de grondwet.7 Wil het publieke debat
floreren, dan behoren openheid en toegankelijkheid voor (in ieder geval
geïnteresseerde) burgers tot de randvoorwaarden. Hoe mooi Buys zijn
idealen ook formuleerde, de praktijk was in dit opzicht weerbarstig.
Volledige openheid – of het nu de vrijheid van meningsuiting of de
persvrijheid betreft – was en is evenzeer een illusie als volledige
toegankelijkheid. Beperkingen zijn er in verschillende soorten en maten.
Bewust dan wel onbewust hanteren deelnemers aan het publieke debat
zelfcensuur, bijvoorbeeld op basis van de heersende normen en waarden.
Ook de overheid stelt grenzen aan de mate waarin openlijk gedebatteerd
kan worden, een begrenzing die is vastgelegd in het wetboek van strafrecht. 8
Die beperking geldt in het bijzonder voor hen die in dienst zijn van de staat,
zoals militairen. Na 1848 waren zij grondwettelijk gezien niet uitgesloten
van de vrijheid van drukpers, vereniging en vergadering, maar het militaire
straf- en tuchtrecht legde deze vrijheden wel aan banden. De openbaarheid
was voor hen een afgebakend terrein. Het Reglement voor de krijgstucht
bepaalde, zonder daarin expliciet te zijn, dat alle uitingen die de krijgstucht
ondermijnden strafbaar waren. Daarmee raken we een vraagstuk dat rond
de eeuwwisseling manifest zou worden: in hoeverre was een militair een
staatsburger en in welke mate zouden militairen gebruik mogen maken van
het recht zich te verenigen dan wel in vrijheid opinies te ventileren? 9
De bekende Duitse filosoof Jürgen Habermas heeft met zijn
Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) de geschiedschrijving van de
openbaarheid sterk beïnvloed. Tussen de staat en het privéleven van de
burger bevond zich een gebied waar de publieke opinie tot stand kwam en
dat Habermas de ‘openbaarheid’ noemde. De publieke opinie fungeerde
volgens Habermas als een mechanisme dat de staat controleerde. Binnen de
staat werd dat gedaan door het parlement, buiten de staat gaven de pers en
Opgemerkt door F. van Vree, De politiek van de o penbaarheid. Journalistiek en publieke
sfeer (Groningen 2000), 13-14.
8 M. Maters, Van zachte wenk tot harde hand. Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië,
1906-1942 (Hilversum 1998), 12-13.
9 Vgl. J. Charité, De Sociaal-Democratische Bond als orde- en gezagsprobleem voor de overheid
(1880-1888), dissertatie Universiteit Leiden (Den Haag 1972), in h et bijzonder 94-98.
Beperkingen van het recht van vergad ering en vereniging waren niet alleen van
toepassing op militairen, maar op een ieder die de openbare o rde en het gezag
bedreigde. Dit laatste was bijvoorbeeld het argument om aan het einde van de
negentiende eeuw de socialisten aan te pakken.
7
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een grote verscheidenheid aan verenigingen de publieke opinie vorm.10 In
1996 publiceerden de historici Ido de Haan en Henk te Velde een artikel
waarin zij op kritische wijze gebruik maakten van Habermas’ invloedrijke
studie. Zij brachten de veranderde vorm van openbaarheid in Nederland
voor het eerst in verband met veranderde politieke organisatievormen. De
auteurs betoogden allereerst dat pas na 1848 de burgerlijke openbaarheid de
grondslag werd voor de legitimatie van de politieke macht. Liberalen waren
van mening dat machtsoefening enkel legitiem was als zij publiekelijk
controleerbaar was. Het publieke debat, gevoerd in zogeheten debating
societies, behoorde derhalve het algemeen belang te dienen, het mocht slechts
op basis van rationele argumenten worden gevoerd en de toegang werd
beperkt tot ‘fatsoenlijke burgers’. Rond 1880 werd een nieuwe vorm van
openbaarheid zichtbaar, aldus de auteurs. Nieuwe groepen burgers kregen
toegang tot het openbare debat, wat zichtbaar werd in de confessionele en
socialistische partijvorming. Ideologische beginselen, retoriek, leiderschap
en massamobilisatie typeerden vanaf dat moment het publieke debat. Die
verandering van openbaarheid werd deels veroorzaakt door het optreden
van de staat, die zich in toenemende mate met de samenleving ging
bemoeien en ‘voorlichting, inspectie en deskundigheid’ bood. Voor een
ander deel kwam die verandering voort uit de openbaarheid zelf: de nieuwe
politieke partijen oefenden druk uit op de staat om meer en meer te
interveniëren in het leven van zijn onderdanen. 11
Het is belangrijk om te beseffen dat beide auteurs de politiek niet
verengen tot de staat met zijn officiële overlegorganen. Zij hebben tevens
oog voor hetgeen buiten de staat gebeurde, voor de plek waar politiek
J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der
bürgerlichen Gesellschaft (Neuwied/Berlijn 1962), onlangs in het Nederlands vertaald
als De structuurverandering van het publieke do mein (Amsterdam 2015). Habermas
onderscheidde tw ee fases in d e ontwikkeling van de op enbaarh eid. De eerste fase,
die eind achttiende eeuw aanvangt en halverw ege de negentiende eeuw h aar
hoogtepunt bereikte, ging gepaard met de opkomst van kranten, tijdschriften en
genootschapp en. In de tweede fase, die hij in het laatste deel van de n egentiende
eeuw liet beginnen, vertoont zijns inziens tekenen van verval: de staat ging de
openbaarheid vormgeven in plaats van dat de openbaarheid een controleinstrument van de macht vormde.
11 I. de Haan en H. te Veld e, ‘Vormen van politiek. Veranderingen van de
openbaarheid in Nederland, 1848-1900’, BMGN 111.2 (1996), 167-200, aldaar 168169 en 198-199.
10
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ontstaat en de wijze waarop dat gebeurt, kortom de ‘openbaarheid’. 12 Deze
ruime opvatting van politiek stelt historici in staat een brug te slaan tussen
de politieke en militaire geschiedenis, wat helaas nog altijd twee grotendeels
gescheiden werelden zijn, al is een kentering inmiddels zichtbaar. 13 Het is
zinvol om de actie tegen de ‘kinderwerving’ te bezien tegen de achtergrond
van de veranderde vormen van politiek. De ontwikkelingen binnen de
krijgsmacht vertonen namelijk verrassende overeenkomsten met de door
De Haan en Te Velde geschetste veranderingen.
Militaire verenigingen
Openbaarheid was een begrip waarmee militairen in de negentiende en
vroege twintigste eeuw niet bepaald vertrouwd waren. Discussies over de
marine – en dan voornamelijk over strategische en materiële
aangelegenheden – werden uitsluitend gevoerd binnen het officierskorps.
Zeeofficieren klaagden voortdurend over een gebrek aan belangstelling van
de Nederlandse natie voor de marine. Feitelijk was het een verkapt verwijt
Ibidem, 168.
Internationaal gezien b estaat er een duidelijk onderscheid tussen new military history
en naval history. Onder het eerste wordt de wisselwerking tussen samenleving en de
krijgsmacht (vrijwel uitsluitend het landleger) verstaan, terwijl naval history veelal
wordt beschouwd als een subdiscipline binnen h et vakgebied van de maritieme
geschied enis. Overigens hebben historici even eens in dit vakgebied in toen emende
mate oog voor de wisselwerking tussen marin e en samenleving, zoals blijkt uit h et
overzichtswerk van Richard Harding, Modern Naval History. Debates and prospects
(Londen 2016), 109-130. In Ned erland staat deze b enadering nog in de
kinderschoen en. De wisselw erking tussen krijgsmacht en samenleving h eeft de
laatste jaren op de b elangstelling van militair-historici mogen rekenen. Een th ema
als de dienstplicht, dat niet losgezien kan wo rden van d e politieke en
maatsch appelijke context, heeft bijvoorbeeld tot meerdere studies geleid. Enkele
recente voorbeelden zijn: voor Duitsland: U. Frevert, Die kasernierte Nation.
Militärdienst und Zivilgesellschaft in Deutschland (Münch en 2001); voor Nederland: B.
Schoenmaker, Burgerzin en soldatengeest. De relatie tussen volk, leger en vloot, 1832-1914
(Amsterdam 2009) en E. van Roon, Lotgevallen. De beleving van de dienstplicht door de
Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw, niet-gepubliceerde dissertatie Universiteit
van Amsterdam (z.p. 2013); voor België: N. de Mûelenaere, Belgen zijt gij ten strijde
gereed? Militarisering in een neutrale natie, 1890-1914, niet-gepubliceerde dissertatie
Universiteit van Antwerpen (Antwerpen 2016).
12
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aan het adres van regering en parlement dat zij te weinig geldelijke middelen
ter beschikking stelden om een zeegaande vloot in leven te kunnen houden.
Tegelijkertijd zat het officierskorps niet echt op inhoudelijke inmenging van
burgers te wachten, het isolement beviel eigenlijk wel. Zo af en toe liet een
enkele officier een kritisch tegengeluid horen, waarin hij aandrong op meer
openheid en het voeren van een doelmatig beleid. 14 Geleidelijk aan kwam in
dat isolement verandering.
De liberale openbaarheid kwam na 1848 in het bijzonder tot
uitdrukking in debating societies, waar gegoede burgers in parlementaire stijl
debatteerden over heel uiteenlopende onderwerpen. De vorm waarin
discussies gegoten werden was daarbij even belangrijk als de inhoud zelf. 15
De krijgsmacht kende vergelijkbare verenigingen. De in 1865 opgerichte
Vereeniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (VBK) had zich
‘algemeene verspreiding van heldere begrippen omtrent krijgszaken’ ten
doel gesteld. Majoor P.G. Booms, initiator van deze vereniging, wilde de
kloof tussen volk en strijdkrachten verkleinen en achtte een debatvereniging
het juiste middel om de burger bij krijgszaken te betrekken. Hoewel de
weerstand bij de militaire autoriteiten groot was, bood de grondwet geen
mogelijkheid de VBK te verbieden. De snelle groei van die vereniging en de
hoge opkomst bij de vergaderingen maakten grote indruk, maar in wezen
bleef de VBK een studievereniging voor officieren. 16 Bovendien kwamen in
de debatten voornamelijk vraagstukken betreffende de landmacht aan de
orde.
Ondanks de nadrukkelijke doelstelling om leger en vloot binnen de
VBK te verenigingen en discussies krijgsmachtbreed te voeren, ontstond in
1883 de Vereeniging tot Behandeling van op de Zeemacht Betrekking
Hebbende Onderwerpen, vanaf 1890 de Marine-Vereeniging geheten. In
tegenstelling tot de VBK werden alleen officieren, ingenieurs en
hoofdambtenaren van de marine tot de Marine-Vereeniging toegelaten.
Betrokkenheid van de burgerij werd niet op prijs gesteld. In andere
opzichten week de Marine-Vereeniging eveneens af van de VBK. Binnen de
Schoenmaker, Burgerzin en soldatengeest, 111-125.
De Haan en Te Velde, ‘Vormen van politiek’, 171-172. Zie tevens J. van Rijn, De
eeuw van het debat. De ontwikkeling van het publieke debat in Nederland en Engeland, 18001920 (Amsterdam 2010).
16 B. Scho enmaker, ‘Een b ehoefte aan deb at. De b eginjaren van de Vereeniging ter
Beoefening van de Krijgsw etensch ap’, Militaire Spectator 184.11 (2015), 478-487. Vgl.
Schoenmaker, Burgerzin en soldatengeest, 91-93.
14
15
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vereniging leefde weliswaar het besef dat openbaarheid de vloot verder kon
helpen, maar voor negatieve publiciteit was zij zeer beducht, kritiek op het
functioneren van de zeemacht achtte zij onwenselijk. De debatten, evenals
de artikelen in het Marineblad – dat vanaf 1886 als bijblad bij de verslagen
van de Marine-Vereeniging verscheen –, waren dermate specialistisch dat
betrokkenheid van geïnteresseerden buiten de zeemacht bij voorbaat
onmogelijk was. 17 Steeds terugkerende onderwerpen van debat waren de
samenstelling van de vloot en de te voeren strategie; vragen omtrent het
personeel kwamen slechts sporadisch aan bod. 18
Waar liberalen – en binnen de krijgsmacht: officieren – zich oefenden
in debatverenigingen, waagden arbeiders zich voor het eerst in de publieke
ruimte door zich aan te sluiten bij een werkliedenvereniging en later de
vakvereniging. Die ontwikkeling ging de marine evenmin voorbij, al was het
relatief laat. Op 22 januari 1897 werd de Algemeene Bond voor MarineMatrozen opgericht, beter bekend als de Matrozenbond. 19 De aanleiding
was, aldus Meijer in zijn memoires, ‘de volkomen verwaarlozing van de
geestelijke, materiële en sociale belangen van het personeel, verergerd door
een volkomen verouderd systeem van tucht en discipline’. 20 Van debatteren
op een zuiver parlementaire toon was bij de Matrozenbond geen sprake.
Met een agressieve retoriek en het zoeken van publiciteit hoopte de bond de
marineleiding tot hervormingen te dwingen en de lotsverbetering ter hand
te nemen.
‘There is something rotten in the navy’
In 1902 gaf kolonel J.P. van Rossum de eerste aanzet tot een brede
maatschappelijke discussie. In De Gids hield hij het personeelsbeleid van de
marine kritisch tegen het licht. Dat het fysieke en morele gehalte van het
B. Schoenmaker, Soldatengeest en burgerzin, pp. 356-357.
Vgl. de bijdragen van M. van Seventer, ‘Honderd jaar p ersoneelsbeleid in het
Marineblad’, 212-223 en J.L. Sw arte, ‘Honderd jaargangen belangenbehartiging’,
224-238, beide in: D.C.L. Schoonoord (red.), Honderd jaargangen Marineblad (Den
Haag 1990).
19 In de volledige naam van de bond wordt de ene keer ‘voor’ en de andere keer
‘van’ gebruikt. Ook binnen de Matrozenbond zelf w as men niet consequent in h et
gebruik van de naam.
20 Meijer, Terugblik, 134.
17
18
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personeel te wensen overliet, had de marineleiding geheel aan zichzelf te
wijten, schreef hij. De marine liet zich meeslepen door de internationale
wapenwedloop en schafte daardoor schepen aan die niet pasten bij haar
takenpakket. In de zoektocht naar het ‘schaap met de vijf pooten’ liet zij het
personeel aan zijn lot over. 21 Van Rossum legde voor het eerst een direct
verband tussen het bestaande personeelstekort en de erbarmelijke
omstandigheden aan boord. In februari 1902 had hij reeds in het Marineblad
geconstateerd dat het verloop onder het personeel ontzettend groot was. De
oorzaak diende grotendeels gezocht te worden bij de bestaande toestand op
de vloot: de gages waren gering, de werkdruk was ongekend hoog en de vele
verplaatsingen van het personeel over de schepen werkten niet bepaald
stimulerend voor de ambitie. 22 De hygiënische omstandigheden waaronder
de zeeman diende waren bovendien ronduit slecht en het tropische klimaat
in Indië sloopte het fysieke gestel van de bemanning. Dat het personeel
‘ontevreden, prikkelbaar en onverschillig’ was mocht dan ook geen
verrassing heten. De oplossing was volgens Van Rossum ontstellend
eenvoudig: de marine behoorde het personeel zorgvuldig te behandelen. 23
Met zijn beide artikelen kaartte hij nog een ander vraagstuk aan: de
werving. Van Rossum was van mening dat de marine zich te eenzijdig
richtte op het rekruteren en opleiden van jeugdig personeel. Deze categorie
maakte een onevenredig aandeel uit van het totale mindere marinepersoneel,
en dat terwijl jongens in zijn ogen fysiek niet geschikt waren voor het zware
matrozenwerk. Daar kwam nog een aantal praktisch bezwaren bij. Het
opleiden van jongens was allereerst duur. Daarnaast ging de marine veel te
laat over tot het ontslaan van jongens die slecht gedrag vertoonden. 24
Bovendien achtte hij een lang dienstverband moreel verwerpelijk: ‘Door
geen rekening te houden met den leeftijd, waarop die verbintenis (door de
ouders!) wordt aangegaan, krijgt deze het cachet van zielverkooperij’. 25 Met
die beladen term stelde Van Rossum de huidige werving op één lijn met de
verderfelijke ronselpraktijken uit de zeventiende en achttiende eeuw.
J.P. van Rossum, ‘Onze z eemacht’, De Gids (1902), 481-513, aldaar 483 en 493495.
22 J.P. van Rossum, ‘Oorzaken en gevolgen van de aanhoudende verplaatsing van
het personeel bij Hr. Ms. Z eemacht. Middelen ter verbetering en wegneming van
dit kwaad’, Marineblad 16 (1901-1902), 534-558, aldaar 540-542.
23 Ibidem, 554.
24 Van Rossum, ‘Oorzaken en gevolgen’, 543, 545-546 en 553-556.
25 Ibidem, 556.
21
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Afb. 2: Exercerende jongens voor d e Kweekschool voor Zeevaart, Leid en. Bron:
Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie (hierna: NIMH).

Het betoog van Van Rossum, in het bijzonder de hierboven
geciteerde zinsnede, maakte binnen en buiten de marine diepe indruk en
vormde de opmaat voor meer publiciteit. Een jaar later, halverwege april
1903, klonk opnieuw een kritisch geluid. Het Algemeen Handelsblad plaatste
een serie van drie artikelen, geschreven door de gepensioneerde luitenantter-zee J.B.A. Jonckheer. Zijn bijdragen laten zich lezen als een ernstige
aanklacht aan het adres van de marineleiding. De marine bleef in zijn ogen,
ondanks alle modernisering die er de afgelopen decennia had
plaatsgevonden, vasthouden aan een ‘verouderd stelsel’. De zeemacht sloot
nog altijd overeenkomsten met jongens in de leeftijd van dertien à veertien
jaar en liet hen tekenen voor een dienstverband van twaalf jaar. Verwerpelijk
was vooral dat zij ‘een onherroepelijk contract’ aangingen zonder enig besef
te hebben van ‘den werkelijken aard van en de ontberingen verbonden aan
de werkkring die zij kiezen’. In het zeiltijdperk was het aannemen van
jongens ‘rationeel’ geweest, het werken met tuigage en zeilen vereiste
immers een jarenlange oefening. Op de moderne oorlogsschepen was deze
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langdurige oefening niet langer noodzakelijk, de huidige marine had slechts
mannen nodig die fysiek zwaar werk konden verrichten. 26
Angst was volgens Jonckheer de enige drijfveer die de marine dit
stelsel deed handhaven. Verschillende malen had hij zijn bezwaren tegen het
werven en opleiden van jongens op het ministerie bekend gemaakt, zo gaf
hij te kennen, maar elke keer opnieuw werd zijn inbreng afgedaan met de
woorden: ‘op lateren leeftijd krijgt men de menschen niet meer’. 27 De vrees
bestond dat mannen op oudere leeftijd zich niet meer aan de marine zouden
willen verbinden. Deze redenering achtte Jonckheer van ‘bedenkelijke aard
en uit moreel oogpunt te veroordelen’. Was het al waar dat de marine
moeilijk nieuw personeel kon krijgen, dan onderstreepte dat nog maar eens
dat ‘there is something rotten in the navy’, zoals hij kernachtig
formuleerde.28 Bij wijze van proef stelde hij voor miliciens die hun eerste
oefeningsperiode vervuld hadden een contract van vijf jaar aan te bieden
tegen een premie van 600 tot 1000 gulden. Dan beschikte de marine in ieder
geval over volwassen oorlogsmatrozen die in vrijheid een besluit hadden
kunnen nemen. 29
Jonckheer had zonder meer een punt. In zijn memoires legde ook
Meijer de vinger bij de conservatieve koers die de marine voer. Ondanks de
overgang van zeil naar stoom bleef de marine in het opleiden van matrozen
vasthouden aan gebruiken die behoorden bij een tijdperk dat reeds voorbij
was.30 Sinds het einde van de jaren 1870 kregen veertienjarige jongens, naar
Engels voorbeeld, aan de Leidse Kweekschool voor Zeevaart een
vooropleiding voor de duur van zes maanden. Vervolgens werden de
jongens twee jaar lang – en vanaf 1894 één jaar – op het matrozenvak
voorbereid op het opleidingsschip Admiraal van Wassenaer te Amsterdam of
de Anna Paulowna te Rotterdam, alvorens zij op de actieve schepen geplaatst
werden. 31 Het aldaar gehanteerde regiem blonk niet bepaald uit in
Algemeen Handelsblad, 15, 16 en 17 ap ril 1903. Later zijn de drie krantenartikelen in
bro churevorm versch enen: J.B.A. Jonckheer, De recruteering onzer marine-matrozen (z.p.
1903), 7-10.
27 J. Jonckheer, ‘Nogmaals “De recruteering onzer Marine-matrozen”’, Algemeen
Handelsblad, 27 april 1903.
28 Jonckheer, De recruteering onzer marine-matrozen, 8.
29 Ibidem, 14-16.
30 Meijer, Terugblik, 47-50.
31 C.H. de Go eje, Geschiedenis der kweekschool voor zeevaart te Leiden ter gelegenheid van
haar 40-jarig bestaan: 1855-1895 (Leid en 1895), pp. 32-39. De Kweekschool was in
26
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humaniteit en progressiviteit. Dat er rond 1900 sprake was van
ontevredenheid onder het mindere personeel was algemeen bekend. 32
Desalniettemin verzuimde de marineleiding lange tijd concrete maatregelen
te nemen, een opstelling waar de Matrozenbond garen bij spon.
De brochure van Meijer
De bijdragen van Jonckheer, die op geen enkele manier blijk gaf
kennisgenomen te hebben van de artikelen van Van Rossum, riepen zowel
instemmende als afkeurende reacties op. 33 Kapitein-luitenant-ter-zee A.L.
Boelen, directeur van de Kweekschool voor Zeevaart, vond het kwalijk dat
Jonckheer de publiciteit had gezocht. Dit vraagstuk behoorde op het
ministerie van Marine besproken te worden en nergens anders. Wel achtte
hij het gezien de huidige maatschappelijke verhoudingen wenselijk dat de
contractduur verkort werd. Tegelijk zag hij niet in wat er immoreel was aan
lange dienstverbanden: het was toch billijk dat de marine wenste te
profiteren van de door haar gedane investeringen in de opleiding? 34
Jonckheer repliceerde eenvoudigweg dat de zeemacht het gehele
Nederlandse volk toebehoorde en dat hij daarom dit vraagstuk publiekelijk
aan de orde had gesteld. 35

1855 als een filantropische instelling begonnen en werd in 1878 geïntegreerd in het
opleidingsstelsel van de marin e, nadat minister W.F. van Erp Taalman Kip in 1876
vanwege h et grote tekort aan matrozen het opleidingsschip De W assenaer in het
leven had gero epen. Voor het Engelse stelsel, zie: J. Winton, ‘Life and Edu cation in
a Technically Evolving Navy, 1815-1925’ in: J.R. Hill (red.), The Oxford illustrated
history of the Royal Navy (Oxford 1995), 250-279. De Britten maakten na 1903 niet
langer gebruik van zeilschepen bij de opleiding.
32 Vgl. Marine, ‘Marine-causerie’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 oktober 1903.
33 Zie bijvoorbeeld Jon ckheer, ‘Nogmaals’, Algemeen Handelsblad, 27 april 1903; A.K.
[A. Kerdijk], ‘Onzedelijke verbintenissen’, Sociaal Weekblad 17:34 (29 ap ril 1903),
273-375; [A.G.A. Verstegen], ‘De recruteering bij de Marin e’, Het Anker, 2 mei 1903;
redactioneel commentaar, Nieu we Delftsche Courant, 10 en 11 mei 1903; ‘De w erving
van jeugdige militairen bij de Zeemacht’, De Nieuwe Courant, 18 mei 1903; C., ‘Over
de recruteering van Marinematrozen, Het Vaderland, 28 en 29 mei 1903.
34 A.L. Bo elen, ‘De recruteering onzer Marin e-matrozen’, Algemeen Handelsblad, 24
april 1903.
35 Jonckheer, ‘Nogmaals’, Algemeen Handelsblad, 27 april 1903.
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Ook oud-matroos Meijer liet van zich horen. Kort na het verschijnen
van deze artikelenreeks liet hij aan zijn vriend Verstegen – op dat moment
administrateur van de Matrozenbond en redacteur van Het Anker – weten
dat hij een reactie voorbereidde. Deze antwoordde op zijn beurt dat hij
graag ruimte wilde maken voor een artikel van Meijers hand.36 In Het Anker
van 9 mei schreef Meijer voor het eerst over het rekruteringsvraagstuk.
Vrijwel alle problemen bij de marine waren zijns inziens te herleiden tot het
bestaande wervingsstelsel. De marine had de huidige geest van
ontevredenheid daarom geheel aan zichzelf te wijten, want wie wind zaait,
kan storm oogsten. Het resultaat was dat een ‘heilige ontevredenheid’ zich
had meester gemaakt van de matrozen. 37
Kort voordat Jonckheer zijn artikelen publiceerde, was Meijer al door
het hoofdbestuur van de Matrozenbond verzocht een brochure te schrijven.
‘Het is hoog noodig, dat er eens op de treurige gevolgen van dit stelsel
gewezen wordt,’ liet bestuurssecretaris A.W. Michels hem weten. 38 De keuze
voor Meijer laat zich raden: hij kende de marine van binnenuit en als oudmatroos viel hij niet langer onder de krijgstucht. In Meijer had Michels de
juiste persoon gevonden, voortvarend nam deze zijn pen ter hand. In een
zorgvuldig opgesteld betoog van ruim dertig pagina’s werden de jonge
matrozen als slachtoffer van het bestaande wervingsstelsel opgevoerd, dat
hij als de wortel van alle kwaad beschouwde. ‘Wij weten dat zij [de werving]
zéér nauw verband houdt met de roekelooze veronachtzaming van groote
en kleine belangen van het personeel.’ 39 Ten opzichte van Jonckheer en Van
Rossum bevatte de brochure nauwelijks nieuwe argumenten. Integendeel,
Meijer putte dankbaar uit de bijdragen van Van Rossum en citeerde hem
meerdere malen instemmend. Nieuw was wel dat Meijer de werving tot een

IISG, archief Meijer, inv.nr. 5, b rief van A.G.A. Verstegen aan W.H. Meijer, 20
april 1903.
37 W.H. Meijer, ‘Zij draagt het cachet van zielverkooperij’, Het Anker, 9 mei 1903.
38 IISG, archief Meijer, inv.nr. 10, brief van A.W. Michels aan W.H. Meijer, 3 april
1903. Op basis van de correspondentie met Verstegen lijkt h et alsof het initiatief bij
Meijer vandaan kwam, vgl. inv.nr. 5, Verstegen aan Meijer, 24 maart 1903.
39 Een en ander over de tegenwoordige werving bij de zeemacht, en de treurige gevolgen daarvan
(Amsterdam 1903), 15.
36
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hoofdthema maakte. De onbekende wereld van de marine maakte hij voor
een breed publiek toegankelijk. 40
Met schokkende voorbeelden wilde Meijer zijn lezers duidelijk maken
wat de gevolgen waren van de werving. De tegenzin was bij velen groot,
maar de zeemacht kende slechts twee ontslaggronden: fysieke ongesteldheid
en wangedrag. Jonge matrozen vertoonden daarom bewust slecht gedrag,
deserteerden of gingen over tot zelfverminking om toch ontslagen te
worden. Meijer maakte melding van een knaap die uit pure wanhoop
dagelijks een kleine hoeveelheid gemalen blauwsteen door zijn eten mengde.
De jongen verkeerde in de veronderstelling dat inname daarvan
hartkloppingen veroorzaakte, een kwaal die vrijwel zeker tot ontslag zou
leiden. Na een periode van enkele weken bereikte de jongen wat hij
begeerde: na korte tijd in het militaire hospitaal te hebben gelegen, werd hij
afgekeurd en uit dienst ontslagen. Tragisch was echter dat de jongen slechts
één dag van zijn ontslag kon genieten: het slikken van blauwsteen was hem
fataal geworden, hij liet het leven. 41 Met deze en andere voorbeelden hoopte
Meijer ouders uit de arbeidersklasse te bereiken en hen te waarschuwen
tegen ‘moderne slavernij’ bij de marine. 42
Het hoofdbestuur was onder de indruk van Meijers requisitoir, omdat
deze ‘zonder eenige overdrijving’ en op ‘zakelijke wijze’ het
wervingssysteem tegen het licht hield. 43 Via Verstegen liet het bestuur weten
het manuscript te willen kopen zodat het op kosten en op naam van de
Matrozenbond kon worden uitgegeven. De naam van Meijer zou
daarentegen onvermeld blijven. 44 Zodoende verscheen eind juli Een en ander
over de tegenwoordige werving bij de zeemacht, en de treurige gevolgen daarvan. De
brochure vond gretig aftrek: zij beleefde drie drukken met een totale oplage
In 1902 w as overigens ook al een bro chure o ver de marin e versch enen: E. van
Everdingen, M arine-toestanden. Ervaringen uit het Marineleven. Ter overweging opgedragen
aan alle ouders en opvoeders der jeugd (Rotterdam [1902]).
41 Een en ander over de tegenwoordige werving (Amsterdam 1903), 13.
42 Ibidem, 4.
43 Voor citaten, zie Het Anker, 1 augustus 1903.
44 IISG, archief Meijer, inv.nr. 5, brief van Verstegen aan Meijer, 9 mei 1903. Vgl.
de brief van Mich els aan Meijer, 20 juli 1903: IISG, archief Meijer, inv.nr. 10.
Michels vond h et b eter dat de bro chure op d e naam van Meijer kw am te staan, om
daaraan toe te vo egen: ‘U kunt er echter, wat ons betreft gerust inzetten dat zij is
samengesteld op last van ’t H.B. van den Bond, dan gaat hij misschien van d e hand.’
Overigens sch rijft Meijer in zijn memoires dat het initiatief tegen de kinderw erving
van hem uitging: Terugblik, 162.
40
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van 14.000 exemplaren, voorwaar geen slecht resultaat. 45 Het Anker riep de
lezers op de brochure zo breed mogelijk te verspreiden en er zelfs mee te
colporteren. 46 Alleen het sociaaldemocratische dagblad Het Volk gaf hieraan
gevolg en maakte wekenlang reclame voor de brochure.47 De inhoud bracht
de gemoederen danig in beweging. Twee maanden na verschijning stuurde
de onlangs aangetreden minister van Marine, A.G. Ellis, de leden van het
hoofdbestuur uit dienst. Op verschillende schepen was het verboden de
brochure te lezen.·

Afb. 3: Advertentie voor de door Meijer geschreven brochure. Bron: Het Volk, 22
augustus 1903.

45 De eerste druk bestond uit 2000 exemplaren, de tweede omvatte even eens 2000
stuks en de derde 10000 exemplaren. In Terugblik spreekt Meijer van een totaal van
22000 exemplaren, maar dat is onjuist. In het verslag van de jaarvergadering wordt
vermeld d at de tweede druk 2000 in plaats van 10000 exemplaren telde. Vergelijk
Meijer, Terugblik, 163, noot 72 en h et korte verslag van het hoofdbestuur in Het
Anker, 9 mei 1903.
46 Het Anker, 8 augustus 1903. Tijdens de kiesrechtbijeenkomst in september werd
inderdaad gecolporteerd met de bro chure, w at voor de minister aanleiding w as de
leden van het hoofdbestuur uit dienst te ontslaan.
47 Voor een voorbeeld, zie Het Volk, 22 augustus 1903.
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Tactiek
Waarom maakte de Matrozenbond zoveel werk van de kinderwerving? Op
het eerste gezicht lijkt het alsof de bond profiteerde van de publiciteit die
kritische geesten als Van Rossum en Jonckheer reeds gegenereerd hadden.
Dat is echter maar ten dele waar; achter de hele agitatie schuilde een
welbewust gekozen tactiek. Het is opmerkelijk dat het wervingsvraagstuk
vóór en na 1903 niet voorkomt op de jaarlijkse grievenlijsten van de
Matrozenbond. 48 Op de beschrijvingsbrief voor de zesde algemene
jaarvergadering, die in januari 1903 gehouden zou worden, werd de werving
voor het eerst geagendeerd. Het hoofdbestuur stelde voor te ageren tegen
de werving van jongens onder de zestien. De bond zou zich op het
standpunt moeten stellen dat jongens niet voor hun achttiende in dienst
mochten treden of pas dan wanneer zij de gehele opleiding hadden
afgerond. Het dienstverband diende voorts op maximaal zes jaar gesteld te
worden. 49 Enige vorm van toelichting ontbrak op de beschrijvingsbrief,
evenals later in het verslag van de vergadering. De afgevaardigden stemden
evenwel in met het voorstel. 50
Het zoeken van de publiciteit paste goed bij de middelen die de
Matrozenbond zichzelf had aangemeten, al leidde dat ook onder de leden
tot discussie. 51 In de bij Koninklijk Besluit goedgekeurde statuten stond
vermeld dat de Matrozenbond ‘langs wettigen weg en met gepaste
middelen’ de belangen van de marinematroos diende te behartigen. Dit doel
trachtte de bond te verwezenlijken door de regering met adressen aan te
schrijven en vooral door in verschillende dag- en weekbladen artikelen te
Vergelijk de passages in h et Gedenkboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van den
Algemeenen Bond van Nederlandsche Marine-Matrozen, 22 januari 1897 – 22 januari 1907
(Amsterdam 1907), 8 (1897), 14 (1898), 20 (1899) en Het Anker, 9 januari 1904.
49 Het Anker, 20 december 1902. De letterlijke woord en van punt drie op d e
beschrijvingsbrief luidden: ‘De Bond ageere tegen de werving van jongens van 13½
tot 16 jaar bij de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden en trachtte te b ewerken, d at
zij, die dienst willen nemen, niet voor het 18e levensjaar worden aangenomen, of
anders eerst na het eindigen van de opleidingsjaren te kiez en hebben tusschen een
engagement niet langer d an zes jaren of ontslag.’ De lezer merke op dat van de term
‘kinderwerving’ hier nog geen sprake was!
50 Het Anker, 24 januari 1903.
51 Zie bijvoorb eeld de ingezonden brief van een zekere B., Het Anker, 7 feb ruari
1903.
48
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publiceren. 52 In dit opzicht onderscheidde de Matrozenbond zich van de
burgerlijke vakverenigingen, die in het uiterste geval het stakingsmiddel tot
hun beschikking hadden. Het sturen van rekesten bleek echter weinig
succesvol: de brieven aan de minister van Marine werden afgedaan als
overdreven of ongeopend teruggezonden. Daarom besloot de bond zich
vooral op de tweede strijdwijze te richten. 53 Niet alleen de dagbladen
werden benut, het belangrijkste wapen werd Het Anker, dat aanvankelijk
maandelijks, maar vanaf 1902 wekelijks zou verschijnen en gewijd was aan
de belangen van de marinematroos. 54 Tot groot ongenoegen van veel
zeeofficieren werden in dat orgaan misstanden beschreven en handelingen
van superieuren bekritiseerd, iets wat zij in strijd met de krijgstucht
achtten. 55
Dat de openbaarheid een probaat instrument was voor de
Matrozenbond blijkt uit een bloemrijke passage van Meijer in Het Anker. Hij
vergeleek het bondsorgaan met een vuilnisvat:
Wekelijks gooien w e al wat rot en bedorven is in ons marinehuishouden op de publieke markt, in de hoop, dat de voorbijgangers
tegen de bevo egde autoriteiten zullen zeggen: “zeg, laat dat zoodje nu
eens opruimen, er zit een lu chtje aan en h et hindert ons verb azend”.
(…) De mensch en h ebben er behoefte aan ons blad te lezen en er in te
sch rijven; het is d e veiligh eidsklep, w aardoor alle gassen van
rechtmatige ontevred enheid een uitweg vinden. Sluit men dien klep,
dan heeft men het aan zichz elven te wijten, wann eer vandaag of
morgen de naar een uitweg zoekende gassen ontploffingen
veroorzaken (…). 56

Nederlandsche Staatscourant, 22 en 23 augustus 1897.
Jaarboekje voor 1904. Uitgegeven door den Algemeenen Bond van Nederl. M arine-Matrozen
(Amsterdam z.j.), 58 en 64.
54 Aanvankelijk w as Het Anker het orgaan van d e Matrozenbond. Op last van de
minister werden de banden tussen het orgaan en de bond in de zomer van 1903
formeel verbroken. In de p raktijk bleven er wel degelijk banden met de
Matrozenbond bestaan.
55 Zie bijvoorb eeld Een zee-officier, ‘Opleidingen bij d e Marin e’, Algemeen
Handelsblad, 5 januari 1904.
56 W.H. Meijer, ‘Een lichtstraal in den donkeren nacht!’, Het Anker, 26 september
1903. Cursiveringen zijn van mijn hand.
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In januari 1904, op de algemene jaarvergadering, werd daarnaast uitvoerig
gesproken over de tactiek van de Matrozenbond. Verschillende
afgevaardigden waren ervan overtuigd dat de Nederlandse bevolking zich
achter de bond zou scharen als deze op de hoogte was van de misstanden
bij de marine. Weliswaar nam de politiek besluiten aangaande eventuele
hervormingen, maar de natie besliste wie er gekozen zou worden en kon op
die wijze haar invloed laten gelden. De openbaarheid was in het geval van
de werving ook om een andere reden een machtig wapen:
Do ch ook zonder deze rechtstreeksch e invloed is de publieke opinie
een
machtige
factor.
Wann eer
nl.
Regeering
en
Volksvertegenwoordiging eens doof mochten blijken te zijn voor de
stem van het volk, die vraagt om meer recht en een humaner
behandeling van den marine-matroos, dan zal d atzelfde volk wel op
ander wijz e zorgen, dat men aan zijnen wil gehoorzaamt. Het stuurt
eenvoudig zijn kinderen niet langer naar het oo rlogsschip, zoolang
het niet d e zekerheid h eeft, dat zij op d e vloot een goede behandeling
genieten. 57

De campagne stelde de Matrozenbond in staat de zeemacht op haar zwakste
plek te raken en de marineleiding zodoende tot hervormingen te pressen.
De toeloop van nieuw personeel liep al enige jaren terug en het was niet
ondenkbaar dat door de agitatie tegen de ‘kinderwerving’ het aantal
aanmeldingen nog verder zou verminderen. Dat minister Ellis verbolgen
was over deze in zijn ogen ‘antimilitaristische’ actie was daarom des te meer
verklaarbaar.
In hoeverre daar echt sprake van was blijft helaas onduidelijk. Het
optreden van Meijer en de Matrozenbond had in dezen namelijk iets
ambivalents. In zijn artikelen wekte Meijer herhaaldelijk de suggestie dat hij
de werving wilde dwarsbomen. In Het Anker legde hij expliciet een verband
tussen een verminderde toevoer van jongens en verbeteringen van de
arbeidsomstandigheden: ‘eerst dan hebt ge de zekerheid dat met het
bestaande stelsel moet worden gebroken en als onvermijdelijk gevolg
daarvan, uwe levensvoorwaarden worden verbeterd.’ 58 Meijer hoopte dat
ouders hun kinderen niet naar de marine zouden sturen na het lezen van de
Het Anker, 16 januari 1904.
W.H. Meijer, ‘Zij draagt het cach et van zielverkooperij’, Het Anker, 9 mei 1903.
Cursiveringen zijn van Meijer zelf.
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brochure of het aanhoren van één van zijn lezingen. 59 Elders schreef hij
echter dat het nooit de bedoeling was geweest om de toeloop van personeel
af te snijden. Zo betoogde hij in 1904 het niet wenselijk te vinden dat het
incompleet door de agitatie werd vergroot met als indirect doel de toestand
aan boord te verbeteren. 60 De actie had geen ‘anti-militaire’ opzet, maar was
slechts bedoeld om het ‘onzedelijke karakter’ van de kinderwerving aan te
tonen. 61
De agitatie tegen de ‘kinderwerving’ sloot hoe dan ook naadloos aan
bij de tactiek van de Matrozenbond. Vóór 1903 heb ik deze term nergens
aangetroffen, ook al had een enkeling wel degelijk kritiek op het
wervingsstelsel. 62 Vermoedelijk heeft de SDAP deze term voor het eerst
gebruikt, althans in Het Volk werd voor het eerst over ‘de brochure tegen de
kinderwerving’ gesproken. Deze term is vervolgens door de Matrozenbond
gemunt om de Nederlandse bevolking bij deze thematiek te betrekken. 63
Dankzij deze framing werd direct de aandacht gevestigd op het
problematische en schandelijke van het wervingsstelsel. In de publieke
opinie raakte het begrip kinderwerving in ieder geval spoedig ingeburgerd.
Het grote publiek besefte dankzij de publieke campagne van de
Matrozenbond dat de wervingspraktijken niet deugden en dat het hier om
een misstand ging die uit de weg geruimd behoorde te worden.
Een leugenachtig pamflet vol verdraaiingen
Ellis, die in maart 1903 tot minister van Marine benoemd was, had zich als
directeur en commandant der Marine te Willemsoord reeds laten kennen als
Zie inleiding van dit artikel.
Reactie van Meijer op de ingezonden brief van M. Noordijk, ‘Waarom is agitatie
tegen de werving van zeemiliciens nuttig en noodzakelijk?’, Het Anker, 30 juli 1904.
61 Het Anker, 20 januari 1906. Onzedelijk had destijds de betekenis van immoreel.
62 Anoniem, Kijkjes in de marinehuishouding (Leiden 1872), 23. Dez e anonieme
bro churesch rijver vond het bezwaarlijk dat sch epen grotendeels b emand werd en
door ‘kinderkoppen’.
63 De term ben ik voor h et eerst tegengekomen in Het Volk van 2 augustus 1903.
Daar wordt gesproken van ‘h et sch andelijke stelsel van kinderw erving’. In kranten
zou daarna steevast over ‘de bro chure tegen d e kinderwerving’ gesp roken word en,
zie ‘De sterke man’, Het Volk, 14 oktober 1903. Tussen de Matrozenbond en de
SDAP b estonden nauwe banden, niet in het minst omdat meerdere
hoofdbestuursleden lid waren van deze partij.
59
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een bestrijder van de Matrozenbond. Zo had hij onder meer de verspreiding
van Het Anker verboden. Die lijn zette hij voort als minister. 64 Tijdens een
van zijn eerste openbare optredens in de Tweede Kamer diende hij de
marinebegroting voor 1903 te verdedigen. Tijdens dit debat plaatsten de
antirevolutionair A.P. Staalman en de sociaaldemocraat F.W.N. Hugenholtz
kritische kanttekeningen bij het wervingsstelsel. De minister verweerde zich,
hij stelde dat van onzedelijkheid geen sprake was, maar toonde zich op dit
vlak niet onwelwillend. Ook hij achtte verkorting van het dienstverband
wenselijk, maar meende dat het niet eenvoudig was hiertoe over te gaan. 65
Desondanks voegde hij de daad bij het woord. Bij Koninklijk Besluit van 15
juli 1903 werd het dienstverband verkort tot 11 jaar, waarvan de eerste acht
jaar in actieve dienst en de laatste drie jaar in reserve. 66
Mede naar aanleiding van de brochure Een en ander over de werving
ontstond in december, toen de marinebegroting besproken werd, een verhit
parlementair debat. De christelijk-historische O.J.E. van Wassenaer van
Catwijck, die zelf korte tijd bij de marine gediend had, meende dat van
immoraliteit geen sprake was. Een jongen die op twaalfjarige leeftijd de
school verliet, moest nu eenmaal de kost verdienen. Hoe kon men dan
spreken van onzedelijkheid? 67 Als één van de weinigen wilde hij dit stelsel
handhaven. Bij Kamerleden van links tot rechts leefden er bezwaren tegen
de kinderwerving, ondanks de eerdere tegemoetkoming van de minister. 68
Minister Ellis gaf echter in duidelijke bewoordingen zijn onvrede over de
brochure te kennen. Hij noemde het een slecht en leugenachtig pamflet vol
verdraaiingen. Kwalijk vond hij vooral dat de brochure geschreven was op
last van de Matrozenbond, die de werving wilde dwarsbomen onder het
mom van de ‘schadelijke rechtstoestand bij de marine’ en de ‘willekeur en
wraakzucht bij de marine-autoriteiten’. Daardoor zag hij zich genoodzaakt
hardhandig op te treden tegen deze militaire vereniging, 69 die hij eerder al als

Gedenkboek Algemeenen Bond van Nederlandsche Marine-Matrozen, 73-74.
Handelingen Tweede Kamer (1902-1903), vergadering van 23 juni 1903, 1293.
66 Jaarboek van de Koninklijke Nederlandsche Zeemagt 1902-1903 (Den Haag 1904), 61.
67 Handelingen Tweede Kamer (1903-1904), vergadering 14 december 1903, 913.
68 Zie d e bijdragen van Th.M. Ketelaar (vrijzinnig-democraat), A.P. Staalman
(antirevolutionair), F.W.N. Hugenholtz (SDAP), Van Duymaer Twist (ARP), J.B.
Verheij (liberaal), Handelingen Tweede Kamer (1903-1904), vergadering 14 december
1903.
69 Handelingen Tweede Kamer (1903-1904), vergadering 14 december 1903, 916-917.
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‘nuttig noch noodig, dus ongewenscht’ had afgedaan.70 Ondanks de breed
gedeelde onvrede weigerde de minister in het debat verder enige toezegging
te doen.
Nieuwe publiciteit
Opmerkelijk genoeg zou de werving in januari 1904 geen deel uit maken
van een door de Matrozenbond opgestelde grievenlijst die maar liefst
tweeëndertig punten telde. 71 Een goede verklaring hiervoor is moeilijk te
geven. Vermoedelijk was het doel om de belangstelling van de bevolking te
wekken bereikt. Toch zou er in 1904 en 1905 tot tweemaal toe een
hoofdstuk aan het wervingsvraagstuk worden toegevoegd. Het socialistische
Kamerlid P.J. Troelstra had de minister schertsend uitgedaagd zijn eigen
brochure te schrijven. En zulks geschiedde. Onder het pseudoniem F.S.
verscheen in het najaar van 1904 de prachtig uitgevoerde brochure Hoe kan
mijn zoon bij de marine komen en wat zijn de vooruitzichten? Voorzien van
aantrekkelijke zwart-witfoto’s en uitvoerige informatie trachtte de schrijver
matrozen-in-spe over te halen bij de marine in dienst te treden. Het boekje
had het karakter van een voorlichtingsfolder en hoe anachronistisch de term
ook moge zijn, daarmee zette de marine bewust public relations in om de
wervingsresultaten te verbeteren. 72 Als door een wesp gestoken liet Meijer
van zich horen. Hij schreef ‘Een contra-brochure’ die als bijlage bij Het
Volk verscheen en waarin hij weliswaar geen nieuwe argumenten tegen de
kinderwerving aanreikte, maar F.S. eenzijdigheid verweet. Van de marine
werd wel een heel rooskleurig beeld geschetst en de verschillende foto’s
waren enkel bedoeld om jongens het hoofd op hol te brengen. Opnieuw
had hij ouders op het oog. ‘Wie zijn kinderen lief heeft, bedenke wel wat hij
doet, voor hij ze afstaat aan onze marine,’ betoogde hij. 73
In Het Anker hield Meijer, die Verstegen in oktober 1903 als
redacteur had opgevolgd, nauwkeurig bij hoeveel jongens er na de
campagne tegen de kinderwerving waren aangenomen. Dat de toeloop
Handelingen Tweede Kamer (1903-1904), vergadering 23 juni 1903, 1294.
Het Anker, 9 januari 1904.
72 F.S., Hoe kan mijn zoon bij de marine komen en wat zijn de vooruitzichten? (Den Haag
1904).
73 Circulaire ‘Een contra-bro chure’, bijlage bij Het Volk, 17 januari 1905. Zie tevens
IISG, archief-Meijer, inv.nr. 19.
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aanvankelijk verminderde, was volgens Meijer het resultaat van de agitatie. 74
De werkelijkheid lag aanmerkelijk genuanceerder: het aantal aangenomen
jongens bereikte in 1903 weliswaar een absoluut dieptepunt, maar de
terugloop was al in 1891 ingezet, lang voordat er ook maar een enkele
belangenvereniging voor matrozen bestond. Bovendien nam het aantal
jongens in de jaren daarna weer toe, om na 1909 in een vrije val te geraken.
Waarschijnlijk was de correlatie tussen de agitatie en de toeloop minder
sterk dan Meijer vermoedde. Wel liep de proef van Jonckheer uit op een
regelrechte mislukking: slechts een enkele zeemilicien ging na zijn oefentijd
een verbintenis aan. 75 Ellis maakte zich echter zorgen over de beperkte
aanwas van nieuwe matrozen en bleef daarom – ondanks alle kritiek –
koppig de kinderwerving handhaven, wat op zijn beurt tot meer onvrede
onder de matrozen leidde. Zo liet hij in den lande aanplakbiljetten
verspreiden waarin in het bijzonder jongens uit de behoeftige stand werden
aangemoedigd in dienst te treden. 76 Bovendien schreef Ellis in juli 1905,
toen het kabinet-Kuyper reeds demissionair was, met tussenkomst van de
burgemeesters alle schooldirecteuren in Nederland aan met het verzoek om
‘de dienstneming van jeugdig scheepsvolk bij de Marine’ te bevorderen. 77
Krachtiger dan in de voorgaande twee jaren bracht deze actie de
nodige pennen in beweging. In verschillende gemeenteraden werden de
burgemeesters aangemoedigd de circulaire niet verder te verspreiden, zoals
in Amsterdam, Arnhem en Leeuwarden. 78 Het Volk sprak van
‘regeeringsmisbruik van de school’. 79 De liberale krant Vooruit meende dat
schoolhoofden aan deze actie niet konden meewerken. 80 Ook de twee
onderwijzersbonden namen geen blad voor de mond. Onder de titel ‘Aan
het werk voor de marine!’ sprak De Bode, het orgaan van de Bond van
Nederlandsche Onderwijzers, haar afkeuring uit over de handelswijze van
In de derde druk van Een en ander over de tegenwoordige werving, 35 en vooral in zijn
memoires suggereert Meijer dat de veranderingen het resultaat van de acties van de
Matrozenbond waren. Wie alle feiten ch ronologisch op een rij zet, kan niet anders
concluderen dan dat Meijer de rol van de bond in dit opzicht overschat.
75 W.H. Meijer, ‘Een moreele nederlaag’, Het Anker, 7 november 1903.
76 ‘De werving gaat achteruit’, Het Anker, 28 november 1903.
77 De burgemeesters ontvingen twee circulaires: ‘Dienstneming van jongelieden bij
de Zeemacht’ en ‘Inlichtingen aangaande de Kweekschool voor Z eevaart te Leid en’,
beide aan te treffen in: IISG, archief Meijer, inv.nr. 19.
78 Het Volk, 8 september 1905 en Het Anker, 16 september 1905.
79 Het Volk, 5 augustus 1905.
80 Aangehaald in Het Anker, 19 augustus 1905.
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Ellis. 81 Ingezonden brieven getuigden dat ook onderwijzers zelf zich deze
kwestie aantrokken. De discussie over het wervingsvraagstuk was tot in de
scholen doorgedrongen. De Haarlemse schoolmeester S.D. Köhler noemde
zichzelf spottend een ‘diepgevallen schoolmeester’. De achterliggende jaren
had hij de ‘snoodheid’ begaan een tiental leerlingen naar de Kweekschool
voor Zeevaart te sturen om opgeleid te worden tot marinematroos. Maar
spijt had hij niet: geen van zijn leerlingen was mislukt en de betreffende
jongens wisten heus wel waar ze aan begonnen. Nog steeds toonde hij zich
bereid leerlingen naar Leiden te sturen, wat hem op een publieke
reprimande van Meijer kwam te staan. 82

Afb. 4: Jongens in het tuig bij de Kweekschool voor Zeevaart, Leiden. Bron:
Collectie NIMH.

81 De Bode, 25 augustus 1905. Vgl. De Volksonderwijzer, 26 augustus 1905. Beide
krantenartikelen zijn te vinden in IISG, archief Meijer, inv.nr. 19.
82 S.D. Köhler in: Stads-editie Haarlem, 26 augustus en 1 september 1905; reactie van
W.H. Meijer, Stads-Editie Haarlem, 31 augustus 1905. De genoemde krantenartikelen
zijn te vinden in archief Meijer, inv.nr. 19.
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Diezelfde Meijer trok, samen met Tweede Kamerlid Hugenholtz, het
hele land door om te waarschuwen tegen de kinderwerving. 83 Voorts
schreef de Matrozenbond alle lagere scholen in Nederland aan met een
circulaire die een duidelijk voorlichtend karakter had. 4900
schooldirecteuren ontvingen deze brief evenals 520 dag-, week- en
maandbladen. Verwijzend naar de bijdragen van diverse parlementariërs en
de artikelen van Van Rossum en Jonckheer werd een ernstig beroep gedaan
op de verantwoordelijkheid van de scholen. 84 Daarbij zou het voorlopig
blijven. Ook de ministers na Ellis handhaafden het werven van
schooljongens.
Conclusie
Na 1905 zou de kinderwerving een terugkerend thema blijven in de
begrotingsdebatten, totdat de werving in augustus 1914 voor jongens onder
de zestien jaar definitief gesloten zou worden. 85 Oud-marineofficier en
historicus J.C. Mollema schreef dat omstreeks 1921 gecapituleerd werd
‘voor den afkeer der met ethiek verzadigde Natie van de z.g.
kinderwerving’. 86 Die toenemende weerzin is alleen verklaarbaar als de
Matrozenbond in dit verhaal betrokken wordt. In het bijzonder de agitatie
tegen de kinderwerving bleek geschikt om enerzijds brede belangstelling
voor problemen bij de marine op te wekken en anderzijds diezelfde marine
tot hervormingen te dwingen, ook al had die campagne nauwelijks direct
effect. Het enige directe resultaat was de invoering van het zogeheten
‘capitulantenstelsel’, waarbij jongens tussentijds de mogelijkheid kregen
ontslag aan te vragen als zij zes jaar gediend hadden en goed gedrag
Zie inleiding voor de lezing die hij in Groningen hield.
IISG, archief Meijer, inv.nr. 19, ‘Aan d e hoofden der openbare en bijzondere
lagere scholen in Nederland’, circulaire van de Matrozenbond.
85 Jaarboek van de Koninlijke Marine 1914-1915 (Den Haag 1916), 93.
86 J.C. Mollema, Geschiedenis van Nederlan d ter zee, deel I (Amsterdam 1939), p. 364.
Feitelijk w erd de kinderw erving in 1914 beëindigd, omdat toen niet langer jongens
onder de zestien jaar werden aangenomen. Wel konden jongens in de leeftijd van
14-16½ jaar in de periode 1915-1921 de opleiding voor leerling-onderofficier aan
de Kweekschool voor Zeevaart te Leid en volgen, zie daarvoor de wervingsbro chure
Kweekschool voor Zeevaart te Leiden: opleiding van leerlingen-onderofficier bij de Koninklijke
Marine (Purmerend 1920).
83
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vertoonden. Door de publiciteit te zoeken slaagden de marinematrozen erin
begrip en sympathie bij de bevolking te kweken en zwengelden zij een
maatschappelijk debat aan. De marine was niet langer een instituut dat zich
sociaal-cultureel buiten de samenleving kon plaatsen, zij behoorde
rekenschap af te leggen. Ondanks het publicitaire succes van de
Matrozenbond veranderde er ten aanzien van de werving betrekkelijk
weinig bij de zeemacht, ongetwijfeld uit vrees dat de toeloop van nieuwe
matrozen verder zou verminderen. Kwantiteit woog voor haar uiteindelijk
zwaarder dan moraliteit. De marine bleef daardoor grotendeels immuun
voor maatschappelijke kritiek. Eén van de verdiensten van de
Matrozenbond was wel dat de aanschaf van materieel niet langer het
hoofdthema van diverse begrotingsdebatten werd; ook kwesties over het
personeel werden uitvoerig bediscussieerd.
Het optreden van de Matrozenbond past in het patroon van
ontwikkelingen dat De Haan en Te Velde schetsten. De oprichting van de
Matrozenbond was niet louter een zaak van emancipatie of bewustwording
van de eigen beroepsgroep. Het was evenzeer een middel om de publieke
opinie voor te lichten en de eigen leden te oefenen in ‘politiek’. 87 Vooral wat
betreft haar voorlichtende taak verschilde de militaire van de burgerlijke
vakvereniging. Waar burgerlijke verenigingen economische middelen ter
beschikking stonden, was de openbaarheid voor de Matrozenbond een
middel bij uitstek om aandacht voor allerlei vraagstukken te genereren. Het
stakingsmiddel dat andere vakverenigingen in het uiterste geval konden
inzetten, werd voor militairen immers als dienstweigering beschouwd. Met
andere woorden, zonder publieke opinie was de Matrozenbond een
vereniging zonder wapens geweest. Wie de actie tegen de kinderwerving, en
daarmee het functioneren van de Matrozenbond, wil begrijpen moet
daarom in lijn van De Haan en Te Velde niet alleen de inhoud, maar ook de
vorm onderzoeken.

Later zouden diverse oud-marine-matrozen politieke ambten gaan bekled en.
Enkele voorbeelden zijn A.G.A. Verstegen, raadslid en w ethouder te Den Helder,
burgemeester te Koog aan d en Zaan; A.W. Mich els, raadslid te Den Helder en
tevens lid van de Provin ciale Staten te Noord-Holland; W.H. Meijer, raadslid te
Hilversum; J. van der Meij, wethouder te Vlissingen.
87
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Kennis verbreden op universitair niveau,
maar niet meteen een hele studie volgen?
Studeren à la carte biedt de ideale mogelijkheid!
De Faculteit der Geesteswetenschappen is uniek in haar rijkdom op het gebied
van (kunst)geschiedenis, regiostudies en taal- en letterkunde. Haar expertise en
aanbod beslaan niet alleen Europa maar vrijwel de hele wereld. Maak gebruik
van deze kennis en verbreed uw kijk op de wereld.
Duik bijvoorbeeld in de wereld van de oude filosofen. Verdiep u in het debat
over de opkomst van het Westen. Of leer één van de vele talen: Litouws, Iers,
Portugees. U heeft de keuze uit ruim 200 cursussen.
Vooropleiding is niet vereist, kennis op VWO-niveau en een goede leesvaardigheid in het Engels zijn wenselijk.
Meer informatie?
Kijk op: www.hum.leidenuniv.nl/alacarte.
/StuderenALaCarte
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Van
kazernevrees
naar
vrijwilligerssysteem in België

kazernelust?

Het

Nel de Mûelenaere
Dat het Europese fin de siècle een tijd was van diepe militarisering behoeft
geen verdere uitleg. Bibliotheekkasten zijn gevuld met historische werken
die beschrijven hoe de Europese staten hun bevolking en leger
klaarstoomden voor de Eerste Wereldoorlog. Een eenzame uitzondering
hierop was België. Hoewel de weg van Berlijn tot Parijs door het jonge
koninkrijk liep, beriepen de Belgisch regeringen zich op de neutrale status
om dure en onpopulaire militaire versterkingen en hervormingen uit te
stellen. Van een noodzaak – de verplichte, gewapende neutraliteit – werd
een deugd gemaakt: burgerlijkheid, internationalisme en neutraliteit werden
deel van de nationale identiteit. De Belgische regering profileerde zich tegen
1900 als een uitgesproken niet-militaristische staat. 1
De katholieke partij, die tussen 1884 en 1914 onafgebroken aan de
macht was, speelde een sleutelrol in het uitblijven van legerhervormingen.
In de laatste decennia van de negentiende eeuw was het een politieke
doelstelling van de katholieken om zo weinig mogelijk burgerzonen naar het
zogenaamde antiklerikale, liberale en Franstalige leger te sturen. 2 Terwijl in
heel Europa algemene en persoonlijke dienstplicht werd ingevoerd, slaagde
de katholieke partij om het lotelingenstelsel met plaatsvervanging te
behouden tot 1909. België was daarmee de laatste staat die dit
rekruteringsstelsel afschafte. 3
Deze bijdrage is een h erwerkt deel van N. de Mûelenaere, Belgen zijt gij ten strijde
gereed? Militarisering in een neutrale natie (1890-1914), doctoraatsverhand eling
(Universiteit Antwerpen 2016) 159-205.
2 Zie L. De Vos, ‘De katholieken en de ziel van de soldaat. De katholieke partij en
legerdienst (1830-1914)’ in: J. De Tavernier, R. Burggraeve en L. Vandeweyer ed.,
Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede. Katholieken tussen militarisme en pacifisme in
historisch-theologisch perspectief (Leuven 1993) 57-88 en F. Lehouck, Het antimilitarisme in
België, 1830-1914 (Brussel 1958).
3 Groot-Brittannië bleef vasthouden aan een professioneel vrijwilligersleger en in
het Ottomaanse Rijk was d e persoonlijke dienstplicht alleen in voege voor
Ottomaanse moslims. Plaatsvervanging was in h eel Europa afgeschaft, h et
lotelingenstelsel bleef wel algemeen in gebruik, alleen Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland, Servië en Zw eden hadden het afgeschaft. In Spanje, Italië en Rusland
werden b roers toegelaten elkaar te vervangen. Algemene dienstplicht voo r elke
1
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Nel de Mûelenaere
Eén van de katholieke kunstgrepen om de invoering van persoonlijke
dienstplicht af te wenden was de invoering van het vrijwilligerssysteem in
1902. Onder het motto ‘niemand gedwongen soldaat’ voerde het kabinet de
Smet de Naeyer (1899-1907) een uitbreiding van het vrijwilligerssysteem in,
met een verkorting van de diensttijd, het behoud van het vredeseffectief en
de stijging van het oorlogseffectief. 4 De invoering van het zogenaamde
voluntariaat – dat de facto weinig veranderde aan het rekruteringsstelsel –
werd door tijdgenoten en door historici gezien als een weigering om de
defensie te moderniseren. België nam in de woorden van Luc De Vos ‘een
stap terug in de tijd […] die gekenmerkt werd door een massale inschakeling
van het volk in de defensie van het land’. 5 Het was een overtuigend bewijs
dat België de antipode van een militaristische natie was.
De door historici als ‘antimilitaristische’ bestempelde houding van
anti-moderne kazernevrees van de katholieke regering werd nooit eerder
ernstig in vraag gesteld. 6 Deze analyse van het katholieke defensiebeleid
herkauwt echter de terminologie en polemieken van die tijd, waarin
katholieken, socialisten en liberalen elkaar om de haverklap beschuldigden
van ‘Pruisisch militarisme’. Het zelfverklaarde ‘antimilitaristische’
defensiebeleid van de katholieke regering leek inderdaad in niets op het
Duitse en Franse ‘militarisme’, maar dat betekent niet dat er geen
mannelijke burger bestond enkel in Frankrijk en Duitsland. E. Wanty, Le milieu
militaire en Belgique de 1830 à 1913 (Brussel 1957) 204.
4 Naast de beroepsvrijwilligers (voornamelijk officieren en onderofficieren) en de
plaatsvervangers, kw amen er vrijwilligers bij die samen met de lotelingen van dat
jaar in dienst gingen, reservevrijwilligers die twee o f vier jaar dienstdeden in de
reserve en bij w ederoproepingen moesten dienen en dienstnemers die na hun
gewone diensttermijn opnieuw voor twee jaar kozen om in dienst te blijven. De
militie-verplichting duurde acht jaar actief, met vijf jaar in reserve. Bij een
mobilisatie konden er dus dertien klassen opgero epen worden. De reserve mo cht
alleen gemobiliseerd worden bij gevaar uit h et buitenland. Door de vrijwilligers w as
de klasse lotelingen minder groot: drie pro cent van d e lichting beroepsvrijwilligers
en alle andere vrijwilligers werden afgetrokken van het aantal opgeroep en jonge
mannen. De legerdienst werd aantrekkelijker gemaakt: vergoedingen werd en
opgetrokken, de diensttijd werd verkort, de infanterie moest bijvoorbeeld twintig in
plaats van 28 maanden dienen, de verloftijd werd verlengd en er w erd een
pensioenkas ingesteld. L. De Vos, Het effectief van de Belgische strijdmacht en de
militiewetgeving 1830-1914 (Brussel 1985) 278.
5 De Vos, Van rechtvaardige oorlog, 81.
6 G. Deneckere ed., Nieuwe geschiedenis van België I, 1830-1905 (Brussel 2005) 640.
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militariseringsbeleid was. Recent onderzoek naar Europese en Israëlische
militariseringsprocessen stelt het beeld bij van militarisering als een statisch,
ideologisch-gedreven proces. Benjamin Ziemann en Jakob Vogel spreken
van een pluralisme aan ‘militarismen’ in Duitsland. Zij toonden aan dat de
Franse en Duitse bevolking het leger niet alleen om ideologische, maar ook
om meer pragmatische en materiële redenen steunden. 7 Israëlische
sociologen kwamen tot dezelfde vaststelling in een studie over de invulling
van de legerdienst na de Tweede Wereldoorlog. 8 Deze invulling van
militarisering als een multidimensionaal proces werpt nieuw licht op het
zogenaamde katholieke ‘antimilitarisme’ in België. In hoeverre correleerde
het ‘antimilitaristische’ zelfbeeld van de katholieke partij met haar visie op
defensie en de plaats van de strijdmacht in de samenleving? Hoe evolueerde
de katholieke houding? Het was immers de katholieke regering die in 1909
persoonlijke en in 1913 de algemene dienstplicht invoerde. Het was een
katholieke regeringsleider die in 1912 als eerste burger permanent de post
van Minister van Oorlog innam, en dat nu net deed om de defensie te
versterken en te vernieuwen.
In dit artikel toon ik aan dat het vrijwilligerssysteem misschien wel
voortkwam uit een antimilitaristische reflex, maar dat ze een verrassend en
onbedoeld militariserend effect had: de weg naar persoonlijke dienstplicht.
Het voluntariaat kon immers alleen maar succesvol zijn als er genoeg
militaire vrijwilligers waren. De ‘antimilitaristische’ katholieke regering, een
zelfverklaarde vijand van ‘militarisme’ en kazernelust, begon dus – ironisch
genoeg – legerdienst te promoten en te verbeteren om te vermijden dat de
eigen zonen gedwongen zouden worden te dienen. Deze bijdrage
demonstreert hoe de regering dat niet deed door van legerdienst een
burgerplicht te maken, maar door het voor te stellen als een aantrekkelijke
werkoptie voor de lagere klasse. De soldij werd verhoogd, de
levensomstandigheden verbeterd en katholieke ‘zielsvaders’ namen
maatregelen tegen de zogenaamde antiklerikale en immorele aspecten van
het militaire leven. Deze vorm van militarisering had meer van doen met

7 J. Vogel, Nationem im Gleuchschritt. Der Kult der ‘Nation in Waffen’ in Deutschland und
Frankreich (Göttingen 1997). B. Ziemann, ‘Militarism’ in: M. Jefferies ed., The
Ashgate research companion to Imperial Germany (London 2015) 367-383.
8 Y. Levy, E. Lomsky-Feder and N. Harel, ‘From “obligatory militarism” to
“contractual militarism” – competing models of citizenship’, Israel Studies 12.1 (2007)
127-148.
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praktische bekommernissen dan met ideologie, en zat vervat in de meest
prozaïsche aspecten van het garnizoensleven.
In de Belgische historiografie ontbreekt een geschiedenis van dat
dagelijkse militaire leven voor de Eerste Wereldoorlog, zoals Odile Roynette
schreef voor Frankrijk, Eddie Van Roon voor Nederland en Ute Frevert
voor Duitsland. 9 Om een idee te krijgen van het Belgische kazerneleven
moet er teruggegrepen worden naar het werk van Luc De Vos (1982) over
het soldatenleven tussen 1830 en 1848 en het in ruwe schetsen geschreven
werk van Emile Wanty (1957). 10 Om die lacune te helpen vullen, heb ik niet
alleen aandacht voor het regeringsbeleid, maar ook voor de concrete
invulling van het Belgische kazerneleven rond de eeuwwisseling. Na eerst
een algemeen deel dat dieper ingaat op de reputatie van het militaire leven
aan het begin van de vorige eeuw, bespreek ik de drie voornaamste
katholieke maatregelen om het militaire leven populairder te maken. Ik toon
aan hoe in de aanloop van het vrijwilligersstelsel, en zeker na de invoering
ervan, (1) de levensomstandigheden van de rekruut werden verbeterd, (2)
zijn soldij verhoogde en (3) de militaire cultuur zedelijker en katholieker
gemaakt werd.
Schooljuffertjes of slaven ? Het Belgische kazerneleven anno 1900
Le soldat Belge ! (...) – Un être ignoré et laid dont on ne parle jamais, comme
d’un vice intime et honteux, et au sort duquel le public ne s’intéresse pas et ne
veut pas s’intéresser! 11

O. Ro ynette, ‘Bons pour le service.’ L’expérience de la caserne en France à la fin du XIXe
siècle (Paris 2000). E. Van Roon, Lotgevallen. De beleving van de dienstplicht door de
Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw, doctoraatsverhandeling (Universiteit van
Amsterdam 2013). U. Frevert, A nation in barracks. Modern Germany, military
conscription and civil society (Oxford 2004).
10 De Vos, Het effectief, 278. L. De Vos, ‘Het dagelijks leven van d e Belgisch e soldaat
(1830-1848)’, Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, XXIV.5 (1982) 529-558. E.
Wanty, Le milieu militaire en Belgique de 1830 à 1914 (Bruxelles 1958).
11 H. Van Offel, Une armée de pauvres (Brussel 1905) 7., aldaar:<De Belgisch e soldaat !
(…) een genegeerd en lelijk wez en waar men nooit over praat, als een intieme en
sch aamtelijke ondeugd, in wiens lot h et publiek niet geïnteresseerd is en zich niet
wenst te interesseren.> Alle vertalingen door Nel de Mûelenaere.
9
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Van kazernevrees naar kazernelust?
Aan het woord is Horace Van Offel, anno 1904, in de inleiding van zijn
romandebuut Une armée de pauvres, waarin hij in levendige termen ‘des misères
et des tristesses de la vie militaire en Belgique’ schetst. 12 Van Offel had gelijk over
de verwaarlozing van het soldatenleven tijdens de negentiende eeuw, maar
absoluut ongelijk over het gebrek aan interesse na 1900. Het militaire leven
stond volop in de publieke belangstelling. Was het een schande of een eer?
Was het leger een huis van zedenloosheid, een werkgever of de school van
de natie? Na de invoering van het vrijwilligersstelsel en met de persoonlijke
dienstplicht in het vooruitzicht, werden dit belangrijke vragen.
Volgens katholieke antimilitaristen, waarvan parlementsleden Henri
Colfs en Edward Coremans de meest vocale waren, bracht het
soldatenleven alleen kommer en kwel. Zij weigerden de jeugd toe te
vertrouwen aan de school van zedeloosheid en antiklerikalisme. Ook de
liberale en socialistische pers had geen goed woord over voor de
levensomstandigheden van de Belgische soldaten. De liberale krant Het
Laatste Nieuws hekelde ‘de kwade gewoonten, in de kazerne aangeleerd, de
ziekten in den dienst op ’t lijf halen, de verpesting misschien naar ziel en
lichaamsgebrek aan werk bij ’t verlaten van de kazerne.’ 13 De angst voor het
kazerneleven zat er blijkbaar zo diep in dat lotelingen er alles aan deden om
die te ontlopen. Een Brusselse jongeman had zich laten betrappen op
diefstal om te vermijden dat hij in dienst moest gaan. De liberale krant Le
Soir, nochtans een voorstander van de persoonlijke dienstplicht, ging niet
licht over het voorval: ‘Entre la caserne et la prison, le jeune homme n'avait pas
hésité; il avait choisi la dernière.’ 14
De socialisten waren eveneens bekommerd over het welzijn van de
soldaat. In de eerste week van het jaar 1902 bracht de socialistische
voorman Edward Anseele een bezoek aan de Lansierskazerne in Brugge. 15
Berichten over een tyfusepidemie door de slechte staat van het gebouw
hadden de bezorgdheid van het parlementslid gewekt, die toestemming had
<De miserie en d roefh eid van het militaire leven in België.> H. Van Offel, Une
armée de pauvres (Brussel 1905) 7.
13 ‘Vogels zonder vaak!’, Het Laatste Nieuws, 3 oktober 1901, 1.
14 ‘Par crainte d e la conscription’, Le Soir, 23 januari 1900, 1, aldaar : <Tussen de
kazerne en de gevangenis had de jongeman niet getwijfeld, hij verkoos het laatste.>
15 Edward Anseele (1856-1938), so cialistisch e volksvertegenwoordiger voor Luik,
1898-1902, Gent 1902-1918, Minister van Openbare W erken 1918-1921, Minister
van Spoorwegen 1925-1927, Minister van Staat 1930. Leid er van de Gentse
socialistische arbeidersbeweging en stichter-hoofdredacteur van Vooruit 1884.
12
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gekregen van het Ministerie van Oorlog om een bezoek te brengen aan de
getroffen kazerne. Hoewel Anseele tegen de kazernering van de Belgen was,
moest hij bekennen ‘dat ze vriendelijk ontvangen werden’ en dat het er in de
kazerne nog niet zo slecht aan toeging. 16 Een verontwaardigde lezer hekelde
een paar dagen later het volgens hem te positieve rapport van Anseele.
Omdat het bezoek met medeweten van het Ministerie van Oorlog had
plaatsgevonden, hadden de socialisten geen waarheidsgetrouw beeld
gekregen van het reilen en zeilen in de kazerne. De lezer verschafte een
andere beschrijving van het soldatenleven, die zo uit de antimilitaristische,
socialistische gelegenheidskrant ‘De loteling’ had kunnen komen:
Voor dat de klaroen h et opstaan geblazen heeft wordt den soldaten
een brood als een slijpsteen in het b ed op de beenen geworpen,
waarvan men soms eenige dagen met blauwe sch enen loopt. Van zoo
gauw het bed verlaten is, is het een geroep en getier als bij bez eten.
[…] Voor koffie te halen, patatten te jassen, koer kuischen, enz., enz.
Korporaals en sergeanten komen voor dit alles d an mannen gebieden,
gewoonlijk op eene wijze aan het militarisme eigen. 17

De kazerne had duidelijk een imagoprobleem, en rond de eeuwwisseling
toonde de militaire top en haar sympathisanten in het civiel-militaire
verenigingsleven zich daarover voor het eerst bezorgd. Het leger werkte aan
een mildere discipline, nieuwe gedragsnormen voor officieren en
introduceerde burgereducatie in de militaire vorming. 18 De beweging voor
persoonlijke dienstplicht vocht in de civiele wereld tegen de negatieve
berichtvorming. Leon Chomé, de hoofdredacteur van het civiel-militaire
tijdschrift La Belgique Militaire publiceerde in 1901 het boekje De Kazerne/La
Caserne, waarin hij een aantal vooroordelen over het kazerneleven
ontkrachtte. 19 Hij claimde daarin dat volgens Franse officieren de Belgische
soldaten vertroeteld werden als ‘pensionaatjuffertjes’. 20
‘Brugge-Typhus’, Vooruit, 10 december 1901, 2.
D.M.T., ‘Nog het bezoek in de kazernen te Brugge’, Vooruit, 17 januari 1902, 1.
18 N. de Mûelenaere, ‘De creatie van d e Belgische burger-soldaat. Educatie,
discipline en emoties (1886-1909)’, Journal of Belgian History XLVI.2 (2016) 128-159.
19 Léon Chomé (1863-1911) luitenant, do cent literatuur aan de Koninklijke Militaire
School (1882-1892), lib eraal journalist en hoofdsredacteur van La Belgique Militaire
(1896-1911) en l’Organe des Anciens Militaires (1903-1911).
20 L. Chomé, De kazerne (Brussel 1901) 10.
16
17
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Schooljuffertjes of slaven, de Belgische soldaat en zijn leefomgeving
was tussen 1900 en 1905 onderwerp van publiek debat en beleid. De
katholieke regering baseerde dat beleid op de vaststelling dat een groot deel
van de soldaten niet echt bekommerd was over burgerplicht, zelfopoffering
en patriottisme. Ze hadden misschien inderdaad meer prozaïsche zorgen
dan de militaire ideologie van strijden voor het vaderland, of zelfs maar de
socialistische ideeën van internationale solidariteit of de Vlaamse
emancipatiestrijd. De kwaliteit van het brood, het volgende verlof en de
soldij: dat waren de dingen die het dagelijkse leven van de soldaat bepaalden.
Deze nuchtere vaststelling sluit aan bij de recente observatie dat een groot
deel van de Europese bevolking een zekere onverschilligheid of immuniteit
toonde voor identiteitsvormende of nationaliserende pogingen van
bovenaf.21 Dat gold even goed voor de militariserende ideologie, zo stelde
een kapitein in 1901 vast. De soldaat leek volgens hem op een vogel in een
kooi:
Il prendra son parti de la situation qui lui est faite, mangera, chantera même,
mais sera toujours prêt à profiter de la petite ouverture pour prendre sa volée et ne
plus revenir. 22

België had al sinds 1830 geen oorlog meer gekend. De meeste soldaten
hadden als eerste prioriteit hun diensttijd zo aangenaam mogelijk door te
komen. Zoals een Nederlandse tijdsgenoot opmerkte:
Komt in de chambrée van de Nederlandse soldaat, en gij zult er
nooit of zeld en over krijgsdaden, gevaren, voorb eeld en van moed en
dapperheid hooren spreken. Wat gij hoort, is: pruttelen over de
drukkende wachtdienst, pruttelen over menigvuldigheid der co rvées,
pruttelen over het geringen zakgeld, pruttelen over al wat hij doen
moet. 23

T. Zah ra, ‘Imagined non communities: national indifferen ce as a category of
analysis’, Slavic Review 69.1 (2010) 93-119.
22 J. Wodon, Essai sur l’éducation morale militaire considérée dans ses rapports avec la discipline
(Arlon 1901) 9, aldaar: <Hij zal zich b erusten in de situatie waarin hij zich bevindt,
zal eten, zingen zelfs, maar zal altijd klaar staan om gebruik te maken van de kleine
opening om zijn vlucht te nemen en niet meer terug te komen.>
23 Van Roon, Lotgevallen, 162. Citaat uit C.M. Chulten, F.J.H.Th. Smits ed., Grenadiers
en Jagers in Nederland (Den Haag 1980) 60.
21
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Dat zag de katholieke regering ook in. Om vrijwilligers te lokken voor het
vrijwilligersstelsel moest het leger populairder gemaakt worden bij het volk.
Dat werd gedaan door het kazerneleven profijtelijker en aangenamer te
maken. In 1903 werd een comité voor de promotie van militaire dienst
ingesteld, bestaande uit een mix van militairen, politici en journalisten van
de katholieke kranten Courrier de Bruxelles, Het Nieuws van de Dag en le Patriote.
Het comité werd spottend onthaald in de liberale en socialistische pers. Het
Laatste Nieuws – liberaal en Vlaamsgezind – was sceptisch:
Nooit zult ge een d eftigen ambachtsman, een klo eken boerenzoon
met armen aan’t lijf aantreffen die zich vrijwillig zal aanbieden in de
kazern e om voor den kost en een zilveren koningskop daags pak en
zak op te laden en met ’t gew eer in de vuist gedrild te worden van de
morgen tot den avond. 24

In de verbetering van de levensomstandigheden van de soldaat stonden de
katholieken echter niet alleen. Ook liberale voorstanders van persoonlijke
dienstplicht begrepen dat de vergroting van het comfort in de kazernes
nodig was als de burgerzonen ooit ingekwartierd zouden moeten worden.
De legertop had er – met het oog op persoonlijke en algemene legerdienst –
alle baat bij dat ook de kazernes aantrekkelijker werden. Het onzedelijke en
ongezonde kazerneleven was immers een groot pijnpunt in het discours van
de militariseringsbeweging. Het leger kon bezwaarlijk de eretitel ‘school van
de natie’ claimen als soldaten daar vooral slechte gewoontes aanleerden,
ziektes opdeden en in erbarmelijke omstandigheden leefden. Achter deze
maatregelen zat naast pragmatiek, ook een sociale bekommernis: rond de
eeuwwisseling begonnen de autoriteiten zich immers meer en meer te
bemoeien met de hygiënische en materiële zorg van minderbedeelde
burgers. 25

Het comité bestond uit voorzitter Lemin ckx, tevens voorzitter van de katholieke
kring in Brussel, sergeant Colgs, senato r Mescus, vred erechter Wijdemans, M.
Maillié van de Courrier de Bruxelles, de journalist Huighe van ’t Nieu ws van de Dag en
de journalist Hourdain van Le Patriote. ‘Klerikale soldatenwervers, Het Laatste Nieuws,
17 april 1903, 1.
25 Jo Deferme, Uit de ketens van de vrijheid: het debat over de sociale politiek in België, 18861914 (Leuven 2007).
24
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De verbetering van de levensomstandigheden
Wonen, eten en verlof waren de drie belangrijkste aandachtspunten. Sinds
22 juni 1873 waren de kazernes een overheidsbevoegdheid, voordien
moesten de steden en gemeentes het garnizoen onderhouden. De kazernes
waren vaak in abominabele staat. Soldaten verbleven niet zelden in
versterkingen en oude opgeëiste kloosters die nog stamden uit de Franse
Periode (1794-1815). Vooral de Belgische Werkliedenpartij klaagde de
levens- en werkomstandigheden van de soldaten aan, zowel in het
Parlement als in de pers: ‘De volksjongens, door de wet naar de kazerne
gevoerd, moeten haar zoo gauw mogelijk verlaten en verplaatst worden in
gezonde, openluchtige gebouwen.’ 26 Vanaf de jaren 1890 werden er tal van
nieuwe kazernes gebouwd, zoals de Dailly (1894) en Prins Albert (1901)
kazernes in Brussel, en de Leopoldkazerne van Gent (1902-1908). In de
provincie Antwerpen alleen al werden er op het einde van de negentiende
eeuw kazernes gebouwd in Lier, Mol, Arendonk, Putte, Westerlo en
Hoogstraaten en werden kazernes in Oostmalle en Antwerpen vergroot,
goed voor een investering van in totaal 759.550 frank. Het Ministerie van
Oorlog kreeg daartoe publieke maar ook financiële steun van de regering.
Op 9 augustus 1897 werd er een tijdelijk fonds van twintig miljoen frank
ingericht voor de bouw, de verbetering en de meubilering van militaire
gebouwen.27 Hoewel de behuizing normaliter onder de bevoegdheid van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken viel, kreeg de Minister van Oorlog ad
interim Jules Vandenpeereboom de bevoegdheid over de kredieten. 28 Naast
stortbaden in de kazerne, waren in elk garnizoen badplaatsen voorzien waar
de soldaten konden gaan zwemmen en baden. 29 Soldaten sliepen in kamers
van vijftien tot twintig man onder toezicht van een korporaal of brigadier.
In de eerste helft van de negentiende eeuw deelden de soldaten bedden met

‘In de kazerne der lansiers. Bij de piotten’, Vooruit, 12 januari 1902, 1.
Belgisch e Kamer van Volksvertegenwoordigers, Parlementaire Handelingen (11
mei 1897) 1332.
28 Jules Vandenpeereboom (1843-1917) katholieke volksvertegenwoordiger voor
Kortrijk 1878-1900, Minister van Spoorwegen, Post en Telegrafie 1884-1899,
Minister van Oorlog 1896-1899, kabinetsleider 1899, Minister van Staat 1909.
29 Hoe men soldaat wordt en is. Rechten en plichten. Bijzondere schikkingen der wetten,
koninklijke besluiten, ministrieele omzendbrieven en verorderingen aangaande het leger
(Antwerpen 1903) 108.
26
27
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twee.30 Dat was anders rond de eeuwwisseling, toen elke soldaat volgens het
reglement een bed, matras met tien kilo wol, een hoofdkussen van twee kilo
wol, een strooizak van tien kilo, een paar beddenlakens en een voetsprei tot
zijn beschikking moest hebben. 31 De praktijk verschilde echter van de
theorie, volgens Anseele waren er onvoldoende eet- en slaapzalen in de
Brugse Lansierskazerne en sliepen de soldaten op zolder. ‘De arme jongens
trachten met printen, chromo’s en guirlanden in gekleurd papier hunne
treurige eetzalen wat te verlevendigen en veraangenamen.’ 32
De verbetering van de soldatenkost stond centraal in de katholieke
propaganda voor het vrijwilligersstelsel. Zo werd in 1903 in katholieke
bladen een typisch kazernemenu gedrukt. Het eten, zo pochte ook Léon
Chomé in De Kazerne, werd bereid door koks ‘die de noodige kennis daartoe
hebben’. ’s Morgens kregen de soldaten ‘een koffie met melk en suiker en
een smakelijk broodje van 750 gram’, voor de lunch aten de rekruten ‘een
lekkere soep en 300 gram runds-, schapen- of verkenvleesch’ en om zes uur
werd de rest van het vlees met aardappelen en groenten voorgeschoteld.33
In het toneelstuk Eén uur in de kazerne was het opdienen van ‘de ratjetoe’
nochtans een dieptepunt van het soldatenleven: ‘Neen… liever
doodhongeren… dan nog een enkel mondvol van zulke smerige kost te
nuttigen!’ 34 Niets van aan volgens de promotoren van de kazerne: ‘De
lekkerbekken beweren, dat ze nergens eene zo goede, voedzame en
smakelijke soep bereid wordt dan in de Belgische kazernen. Wij gelooven
het gaarne.’ 35 Misschien moet Anseele hier het oordeel vellen: ‘Wij proefden
het eten; het was goed, de soep was lekker; spijtig een beetje te zout.’ 36
Brood en vlees werden gebakken en verwerkt in militaire bakkerijen en
slagerijen. Het brood werd volgens Léon Chomé streng gecontroleerd. Het
‘moest goed gebakken maar niet verbrand zijn, de korst mag van het kruim
niet scheiden; het brood mag noch vast noch sponsachtig zijn, het moet
goed van smaak zijn’. 37 Hoewel Léon Chomé in zijn verdediging van het
kazerneleven stelde dat de soldaten iedere vrijdag, zoals goede katholieken
De Vos, ‘Het dagelijks leven van de Belgische soldaat (1830-1848)’, 476.
Hoe men soldaat wordt en is, 105.
32 ‘In de kazerne der lansiers’, 1.
33 Chomé, De kazerne, 12.
34 D. Demarteau, Eén uur in de kazerne. Blijspel in één bedrijf (Gent 1891) 6.
35 Chomé, De kazerne, 12.
36 ‘In de kazerne der lansiers. Bij de piotten’, Vooruit, 12 januari 1902, 1.
37 Chomé, De kazerne, 12. Hoe men soldaat wordt en is, 107.
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betaamden, vis aten; schreef het reglement alleen op goede vrijdag vis of
eieren voor. Chomé’s brochure was duidelijk bedoeld om religieuze kritiek
op de antiklerikale reputatie van het leger te weerleggen. In elk garnizoen
was er een commissie van levensmiddelen, waarin steeds een
gezondheidsofficier zitting had. 38 Niettemin bleven er klachten komen over
de kazernekost. In het Parlement stond de kwaliteit van de kazernekeuken
en vooral het vlees ter discussie –volgens Chomé nochtans ‘Versch, gezond,
voedzaam, rood van kleur, flauw van reuk, vast en stevig bij de aanraking’.
In 1907 was het eten nog steeds een pijnpunt. 39 Als reactie op klachten in de
Kamer werd aan korpscommandanten bevolen om over het kazerne-eten te
rapporteren aan de Minister van Oorlog Joseph Hellebaut. 40
Om de legerdienst aantrekkelijker te maken werd ook de
verlofregeling aangepast. De jongste soldaten van de eerste lichting – die
vermoedelijk het meeste last hadden van heimwee – mochten tussen kerst
en nieuwjaar naar huis. Lotelingen, vrijwilligers met premie en
plaatsvervangers kregen minstens vijftien dagen verlof per jaar.41 In 1894 al
besliste minister Jacques Brassine om de afstand tussen het huis en de
kazerne te verkleinen. Jonge vrijwilligers die gekazerneerd waren in
regimentsscholen mochten mits goed gedrag gratis met de trein naar huis
van zaterdagavond tot zondagmorgen. Dat gratis spoorwegenvervoer werd
in 1903 uitgebreid voor iedere soldaat die minstens twee weken verlof had
en vanaf 1907 kreeg het militaire personeel de helft korting op elk
treinticket. 42 Oversten konden daarnaast goed gedrag belonen door soldaten
een geschreven toelating te geven om na het appel naar buiten te gaan.
Volgens Chomé toonde dit aan dat de kazerne geen kerker was: ‘de soldaat
is noch slaaf noch galeiboef met ketens’. 43 De hoofdredacteur van La
Belgique Militaire haastte zich wel om te zeggen dat de jonge soldaten niet
elke avond amok schopten in de stad:

Chomé, De kazerne, 11.
Ibidem, 11.
40 Joseph Helleb aut (1842-1924), inspecteur-gen eraal Artillerie 1906, Minister van
Oorlog 1907-1912. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Parlementaire
handelingen (25 juni 1907) 1356-1361.
41 Hoe men soldaat wordt en is, 109
42 De Vos, Het effectief van de Belgische strijdmacht, 286.
43 Chomé, De kazerne, 12.
38
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Meest allen blijven liever te huis; zij hebb en in ’t kw artier w el
verlichte en verwarmde plaatsen, waar men hun bier en tabak aan
den inkoopsprijs verkoopt; zij kunnen er lez en en schrijven en
vermaken er zich met hunne kameraden met allerlei spelen. 44

Het leger als werkgever
Het leger kon gerekend worden bij de grootste werkgevers van België: 45 à
50.000 soldaten in actieve dienst leefden en werkten in de strijdmacht. 45 Elk
jaar werden 13.300 mannen ingelijfd, waarvan het merendeel niet vrijwillig
dienst nam, maar de financiële middelen niet bezat om zich vrij te kopen.
Soldaten stonden bekend als arme drommels. Horace van Offel had niet
toevallig zijn naturalistische roman over het soldatenleven de titel Une armée
de pauvres gegeven. In zijn voorwoord beklaagde hij de staat van de Belgische
soldaat verder:
Pour être soldat chez nous il faut être pauvre avant tout, pauvre au point de ne
pouvoir réunir les quelques centaines de francs nécessaires pour se libérer, et pis
que cela, il faut être un malchanceux. 46

De archieven van de militaire rechtbank bevestigen dat beeld van een
armenleger. Veel van de rekruten verdienden al jaren de kost en voor hun
familie was het verlies van dat inkomen vaak een regelrecht drama. Niet
minder dan eenentwintig procent van de gedeserteerde soldaten die
verschenen voor de militaire rechtbank van Antwerpen was weggelopen uit
de kazerne omdat hun familie in armoede was beland. 47 In de kazerne
Ibidem, 7.
Het effectief was afhankelijk van h et aantal b eschikbare mannen en verschilde
licht van jaar tot jaar. In 1900, bijvoorbeeld, telde het leger 3548 officieren en
45.706 soldaten in actieve dienst. Annuaire statistique de Belgique (Brussel 1913) 266.
46 Van Offel, Une armée de pauvres, I-II, aldaar: < Om soldaat te zijn bij ons moet je
voor alles arm zijn, te arm om de enkele honderd en franken te verzamelen die
nodig zijn om zich te bevrijden, en daarbovenop moet je een ongeluksvogel zijn.>
47 Steekpro ef van 60 d esertiedossiers uit de jaren 1879, 1889 en 1899 en 1909 onder
begeleiding van de auteur en Maarten Van Ginderachtet uitgevoerd door Arne
Dewolf. A. Dewolf, ‘Par dégoût de service.’ De motieven van desertie uit het Belgische leger voor
de krijgsraad van Ant werpen (1879-1911), Bachelorp roef (Universiteit Antwerpen 2013)
15.
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probeerden soldaten hun mager inkomen aan te vullen met illegale
handeltjes in voedsel, kleren of zelfs postzegels. In 1895 stal een soldaat
postzegels en enveloppen ter waarde van 5 frank, terwijl in het dossier van
een soldaat die in 1879 48 postzegels uit een winkel stal vermeld staat dat
een postzegel tien centiemen kostte, wat overeenkwam met het dagelijkse
zakgeld van een gewone soldaat.48 Nicolas Chartier toonde op basis van de
politiearchieven van Brussel aan dat soldaten zichzelf regelmatig
prostitueerden om wat extra centen te verdienen. 49
De vergoeding van een soldaat was een gevoelige politieke kwestie.
Door in dienst te gaan sloot de rekruut een contract met de overheid. In ruil
voor zijn dienst kreeg de rekruut scholing en soldij. Voor plaatsvervangers
werd die soldij vermeerderd met een extra vergoeding om te dienen in de
plaats van een loteling. Het idee dat een soldaat in dienst zou gaan om
financiële redenen werd echter op het einde van de negentiende eeuw door
officieren en liberalen verworpen als niet modern en een overblijfsel van de
huurlingenlegers van het Ancien Regime. In de moderne natiestaat, zo
verkondigden militariserende publicaties, was legerdienst een burgerplicht
en woog de symbolische verloning zwaarder dan de materiële vergoeding.
De beloning van legerdienst hoorde met andere woorden niet geldelijk,
maar symbolisch te zijn. De belangrijkste vergoeding was niet de soldij,
maar de eer, mannelijkheid, patriottisme en burgerzin die uit de legerdienst
voortvloeiden. 50
Toch probeerde de regering in 1902 de vrijwillige indienstneming niet
met die argumentatie aan te moedigen. Met de invoering van het
vrijwilligersstelsel onderlijnde de regering de rol van het leger als werkgever.
Arthur Verhaegen, die het wetsvoorstel had ingediend zag het
vrijwilligersleger dan ook als een manier om de tienduizenden Vlaamse
seizoenarbeiders een vorm van werkzekerheid te bieden. 51 Al in de jaren
Belgisch Rijksarchief Beveren-Waas, Archief van de krijgsraad Brussel, afdeling
Antwerpen, R. 95, archiefnummer 154, vonnis 159, Garain, Philippe Eugèn e, 18
mei 1895 en Belgisch Rijksarchief Beveren-Waas, Archief van de krijgsraad Brussel,
afdeling Antwerp en, R. 95, archiefnummer 133, vonnis 256, Koen, Emile Joseph,
25 oktober 1879.
49 N. Chartier, ‘De onderbuik van Brussel. De mannelijke homoseksuele subcultuur
in Brussel tijdens d e negentiende eeuw’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis
XXXVIII 3-4 (2008) 407-435: 425.
50 De Mûelenaere, De creatie van de Belgische burger-soldaat.
51 J. De Maeyer, De Rode Baron. Arthur Verhaegen 1847-1917 (Leuven 1994) 346.
48
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voor het vrijwilligersstelsel nam de katholieke regering stappen om de
legerdienst lucratiever te maken. Om het vrijwilligersstelsel te doen slagen
en het leger meer sociaal gemengd te maken, moesten niet alleen arme
arbeiders, maar ook leden van de lagere middenklasse militaire dienst als een
aantrekkelijke carrièreoptie zien. In 1896 werd bijvoorbeeld op initiatief van
Joris Helleputte de vergoeding voor de ouders van de milicien verhoogd
van tien tot dertig frank per maand. 52 Dit was een eerste stap naar het
vrijwilligersstelsel. Met de wet van 21 maart 1902 werd de soldij van alle
militairen verhoogd.53 De katholieke regering publiceerde tijdens haar een
campagne om het leger populairder te maken als werkgever in kranten de
precieze financiële vergoedingen voor legerdienst.
Verdienden de soldaten werkelijk goed de kost? Vergeleken met de
private arbeidsmarkt was de soldij op het eerste gezicht nog steeds niet om
over naar huis te schrijven. Een soldaat uit de infanterie begon met een
soldij van 0,29 frank per dag. Ter vergelijking, de – nochtans slecht betaalde
– arbeiders in een Gentse textielfabriek verdienden in 1906 gemiddeld 3,5
frank per dag.54 Legerdienst was echter geen reguliere job. Arbeiders hadden
vaak een gezin te onderhouden, terwijl gewone soldaten niet mochten
huwen. Een soldaat werd daarnaast voor een deel gratis en voor een deel
tegen inkoopprijs in zijn levensbehoeften voorzien. In het eerste decennium
van de twintigste eeuw werd niet alleen de soldij verhoogd, maar nam de
regering ook meer en meer van de levensbehoeftes van de soldaten voor
haar rekening. 55 Ze werden gratis gehuisvest en vanaf 1906 werden ze ook
gekleed en gevoed door de staat.56 Dan nog werd van de soldij de kost van
de zeep, de schoenpoets en andere kleine benodigdheden afgehouden.
Omdat er voorzien werd in het levensonderhoud van de rekruut is het
misschien interessanter om te kijken naar hoeveel geld er over bleef in een
week: een gewone infanteriesoldaat werd iedere zaterdag een netto-soldij
van één frank uitgekeerd.
Joris Helleputte (1852-1925), katholieke volksvertegenwoordiger voor TongerenMaaseik, Minister van Spoorwegen en Post en Telegrafie 1907-1910, Minister van
Landbouw en van Op enbare W erken 1910-1911 en 1912-1918, Minister van Staat
1912. De Vos, De katholieken en de ziel van de soldaat, 78-79.
53 Hoe men soldaat wordt en is, 117.
54 P. Scholliers, W ages, manufacturers and workers in the nineteenth-century factory. The
Voortman cotton mill in Ghent (Oxford 1996) 143.
55 ‘Les avantages du voluntariat’, Journal d’Ypres (9 juli 1902) 2.
56 Hoe men soldaat wordt en is, 118.
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De militaire zeden: drank, prostitutie en religie
En die wekelijkse netto-soldij van één frank werd vaak – althans volgens de
algemene perceptie – tot de laatste centiem gespendeerd aan drank en
vrouwen. ‘Rien de plus triste, de plus révoltante et de plus dégradant à la fois que les
mœurs du militarisme’ begon een artikel over het soldatenleven in Le Soir van
22 februari 1892.57 In die ‘militaristische zeden’ speelde alcohol een grote rol.
Op 7 april 1899 hield de legerarts V. de Vaucleroy, professor aan de
Koninklijke Militaire School, een lezing op het zevende internationale
congres tegen alcoholmisbruik. Volgens hem was drie kwart van de
insubordinatie en gewelddaden door soldaten te wijten aan alcohol. De
Vaucleroy vertelde hoe in juni 1896 soldaat De Ruytter in de Brusselse
grenadierskazerne een dronken ravage had aangericht. Hij opende het vuur
op zijn medesoldaten, al roepend: ‘Deze is voor de officier, deze is voor de
sergeant, deze is voor de adjudant’. De volgende ochtend herinnerde de
sergeant zich niets meer. De dokter betoogde dat deze vorm van
pathologische dronkenschap een verschijnsel van het einde van de
negentiende eeuw was. 58 De Vaucleroy hoorde bij een groep medische
specialisten die alcoholmisbruik beschouwde als een ziekte die genezen
moest worden. 59
Aan het einde van de negentiende eeuw nam het Ministerie van
Oorlog een reeks disciplinaire maatregelen om het alcoholmisbruik in de
kazerne in te perken. De verkoop van sterkedrank zoals jenever of absint
was al sinds 1 januari 1886 verboden en soldaten kregen ook geen alcohol
meer als ze op mars waren. In de kantines en tijdens manoeuvres kregen ze
wel nog een portie bier of wijn. Dronkenschap werd streng aangepakt. Als
een soldaat zich in dronken toestand in de kazerne bevond, werd zijn naam
op een tabel geschreven die uithing in de kamers en moest hij zonder
wapens of eretekens de stad in tijdens zijn verlof. In de kamers hingen
ontradende prenten van dokter Galtier-Boissière. De legerarts klaagde aan
‘La semaine’, Le Soir (22 februari 1892) 1, aldaar: <Niets is tegelijkertijd meer
triest, meer vreselijk en meer vernederend dan de zeden van het militarisme.>
58 V. de Vau cleroy, De l’alcoolisme dans l’armée et des moyens de le combattre (Brussel 1899)
4.
59 H. de Smaele, L. Nys, J. Tollebeek en K. Wils eds., De zieke natie. Over de
medicalisering van de samenleving, 1860-1914 (Groningen 2002).
57

89

Untitled-2 89

12-6-2017 12:30:36

Nel de Mûelenaere
dat het alcoholgebruik van officieren op geen enkele manier werd beteugeld.
In saaie kleine kazernesteden brachten verveelde officieren een groot deel
van de dag en nacht al drinkend door. 60
Prostitutie was die andere zonde van het militaire beroep. Liesbeth
Nys toonde aan hoe legerartsen een verband zagen tussen dronkenschap en
venerische ziektes. 61 Syfilis werd een militaire ziekte genoemd. Volgens de
statistieken van 1900 werd één op 200 soldaten in een militair hospitaal
behandeld voor een venerische ziekte en bleef daarvoor gemiddeld 35,66
dagen in het hospitaal. Venerische ziekten maakte in totaal 5,82 procent uit
van het totaalaantal ziektes. In 1900 werden 1277 militairen daarvoor
behandeld. 62 Het lijkt echter dat het seksuele leven van de soldaat niet echt
besproken werd. Behalve voor de rabiate antimilitaristen in het Parlement
leek homoseksualiteit, het bezoeken van bordelen of seksuele promiscuïteit
niet echt een thema te zijn, zolang het functioneren van de soldaat niet
bedreigd werd of het gedrag niet openbaar was. Ook de militaire
rechtbanken getuigen van een zekere tolerantie voor het seksuele gedrag van
de soldaten – zolang het binnenskamers bleef. 63
De militaire top bedwong de ergste uitspattingen met
disciplinemaatregelen, maar de katholieke partij ging verder: het was de
militaire cultuur zelf die bestreden moest worden. De katholieke regering
bevocht de ‘zeden van het militarisme’ met de zeden van het katholicisme.
Nog voor de invoering van het vrijwilligersstelsel had de regering een aantal
initiatieven genomen om de kazernes katholieker te maken. Sinds de tweede
helft van de jaren 1880 werd er alles aan gedaan om de katholieke soldaat de
zondagsmis te laten bijwonen. Alle soldaten die niet van dienst waren
mochten op zondag de kazerne verlaten. Ook joodse en protestantse
soldaten mochten zich naar hun synagoge of tempel begeven op de daartoe
de Vaucleroy, De l’alcoolisme dans l’armée, 6-11.
L. Nys, ‘De grote school van de natie. Legerartsen over drankmisbruik en
geslachtsziekten in het leger, 1850-1950’ in: G. Vanpaemel, K. Wils en J. Tollebeek
eds., Degeneratie in België (Leuven 2003) 78-118: 82.
62 Statistique médicale de l’armée Belge. Année 1900 (Brussel 1901) 18.
63 A. Marynissen, Seksuele agressie, draconische repressie? Zedendelicten in het Belgische leger
door de ogen van de krijgsraad en het krijgsauditoraat te Antwerpen, 1870-1914,
Bach elorproef (Universiteit Antwerp en 2013). P. Mahy, Historisch-criminologisch
onderzoek naar homoseksualiteit in het Belgisch leger in de negentiende eeuw op basis van de
zedendossiers voor de Ant werpse krijgsraad, Licentiaatsverhandeling (Universiteit Gent
2006).
60
61
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aangeduide dagen. 64 Soldaten die niet met verlof konden gaan omdat ze
gestraft waren, of omdat ze dienst hadden (bijvoorbeeld keukendienst of
wachtdienst) mochten twee uur vrij nemen om de mis bij te wonen. Met de
wet van 25 juni 1889 werd de rol van de aalmoezeniers vergroot. Ze hadden
dezelfde bezoekrechten bij de soldaten als de ouders en ze mochten
katholieke kringen inrichten. 65
Rond de eeuwwisseling werd in garnizoenssteden een hele reeks
soldatenkringen opgericht, waar de soldaten op een christelijke manier hun
vrije tijd konden invullen. Op die manier trachtte men de brave katholieke
zonen zo ver mogelijk weg te houden van huizen van ontucht, waar drank,
kansspelen en vrouwen van lichte zeden de mannen corrumpeerden. Terwijl
de stedelijke en militaire autoriteiten met een zeker gelaten pragmatisme
enkel de ergste uitspattingen trachtten te voorkomen, had de katholieke
partij hogere ambities. De katholieke ziel van de jonge soldaten moest
dringend beschermd en gezuiverd worden. Het katholieke liefdadigheids- en
verenigingsleven werd zodoende ingezet om de soldaten te beschermen
tegen de ‘séductions du vice’ en tegen de gevaren van het garnizoensleven ‘avec
ses promiscuités dangereuses et ses loisirs tentateurs’. 66 Ook tegen het stedelijke
socialisme moesten de rekruten, vaak afkomstig van het katholieke
platteland, beschermd worden. Het leger had immers de reputatie
antiklerikaal te zijn en het stedelijk leven was gevuld met revolutionair
gezoem. Daarom werd in de jaren 1890 gestreefd om in iedere kazernestad
een Soldatenkring te openen waar soldaten niet werden blootgesteld aan
subversieve doctrines. In 1888 werd een eerste kring opgericht in Etterbeek
en in de volgende twee decennia openden in de rest van de kazernesteden
dankzij de genereuze giften van welgestelde conservatieven soortgelijke
instellingen. In de buurt van kazernes werden lokalen geopend die versierd
werden met ‘patriottische en christelijke decoratie’. Die lokalen waren alle
dagen open van oktober tot mei van 17u00 tot 20u00 en op zondag werd
om 9u00 een mis gehouden. Daar vond de soldaat ‘eerlijk vertier’, zoals een
biljart, kaartspelen, boeken, briefpapier en enveloppes.67 Elke avond – die
Hoe men soldaat wordt en is, 98-99.
J.R. Leconte, l’Aumônerie militaire Belge. Son évolution de l’époque hollandaise à
l’organisation actuelle (Brussel 1966) 19-20.
66 Cercle militaire. Rapport sur l’exercice 1892-1893 (Gent 1893) 6, aldaar: <verleiding
van de ondeugd> <met zijn gevaarlijke promiscuiteiten en de aanlokkelijke
tijdverdrijven>.
67 Ibidem, 6.
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steeds afgesloten werd met een gebed – mocht de soldaat twee pintjes
drinken en kregen ze een gratis sigaar. Er werden feestjes georganiseerd,
met lichtprojecties, marionetten, zangers, goochelaars. De soldatenkringen
hadden een bescheiden succes. De feestjes hadden doorgaans een publiek
van 200 à 300 man, terwijl de mis in het lokaal kon rekenen op 75
aanwezigen. De oprichter en directeur van de federatie van soldatenkringen
was de Baron Charles de Broqueville, die in 1913 als eerste vast benoemde
niet-militaire Minister van Oorlog de algemene dienstplicht zou invoeren. 68
Besluit: een gekazerneerde natie?
Het voluntariaat werd zeven jaar na de invoering failliet verklaard en
vervangen door persoonlijke dienstplicht voor één zoon per Belgisch gezin.
Om deze reden lijkt het alsof deze maatregel weinig bijgedragen heeft tot de
militarisering van de Belgische natiestaat. Militarisering kan echter niet
louter gemeten worden aan de hand van meer dan defensie-uitgaven en
legereffectief. Wanneer ‘militarisme’ niet wordt gedefinieerd als een
dwingende ideologie-overdracht, maar als een praktisch proces waarin het
leven van een individu in meer of mindere mate en om een verscheidenheid
aan redenen wordt beïnvloed door het militaire instituut, verschijnt een heel
ander beeld dan dat van een ‘antimilitaristische’ staat.
De bril van het moderne ‘militarisme’ versus het antimoderne
‘antimilitarisme’, de tendentieuze politieke scheldwoorden van dat tijdperk,
verhult dat de katholieke regering in die periode de controle van het leger
op de samenleving wel degelijk vergrootte. Dat militariseringsproces
verschilde van het klassieke ‘militarisme’ waarvoor de belle époque zo
bekend staat: het ‘militarisme’ van burger-soldaten die bereid waren zich op
te offeren voor het vaderland. In het vrijwilligersstelsel en het
plaatsvervangingssysteem speelden loyaliteit en een ideologische overdracht
van militaire-nationale waarden een ondergeschikte rol. Dat betekent echter
niet dat de Belgen niet gemilitariseerd werden. Het was een praktische en
pragmatische militarisering. Het leger werd populairder gemaakt door de
68 Graaf Charles de Bro queville (1860-1940), katholieke volksvertegenwoordiger
voor Turnhout 1892-1919, Minister van Spoorw egen en Post en Telegrafie 19101912, Minister van Oo rlog 1912-1917, 1932-1934, Kabinetsleider 1911-1918, 19321934, Minister van Buitenlandse Zaken 1917-1918, Minister van Nationaal Herstel
1918, Minister van Binnenlandse Z aken 1918-1919, Minister van Landbouw en
Middenstand 1932. Ibidem II, 7-8.
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leef- en werkomstandigheden te verbeteren, een beleid dat misschien
doeltreffender was in de vergroting van militaire legitimiteit dan de
propagandataal van officieren en de beweging voor persoonlijke dienstplicht.
Dit beleid vloeide voort uit een heel specifieke, katholieke invulling
van de militaire ethos. Zeker in vredestijd kon het leger evengoed
beschouwd worden als een vorm van (on-)vrijwillige, schamel betaalde
arbeid. Legerdienst werd voorgesteld als een arbeidsovereenkomst, een
voorwaardelijke dienst waar het individu voldoende voor gecompenseerd
moest worden. 69 De katholieke voorstanders van ‘niemand gedwongen
soldaat’ stonden voor wat de Israëlische sociologen Yagil Levi, Edna
Lomsky-Feder en Noa Harel een contractuele of materialistische
militarisering noemen. 70 Dat was in tegenstrijd met de invulling die de
legertop en een groot deel van de liberale oppositie en de legertop gaf aan
de militaire ethos. Zij promootten een bindende militarisering, waarin de
legerdienst beloond werd met een civiele en sociale meerwaarde, een
symbolische in plaats van een materiële verloning.
In 1900 bestonden in België die twee vormen van militarisering –
materieel en ideologisch – naast elkaar. In de kazerne werd door de legertop
gewerkt aan militaire vorming, aan het sociaal kapitaal dat een soldaat kon
verwerven in de vorm van een superieure masculiniteit, aan een goede
opleiding en een sterk karakter. Tegelijkertijd bouwde de regering het idee
van contractuele militarisering verder uit. Dat die van bovenaf werd
doorgevoerd, is bijzonder. Sociologisch onderzoek wees uit dat de eis voor
materiële compensatie voornamelijk van onderuit kwam, van soldaten en
militaire families die meer geldelijke verloning eisen als de symbolische niet
meer voldeed.71 In België was het de katholieke regering die op een heel
pragmatische manier de legerdienst populair probeerde maken bij de lagere
klasse, in de hoop dat de middenklasse en hogere klasse zo bespaard zouden
blijven van de kazerne en omdat ze de militaire cultuur eerst wilde zuiveren
van de zedeloze en antikatholieke elementen.

J. Lu cassen, E.J. Zürch er, ‘Conscription as military labour; the historical context’,
International Review of Social History 43.3 (1998) 405-419: 405.
70 Levy, Lomsky-Feder and Harel, ‘From “obligatory militarism” to “contractual
militarism”.
71 Ibidem, 143.
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A.E. Dudok van Heel (1859-1924). Een koopman
strijdt voor weerbaar Nederland
Wim Klinkert
Op 15 februari 1924 vond in Naarden de begrafenis plaats van Abraham
Everhardus Dudok van Heel, directeur van L. Wurfbain en Co., een
Amsterdamse firma die handelde in rubber en kokosproducten.
Opmerkelijk was de diverse herkomst van de bezoekers aan deze droeve
bijeenkomst. Naast familie en vertegenwoordigers uit het Amsterdamse
zakenleven was een ware staalkaart aanwezig van Nederlandse organisaties
die versterking van de nationale ‘weerbaarheid’ nastreefden. In vele daarvan
had Dudok een actief aandeel gehad. Het prominentst was de oudopperbevelhebber van zee- en landmacht generaal C.J. Snijders (1852-1939).
Hij had gedurende de mobilisatie van 1914-1918 veel met Dudok
samengewerkt. Ook waren afgevaardigden van het Rode Kruis, van het
ministerie van Oorlog en van de verenigingen Ons Leger en Onze Vloot
aanwezig. Het woord werd gevoerd door Dudoks oude ‘strijdmakkers’: de
oud-KNIL-officier C.M.E.K.C. von Bose (1852-1926) van de vereniging
Volksweerbaarheid, de officier en historicus W.G. de Bas (1882-1952) van
de Bond tegen de Revolutie en de commandant van de afdeling Gooi- en
Eemland van de kaderlandstorm P.Ch. J. Kiès (1895-1968). Zij
weerspiegelden Dudok van Heels verbondenheid met die gegoede, veelal
liberale, burgers en officieren die zich inzetten voor een krachtige staat en
die fysieke ontwikkeling beklemtoonden en bescherming van de nationale
onafhankelijkheid wilden verzekeren door lichamelijke en morele
versterking van de bevolking. Gedreven door nationalisme, idealen van
nationale eenheid en weerbaarheid, waren zij via allerlei verenigingen en
familiebanden met elkaar verbonden. Bovendien wisten deze activisten pers
en politiek gemakkelijk te vinden. We weten echter nog weinig over omvang
en interne structuur van dit gezelschap. Kunnen we spreken van een
pressiegroep of een los netwerk? Waren ze effectief in de verwezenlijking
van hun idealen en hoe eenduidig waren die? Roeiden ze in tijden van
groeiende maatschappelijke en politieke tegenstellingen tegen de stroom in?
Waren ze een effectieve schakel tussen leger en maatschappij? We kunnen
op al deze vragen nog geen sluitend antwoord geven, omdat deze groep, die
niet als politieke partij georganiseerd was, geen duidelijke structuur kende.
Te Velde en Schoenmaker hebben in hun dissertaties de liberale onvrede
over nationale eenheid en kracht weliswaar onderkend en geduid, maar case
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studies zijn noodzakelijk om meer zicht op structuur, ideeënontwikkeling en
onderlinge meningsverschillen te krijgen.1 Hieraan wil dit artikel bijdragen.2
Dudok van Heel was in deze beweging zeker een van de spinnen in het web
en verpersoonlijkte de verwevenheid van de werelden van sport, opvoeding
en de strijdkrachten.3
A.E. Dudok van Heel kwam uit een Amsterdamse koopmansfamilie.4
Hij woonde aan de Herengracht in Amsterdam en bezat een bijzondere in
Noorse stijl gebouwde houten villa aan de Flevolaan in Naarden.5 Zowel in
Het Gooi als in Amsterdam was hij bijzonder actief op het grensvlak van
leger en samenleving, waarbij jeugd, opvoeding en verspreiding van kennis
over de krijgsmacht zijn bijzondere interesse hadden. Sport en
georganiseerde activiteiten in de buitenlucht waren voor Dudok een
belangrijk middel om de mannelijke inwoners van Nederland, al vanaf jonge
leeftijd, krachtiger van lijf en leden te maken. Ten slotte was hij een
energieke ijveraar voor een andere legerorganisatie, die in zijn ogen de taak
van de landsverdediging eerlijker over de bevolking zou verspreiden.

H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef (Den Haag 1992) en B. Schoenmaker,
Burgerzin en soldatengeest (Amsterdam 2009).
2 W. Klinkert, ‘A Dutch Mass Army? Dutch Liberal Ideas and Practices to Enlarge
the Army, 1914-1922’, First World War Studies 2.2 (2011), 233-248 en W. Klinkert,
‘Volkskracht en weerbaarheid. Piet Scharroo’ in: F. Boterman ea (red.) Na de
catastrofe (Amsterdam 2014) 241-254.
3 Tot deze groep behoorden bijvoorbeeld E.J. Korthals Altes (1866-1924), G.
Polvliet (1869-1923), F.W. van Tuyll van Serooskerken (1851-1924), J.H. Cohen
Stuart (1883-1955), M. Meyers (1875-1919) en Jan Feith (1874-1944).
4 Niet te verwarren met zijn naam- en generatiegenoot A.E. Dudok van Heel (18581925), bierbrouwer op Walcheren en Duits consul te Vlissingen of met de officier
A. Dudok van Heel (1871-1936), die actief was in de sportwereld. Zie over de
familie: M. van Melle, ‘De Amsterdamse familie Dudok van Heel’
http://www.onsamsterdam.nl, laatst geraadpleegd 19 januari 2017. In Naarden
bezat Dudok vanaf 1912 aan de Galgesteeg (Godelindeweg) tevens een vetfabriek
(‘Noorwegen’), die in 1919 door brand werd verwoest. H. Schaftenaar, ‘Van Rustnaar Koningshoek’ De Omroeper 18. 3 (2005) 81-92. Dudok was nauw verwant aan
de ondernemersfamilies Kuhn en Wurfbain.
5 Dudoks moeder was een Noorse. De villa werd herbouwd na een vernietigende
brand in 1912.
1
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Essentieel hierin was de invoering van algemene dienstplicht, hierdoor was
iedere jongen dienstplichtig, zonder loting. 6
De laatste decennia van de negentiende eeuw kenden een lange
politieke worsteling over modernisering van de militaire organisatie en
versterking van de strijdkrachten. De oorlogen van 1864-1871 hadden niet
alleen een machtig Duits Keizerrijk voortgebracht, maar hadden ook de
kracht van geïndustrialiseerde massalegers ondubbelzinnig getoond en
daarbij de geopolitieke situatie op het continent wezenlijk veranderd. Voor
kleine staten voorspelde dit weinig goeds. In Nederland groeide het
politieke bewustzijn snel, dat de neutraliteit alleen met een geloofwaardiger,
dus groter leger nog veilig was, waarbij de vraag bleef hoe dit georganiseerd
moest worden tegen aanvaardbare financiële en personele lasten. De
verdedigingslinies van de Vesting Holland werden vanaf 1874 ingrijpend
gemoderniseerd en nadat de grondwetswijziging van 1887 de wetgever
daartoe de vrijheid had gegeven, kwamen de ‘levende strijdmiddelen’ de
politieke arena binnen. 7 In 1898 werd de plaatsvervanging afgeschaft, nu
konden dienstplichtigen uit de gegoede burgerij zich niet langer vrijkopen
en dat maakte het leger meer dan ooit een zaak voor alle standen. Ook werd
het mogelijk dat dienstplichtigen lage officiersrangen konden gaan bekleden.
In 1901 besloot het parlement het aantal jaarlijks op te roepen
dienstplichtigen aanzienlijk te verhogen, waardoor bij een dreiging, naast de
bemanning van de linies en stellingen, een veldleger van bijna 100.000 man
op de been gebracht kon worden. De schutterij, een militair waardeloos
relict voor lokale ordehandhaving, verdween om plaats te maken voor een
systeem naar Pruisisch voorbeeld, waarin de dienstplichtigen enkele
tientallen jaren oproepbaar bleven, eerst als milicien in het veldleger, nadien
als landweerman voor fysiek minder belastende taken en ten slotte (1913) in
de landstorm. Naast de oudste dienstplichtigen konden ook zij die uitgeloot
waren zich hier vrijwillig bij aansluiten. In 1914 mobiliseerde de regering op
basis van deze wetten een leger van 200.000 man, waarbij de landstorm nog
buiten beschouwing bleef. In 1915-1919 schortte de minister van Oorlog
zelfs de loting op om de last van de mobilisatie eerlijker te verdelen. Juist in
deze kwestie, de verdeling van de militaire lasten onder de mannelijke
bevolking, zou Dudok zich danig roeren, maar daar begon het niet mee.
In september 1906 richtte hij, samen met de jurist E.J. Korthals Altes (tevens
voorzitter van Volksweerbaarheid in Amsterdam), een verzoek aan de koningin
deze dienstplicht in te voeren. Het leverde hem veel publiciteit op.
7 W. Klinkert, Het vaderland verdedigd (Den Haag 1992).
6
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In 1899 richtten, geïnspireerd door de felle emotionele betrokkenheid
van de Nederlandse bevolking bij de Boerenoorlog in Zuid-Afrika acht,
‘vaderlandslievende mannen’ de vereniging Volksweerbaarheid op. 8 De
angst dat kleine staten ten dode opgeschreven waren in het geweld van de
moderne oorlogvoering en het idee van landsverdediging als een taak van
nationaal belang voor alle inwoners had hen hiertoe aangezet.
Volksweerbaarheid vatte het begrip ‘weerbaarheid’ breed op: het ging om
fysieke weerbaarheid (sport en militaire oefening), maar ook morele,
culturele en economische weerbaarheid die leidde tot, in de woorden van
Schoenmaker, ‘strijdvaardig vaderlanderschap’.9 In 1901 rolde het periodiek
Allen Weerbaar voor het eerst van de persen. Het ledental groeide snel, tot
14.000 in 1902, om nadien stukje bij beetje te dalen. Dudok behoorde tot de
enthousiastelingen van het eerste uur: in februari 1900 trad hij toe tot het
bestuur van de lokale Volksweerbaarheid-afdeling in Het Gooi. In 1910 trad
hij als penningmeester toe tot het landelijke bestuur om twee jaar later Kalff
als voorzitter op te volgen. Kalff wilde bij voorkeur geen officier als
boegbeeld van de vereniging. Het civiele karakter moest prevaleren. Mede
daarom stelde Volksweerbaarheid geen concreet alternatief legerstelsel voor,
maar bestookte de Haagse beleidmakers wel met pleidooien voor een
bredere betrokkenheid van de bevolking bij defensie. De plaatsvervanging
was weliswaar opgeheven, maar nog steeds lootten velen vrij en dat was
onrechtvaardig en slecht voor het publieke draagvlak van de
landsverdediging. Bovendien uitte de vereniging kritiek op de binnen het
Nederlandse officierskorps breed gedragen voorliefde voor het Pruisische
legervormingssysteem. Ze achtte dit een on-Nederlands en dure miniimitatie van een leger van een grote mogendheid.
Dudok aarzelde niet zijn mening in de openbaarheid te brengen.
Toen er in februari 1903, tijdens de spannende weken van de
spoorwegstaking, het zogenaamde Manifest der Twintigen uitkwam, waarin
vanuit burgerlijke zijde met sympathie over de stakers werd gesproken,
reageerde Dudok als door een wesp gestoken:

Hiertoe behoorden de links-liberale oud-minister van Oorlog A.L.W. Seyffardt
(1840-1909), de neerlandicus G. Kalff (1856-1923), de Zaandijkse fabrikant T. Oly
(1854-1912) de Rotterdamse leraar geschiedenis H.J.P.A. Kiersch (1853- ) en de
Amsterdamse advocaat C.J. Pekelharing (1873-1945). L.H. Maas, Pro Patria
(Hilversum 1998) 172-176.
9 Schoenmaker, Burgerzin, 325-326.
8
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[het Manifest] geeft uitdrukking (…) aan dien slappen, ziekelijken geest die
ons Nederlandsche volk verlamt, die zijns ondanks medewerkt om ons
zedelijk te gronde te richten, en ons tot bespotting maakt in het
buitenland.10

Vijf jaar later, in 1908, verscheen wat zijn belangrijkste brochure zou
worden, Nationale kracht. Hierin wilde hij waarschuwen tegen de in zijn ogen
gevaarlijke onverschilligheid onder de bevolking, om zich voor te bereiden
op de mogelijke komende strijd ter behoud van ‘s lands onafhankelijkheid.
Zich mede baserend op de sociaal-darwinistische studies van de
Amsterdamse hoogleraar S.R. Steinmetz (1862-1940) beklemtoonde Dudok
dat strijd ‘het levensbrengend beginsel’ was en dat met versterken van de
militaire weerbaarheid ook economische opbloei en een ‘frissche, gezonde,
opwaartsstuwende volkskracht in tijden van vrede’ samengingen. Met de
Pruisische generaal Von Moltke onderschreef hij dat de eeuwige vrede geen
nastrevenswaardig doel was, immers oorlog kon, zonder deze actief na te
willen streven, volgens Dudok ‘heelend en louterend’ werken en ‘een volk
tot verjongingskuur worden, die het redt voor zedelijke ondergang.’
Ontkenning van oorlog achtte hij ontkenning van een natuurwet. In die
voorbereiding op strijd hoorde vaderlandsliefde een grote plaats te krijgen,
betoogde Dudok, maar door te lang alleen vrede gekend te hebben, waren
de Nederlanders slap geworden en de trots op hun eigen land en volk
verloren. Door eigen toedoen was dit nog verergerd; zo kwam hij tot zijn
centrale punt: de loting voor de militie! Deze was niet alleen onrechtvaardig,
‘zij werkt [ook] in hooge mate schadelijk op den volksgeest en kweekt
daardoor verslapping’. Ze ondermijnde de eenheid van het volk door de last
van verdediging op weinigen af te wentelen. Dudoks oproep aan de politiek
was zowel de invoering van de algemene dienstplicht, als lichamelijke
opvoeding op school. Met gymnastische oefeningen en openluchtspel
moest het kind orde en tucht leren en het belang van samenwerken gaan
inzien. In zijn legerstelsel zou iedere jongen gekeurd worden en, indien
fysiek in orde en niet in het bezit van een reden tot vrijstelling, in dienst
moeten, waardoor het leger even groot zou blijven omdat het aantal jaren
waarop een man opgeroepen kon worden, kon dalen. Het resultaat was een
jonger en dus fysiek sterker leger. Door bovendien miliciens te verplichten
(onder)officiersfuncties te vervullen en de legerorganisatie drastisch te
vereenvoudigen, kon geld bespaard worden, terwijl de fysiek en mentaal
10

Algemeen Handelsblad, 26 februari 1903.
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goed getrainde man, zodra hij terug de maatschappij in ging, de economie
bevorderde. Verder verwachtte Dudok veel van goede schiettraining (zelf
was hij een verwoed sportschutter), militaire oefeningen te velde en
kwalitatief goede opleiders, met moderne pedagogische inzichten in plaats
van de traditionele militaire tucht. Hij eindigde met de constatering dat
slechts door kracht uit te stralen de Nederlandse neutraliteit kans maakte in
een nieuw Europees conflict door grote mogendheden gerespecteerd te
worden. Zou het land onverhoopt toch aangevallen worden, dan moest een
krachtige, taaie verdediging mogelijk zijn, niet in het minst door de
defensieve kracht van het natte polderland. Wordt het onderspit dan nog
gedolven ‘dan zullen wij ten minste niet roemloos bezwijken als een troep
weerloze schapen, maar met eere zooals het een heldenvolk betaamt’.11
Voor Volksweerbaarheid-begrippen was Dudok in deze brochure, die
niet als uitgave van de vereniging gepresenteerd werd, maar wel als product
van gedachtewisselingen binnen dit gezelschap, behoorlijk expliciet in de
legerorganisatie die aanbevolen werd. De algemene sociaal-darwinistische
uitgangspunten deelde hij daarentegen met vele publicisten die weerbaarheid
beklemtoonden. Net zo concreet toonde de auteur zich bij zijn aanpak van
weerbaar maken van de jeugd. In 1905 toog ‘den geestdriftvollen
voorvechter van Volksweerbaarheid’ naar gymnasia en hbs’en om onder de
jeugd belangstelling voor de weerbaarheidsgedachte te verspreiden. 12 Het
resultaat was, vanaf 1909, een jaarlijks zomervakantiekamp voor jongens
vanaf vijftien jaar op de heide bij Laren of op de Veluwe, enkele kilometers
zuidoostelijk van Harderwijk. Het ministerie van Oorlog ondersteunde dit
initiatief door tenten ter beschikking te stellen om de 200 en in latere jaren
300 jongens te huisvesten. Hoewel geen militaire oefening, was de
bewoording van de activiteiten allerminst ‘burgerlijk’:
gymnastiek en openluchtspel, afgewisseld door marsch- en
eenvoudige ongewapend te houden velddienstoefeningen, terwijl de
liefhebbers in de gelegenheid zullen worden gesteld nu en dan naar
de schijf te schieten.13
Positief besproken in De Telegraaf, 19 december 1908 en Algemeen Handelsblad, 22
december 1908.
12 A.E. Dudok van Heel, Allen Weerbaar (Amsterdam 1905) en Algemeen Handelsblad,
4 juni 1905.
13 Nieuwe Apeldoornsche Courant 10 mei 1911, zie ook Het Nieuws van den Dag, 1
augustus 1910.
11
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Daarnaast was er voor de jongens gelegenheid te fietsen, zwemmen,
wandelen, lezen en muziek te maken. Ook waren er voorstellingen en
voordrachten voor en door de deelnemers. De eerste bijeenkomst, van 1909,
combineerde hij met demonstraties door ‘verpleging te velde’, een door
hemzelf een maand voordien opgerichte onderafdeling van
Volksweerbaarheid Naarden. Ze bestond uit verpleegsters die lieten zien dat
op het slagveld ook een rol voor de vrouw was weggelegd.14 Dit initiatief
lijkt echter weinig weerklank gevonden te hebben. In 1912 bezocht majoor
G.A.A. Alting von Geusau (1864-1937), namens de minister van Oorlog,
het kamp. Om de subsidie te rechtvaardigen, wenste het ministerie vanaf
1912 dat een officier militaire lessen zou verzorgen. 15 Dudok wist deze
‘vacantiekampen’ jaarlijks in de pers besproken te krijgen en greep ze, met
succes, aan om verbinding te leggen met twee, min of meer vergelijkbare
organisaties: de weerbaarheidsverenigingen en de padvinderij.
Sinds de jaren 1860 kende Nederland door het ministerie van Oorlog
gesubsidieerde weerbaarheidsverenigingen, die zich lokaal georganiseerd
bezighielden met schietoefeningen en militaire velddiensten. 16 In 1891
fuseerde een aantal weerbaarheidsverenigingen tot een nationale vereniging
(NWV), waarvan lokale afdelingen in de zomer bijeenkwamen voor
meerdaagse ‘manoeuvres’ op de Gooise heide.17 In maart 1901 gaf minister
van Oorlog K. Eland (1838-1927) toestemming voor deelname door leden
van Volksweerbaarheid aan (delen van) de oefeningen van de
Weerbaarheidsvereeniging. Deze gecombineerde kampementen vonden
tussen 1902 en 1905 plaats, waar in ‘nachtmanoeuvres’ beide groepen elkaar
‘bevochten’. Rond de kerstdagen van 1906 en 1907 hielden beide
verenigingen voor ongeveer 600 deelnemers een gezamenlijke
velddienstoefening in respectievelijk Wezep en Het Gooi, met aansluitend
een propagandadag in Zwolle en Hilversum. Dudok was bij deze laatste
Journalisten refereerden in hun verslag naar de Britse veldmaarschalk Frederick
Roberts (1832-1914), die tezelfdertijd zulks propageerde in Groot-Brittannië. In
augustus 1909 leverde dit enkele artikelen op in het Algemeen Handelsblad en in het
Nieuws van den Dag over de rol van de vrouw in Volksweerbaarheid.
15 Reserve-eerste luitenant J. Kruls uit Amsterdam, in 1920-1938 voorzitter van de
Algemene Nederlandse Vereniging van Reserve Officieren.
16 W. Bevaart, De Nederlandse defensie (Den Haag 1992) 413-424.
17 Het Nieuws van den Dag, 1 augustus 1894 en Provinciale Overijsselsche en Zwolsche
Courant, 28 maart 1901.
14
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omvangrijke oefening nauw betrokken. 18 Deze gecombineerde
buitenactiviteiten bleven de daaropvolgende jaren plaatsvinden, in februari
1909 en in 1911 zelfs onder het toeziend oog van de minister van Oorlog.
Een jaar nadien gaf koningin-moeder Emma persoonlijk blijk van haar
belangstelling. Soms werd ook een deel van het programma van de
‘vacantiekampen’ voor jongens gecombineerd met activiteiten van de NWV.
Beide verenigingen visten min of meer in dezelfde vijver, ook de NWV
zocht immers leden onder scholieren en Volksweerbaarheid propageerde
schiet- en militaire vaardigheden. In 1901 had Volksweerbaarheid in
Amsterdam zelfs een eigen weerbaarheidsvereniging voor scholieren
opgericht, ter bevordering van schiet-, scherm- en militaire oefeningen. 19
Dudok kwam via de weerbaarheidsvereniging in contact met twee
prominente beijveraars van vrijwillige dienstneming, die vooral in het
interbellum via de landstorm op de voorgrond zouden treden: W.J.M.
Linden (1870-1941) en J.W. Klein (1877-1949).
De tweede beweging was de padvinderij (boy scout-beweging) daterend
uit 1907. Ze verkreeg in de zomer van 1910 bekendheid in Nederland door
het bezoek van een groep Britse scouts. De groep kreeg overal een
hartelijke ontvangst en de pers was lovend over het initiatief. Een
Nederlandse kopie kon niet lang uitblijven en in 1911 was de landelijke
organisatie een feit. Tot de oprichters behoorde de redacteur van Allen
Weerbaar, tevens journalist van de Telegraaf met grote interesse voor militaire
zaken: Gos de Voogt (1863-1918). Het was ook De Voogt, die in 1910 in
Amsterdam gastheer was geweest voor de Britse scouts. Dudok nodigde in
1912 niet alleen scouts maar ook groepen uit België en Duitsland
(Wandervögel) uit om aan zijn ‘vacantiekampen’ deel te nemen. 20 En daar
bleef het niet bij. Reeds in februari 1911 zat Dudok, met vele officieren, in
het bestuur van de padvinderij in Het Gooi en in het najaar, nu als vicepresident van de Nederlandsche Padvindersorgansisatie, begroette hij
Robert Baden-Powell (1857-1941) tijdens diens bezoek aan Nederland. Zo
kwam hij bovendien in nauw contact met prins Hendrik (1876-1934), die in
Algemeen Handelsblad, 27 december 1907.
Op 1 maart 1908 vond in Amsterdam een congres van de Vereniging ter
Beoefening van de Krijgswetenschap plaats over vrijwillige weerbaarheid. Het
Nieuws van den Dag, 2 maart 1908.
20 In 1913 gingen als tegenbezoek Nederlandse jongens naar Engeland, Algemeen
Handelsblad, 8 augustus 1913. De Belgische contacten liepen via de Luikse
hoogleraar Emile Witmeur (1874-1954).
18
19
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1915 het beschermheerschap van de Nederlandse scouting op zich zou
nemen.
Het ministerie van Oorlog toonde, door financiële en materiële steun,
betrokkenheid bij de activiteiten van zowel de NWV als Volksweerbaarheid.
Een fysiek goed geoefende mannelijke bevolking was evident van militair
belang en de waardering van de militaire organisatie voor bevordering van
fysieke fitheid door externe partijen nam na de eeuwwisseling toe. Het
ministerie van Oorlog subsidieerde al eerder gymnastiekonderwijs en
organiseerde sportevenementen. 21 Twee speciale commissies moesten dit
beleidsterrein verder ontwikkelen. In 1906 kwam er zo’n commissie voor de
lichamelijke geoefendheid van de jeugd. Hierin kregen onder meer twee
prominente deskundigen op het gebied van gymnastiekonderwijs zitting: S.
van Aken (1857-1927)22 en J.B. Verheij (1851-1913), kolonel der mariniers
en lid van de Tweede Kamer. In 1912 volgde een commissie voor de
weerbaarheidsbeweging, met Dudok onder haar leden. 23 De concrete
resultaten van deze inspanningen waren echter teleurstellend. Onderwijs en
leger waren twee beleidsterreinen die moeilijk tot samenhangend beleid op
dit gebied kwamen en weinig genegen waren autonomie op hun eigen
beleidsterreinen prijs te geven. Hier speelde mee dat de vraag over wie
verantwoordelijk was voor de oefening van de Nederlandse mannelijke
jeugd nauw samenhing met de legerorganisatie. Met de legerwetten van
1901 en 1912-1913 was gekozen voor een leger dat, net als bij de grote
mogendheden, op zeer militaire wijze, in kazernes alleen ingelote jongens
trainde. De legerautoriteiten konden daarom slecht overweg met
voorstanders van een langduriger, civieler en vaak lokaal georganiseerde
training. Er waren natuurlijk overeenkomsten in beide opvattingen, maar te
weinig om initiatieven als van Volksweerbaarheid of de NWV stevig te
integreren in de architectuur van de legerorganisatie. Concrete resultaten
bleven dus mager en incidenteel: in 1913 bijvoorbeeld opende de eerste
militaire gymnastiekschool in Utrecht haar deuren om militairen als
gymnastiek-instructeurs voor de miliciens op te leiden. Een stap die
iedereen toejuichte. De weerbaarheidscommissie kon echter haar opdracht,
Klinkert, Vaderland 365-366.
Rotterdamsch Nieuwsblad, 1 maart 1927. Hij gold als de belangrijkste adviseur van
de regering op het gebied van gymnastiekonderwijs en had nauwe banden met het
ministerie van Oorlog.
23 Onder voorzitterschap van het ARP-Tweede Kamerlid A.Ph.R.C. van der Borch
van Verwolde (1842-1919), hierin zaten ook Klein en Linden.
21
22
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hoe de weerbaarheidsverenigingen militair effectief inzetbaar te maken, niet
omzetten in nieuw beleid. De minister liet in 1913-1914 dit onderwerp
rusten, waardoor er, toen plotseling het Europese kruitvat ontvlamde, in alle
haast geïmproviseerd moest worden.
Als er ooit een moment was dat nationale weerbaarheid in het
centrum van de aandacht stond, was het in die spannende augustusmaand
1914. 200.000 gemobiliseerden moesten de neutraliteit verdedigen. Dat was
tot in de puntjes voorbereid. Voor degenen die zich, in de hitte van het
moment, vrijwillig aanmeldden, moest een in alle haast geformuleerd
Koninklijke Besluit afgekondigd worden. 24 Hieruit kwam de vrijwillige
landstorm voort en vanzelfsprekend stond Dudok vooraan. Hij werd
kapitein van een vrijwilligerskorps gevormd uit de Naardense
schietvereniging Huybert van der Eyken.25 Vanuit deze positie ging hij zich
sterk maken voor verdere uitbouw van deze instelling, gebaseerd op de wet
van 1913, die het idee van algemene dienstplicht aanzienlijk dichterbij leek
te brengen. Vanaf december 1914 lanceerde hij een publiciteitsoffensief
voor de oprichting van lokale afdelingen. Dudok begon in de zuidelijke
provincies, daar werd de nabijheid van de oorlog het meest gevoeld. Oudofficieren van landmacht en schutterij riep hij op de nieuwe afdelingen aan
te voeren.
Door de oprichting dezer afdeelingen te bevorderen, die officieel
erkend worden tot ’s Lands weerkracht te behooren (…) voorkomt
men mede, dat in tijd van oorlog ons het franctireur-wezen ontstaat
met zijn heillooze gevolgen, zooals dat in België gebeurde. Op dan
Brabanders en Limburgers! Met geestdrift deze schoone taak
aanvaard en met geestkracht doorgezet tot heil van het Vaderland.26

Dit initiatief vormde de kiem voor een herleving van het idee van brede
militaire oefening van de mannelijke inwoners. In het voorjaar van 1915
organiseerde Dudok samen met vertegenwoordigers van de vrijwillige
landstorm zogenaamde landstormavonden om mannen tussen de 17 en 45
jaar te enthousiasmeren. Het kan nauwelijks toeval zijn dat Hilversum het
R. Groeninx van Zoelen, Het vertrouwen der overheid (Den Haag, 1915) 8. Hierbij
zou een belangrijke rol gespeeld zijn door de stafofficier J.C.C. Tonnet (1868-1937).
25 Dit stond aanvankelijk bekend als het Gooisch Vrijwilligerskorps, later
Landstormkorps Naarden.
26 Nieuwe Tilburgsche Courant, 19 december 1914.
24
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spits afbeet.27 Deze kleinschalige initiatieven groeiden in de zomer van 1915
uit tot een politieke kwestie van nationale omvang. Het begon in mei met
een opvallende buitenparlementaire actie, het zogenaamde ‘adres Van Aalst’,
genoemd naar de eerst vermelde ondertekenaar, de directeur van de
Nederlandsche Handelmaatschappij, C.J.K. van Aalst (1866-1939). De
adressanten wensten dat de regering de grote hoeveelheid mannen die
buiten de dienstplicht viel, alsnog militair oefende, en daarmee
tegemoetkwam aan de wens om de last van de mobilisatie niet langer op een
beperkt gedeelte van de mannen af te wentelen. Dit zou een essentiële stap
vormen op weg naar het ideaal van de algemene dienstplicht. Dat was juist
nu, omdat Nederland zo nabij het front lag en massale legers het land
omringden, urgent. Dudok zette zijn netwerk in om met brochures en
persbijdragen de geesten hiervoor rijp te maken. Via Volksweerbaarheid
richtte hij het Propagandacomité voor Algemeene Oefenplicht op, waaraan
hij persoonlijk leiding gaf.28 In de propaganda werd nadrukkelijk gewezen
op het smartelijk lot dat België had getroffen, als waarschuwing voor wat
Nederland te wachten zou staan, als het zich zwak toonde. Minister van
Oorlog N. Bosboom (1855-1937) zag de noodzaak van nieuwe wetgeving
wel in. Hij moest iets doen aan de legersterkte en aan de dreigende
langdurige inzet van de opgeroepen soldaten van augustus 1914. Bovendien
was de vrijwillige landstorm van augustus 1914, ondanks Dudoks inzet, nog
nauwelijks tot wasdom gekomen. 29 Anderzijds zat de minister niet te
wachten op een grote instroom van mannen zonder militaire training, dat
was een last en geen lust voor de krijgsmacht, nog afgezien van de hoge
kosten voor bewapening en kleding. De oplossing van Bosboom,
gepresenteerd aan de Kamer in juni 1915, was meer verloven toe te staan uit
de oudere lichtingen en de aanvulling te halen uit het gefaseerd oproepen
van mannen, die eerder buiten de dienstplicht waren gebleven. Dat kon het
leger organisatorisch wel aan en dan kon ook een degelijke militaire
opleiding gegeven worden. Het resultaat was wel, dat ervaren soldaten
4 maart 1915 in De Harmonie, zie de Gooi- en Eemlander, 6 maart 1915. Het is de
vraag of de werving succesvol was, zie de Gooi- en Eemlander, 3 april 1915.
28 Hierin waren onder andere actief: de schrijver F. van Eeden (1860-1932), de
juristen D.P.D. Fabius (1851-1931) en J.A. van Hamel (1880-1964), de officier en
publicist W.E. van Dam van Isselt (1870-1951) en de militair-correspondent van de
Telegraaf G. Polvliet.
29 De benoeming in februari 1915 van H.C.A. Neeteson, een gepensioneerd
generaal, bracht wel enige orde en structuur. Langzaam kwam er groei.
27
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vervangen werden door onervaren soldaten. De afgezwaaiden vormden dan
een geoefende reserve, op te roepen in het ure des gevaars. De legeromvang
steeg dus alleen op papier en dan nog stap voor stap. Links was desondanks
furieus tegen, het achtte iedere stap naar algemene dienstplicht ongewenst,
maar ook van andere zijden kwamen bezwaren tegen vergroting van de
militaire last. 30 De minister moest water bij de wijn doen, maar toen na
weken vergaderen in juli het besluit er lag, was bij Dudok en zijn
strijdmakkers de vreugde gering. Weliswaar was in zekere zin de loting nu
afgeschaft, maar omdat het aantal opgeroepenen beperkt bleef en het leger
door de nieuwe wet de facto niet groeide en zelfs in kwaliteit verminderde,
was het ideaal van nationale weerbaarheid nog steeds ver weg. De ene na de
andere publicatie over deze gemiste kans rolde van de persen. 31 Wat
overbleef was de vrijwillige landstorm, 6700 man groot in eind 1915
versterkt, vanaf zomer 1916 met een nieuwe loot aan de stam: de
kaderlandstorm. 32
De kaderlandstorm praktiseerde vrijwillige militaire training voor
jongens van de mulo, hbs en gymnasia. Dit was hun opstapje naar een
onderofficierspositie zodra ze hun dienstplicht gingen vervullen.
Volksweerbaarheid propageerde deze vorm van training van de jeugd door
via de scholen vrijwilligers te werven. Hierbij werd nadrukkelijk duidelijk
gemaakt dat school- en trainingstijden elkaar niet in de weg zaten en dat het
Rijk voor de kosten opdraaide. Driemaal per jaar, in de paas-, zomer- en
kerstvakantie, vonden grote oefeningen plaats. De zomeroefening in
legerplaats De Harskamp beet in 1916 het spits af. Hierop volgden
oefeningen rond kerst nabij Tilburg, met Pasen 1917 bij Nijmegen en in
winter 1917 bij het vanouds bekende Laren. Zo’n 700-800 jongens deden
hier, onder leiding van kapitein P.W. Klein, aan mee. In veel opzichten
waren zo de kampen van Volksweerbaarheid en de NWV aan een tweede
leven begonnen, maar nu exclusief voor de schooljeugd en nog
nadrukkelijker van een militair karakter. Opperbevelhebber Snijders bezocht
op 31 juli 1917 de zomeroefening bij Harderwijk, enkele dagen later gevolgd
door de minister van Oorlog. Dudok wees in circulaires aan de scholen en
P. Moeyes, Buiten schot (Amsterdam, 2014) 154-156.
Klinkert, ‘Mass army’, 239.
32 Gedurende de mobilisatieperiode schommelde de omvang van de vrijwillige
landstorm rond de 7000 man. In maart 1917 kreeg het landstormkorps Amsterdam
als eerste een eigen vaandel en werd duidelijk dat de vrijwillige landstorm ook na de
oorlog zou blijven bestaan.
30
31
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ingezonden brieven in de dagbladen op het ‘nationale belang’ van een fysiek
goed getrainde jeugd, zowel in tijden van oorlog, maar ook in tijden van
vrede. Militairen en leden van het bestuur van Volksweerbaarheid, vaak
oud-officieren, bezochten scholen en theaters door heel het land om deze
nieuwe loot aan de militaire stam zo aantrekkelijk mogelijk onder de
aandacht te brengen en de oprichting van lokale afdelingen te
ondersteunen.33
In 1916 zag nog een ander publiciteitsoffensief het licht: de
zogenaamde legerdagen. Voor deze omvangrijke manifestaties sloeg een
drietal organisaties de handen ineen: de vereniging Ons Leger,
Volksweerbaarheid en het ministerie van Oorlog zelf. Ons Leger was kort
voor de oorlog (1912) door twee in Breda gelegerde jonge officieren
opgericht om de maatschappelijke interesse in landsverdediging te
stimuleren. Het voornaamste doel was ‘propaganda’ voor de krijgsmacht.
Meer sympathie voor het leger onder de bevolking moest leiden tot een
kwalitatief betere, omvangrijkere en maatschappelijk breder gedragen
defensie-inspanning. Hierin volgden de oprichters het voorbeeld van hun
maritieme collega’s, die in 1906 Onze Vloot te water hadden gelaten. Ons
Leger was in haar eerste jaren van bestaan een vereniging gebleven van
officieren en een bescheiden aantal sympathisanten uit de gegoede burgerij.
Ideologisch was de overeenkomst met Volksweerbaarheid groot, maar Ons
Leger was exclusiever op defensieaangelegenheden gericht. De zich
voortslepende mobilisatie en de in militaire en burgerkringen gevoelde zorg
om het draagvlak voor de grote inspanning leidden in de zomer van 1916
tot de eerste legerdag in Breda die nadien nog gehouden is in acht andere
steden. 34 Het ministerie van Oorlog stelde het modernste materieel
beschikbaar om het publiek een spectaculair beeld van het moderne gevecht
te geven. Demonstraties met mitrailleurs, van luchtdoelgeschut, van
geneeskundige zorg te velde, van door paarden getrokken geschut en zelfs
van vliegtuigen moesten het publiek vertrouwen in de kracht van het leger
schenken en informeren wat een moderne defensie-inspanning inhield. In
33 Ingezonden brief van Dudok in De Telegraaf, 9 december 1916 en Drentsche
Courant, 6 januari 1917.
34 Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Gouda, Tiel, ’s-Hertogenbosch, Hengelo en
Leeuwarden. A. Wagemaker, Een groot en sterk leger, MA-scriptie UvA, 2004 en
Y.G.M. Lenders, Onbekend maakt ongewaardeerd, BA-scriptie NLDA, Breda 2012.
Oorlog organiseerde ook sportevenementen, vooral de generaals P. Kleynhens
(1852-1928) en A.R. Ophorst (1857-1928) waren hierin actief.
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stadions, op grote terreinen en met marsen door steden presenteerde het
leger zich luid en duidelijk. Ons Leger en Volksweerbaarheid, met voorzitter
Dudok vooraan, ondersteunden deze manifestaties krachtig. Bij alle
bijeenkomsten waren vele notabelen aanwezig. Snijders gaf zelfs bij alle
dagen acte de présence, maar politieke aanwezigheid was beduidend minder.
De publieke belangstelling voor deze manifestaties was aanzienlijk, soms
gaven ze aanleiding tot antimilitaristische betogingen. Ook de belangstelling
van de pers was ruim. Een relatief kleine en onbekende vereniging als Ons
Leger kon zich goed profileren en verdubbelde haar ledental. Snijders zou
zich na de oorlog in verschillende functies aan deze vereniging verbinden.35
De bemoeienis van Volksweerbaarheid was minder publiek, maar Dudok
was bij alle diners voor notabelen, een vast onderdeel van deze dagen, te
gast en kon zijn vereniging voor het voetlicht brengen.
De Eerste Wereldoorlog liet ook in de Nederlandse krijgsmacht en
bevolking diepe sporen na. De omvang, letaliteit en technologisering van de
oorlog hadden grote indruk gemaakt. Een groter aantal Nederlandse
mannen dan ooit had, mede op basis van de wet van 1915, militaire training
ontvangen, zo’n 500.000. De groeiende verwevenheid van maatschappij en
oorlog was zelfs in een neutraal land velen duidelijk geworden. Moderne
oorlog betekende een massaleger, een grote oorlogsindustrie en een
voorbereide bevolking in fysieke en economische zin. Zo’n oorlog, met de
destructieve kracht die wapens inmiddels hadden gekregen, leidde
anderzijds ook tot gevoelens van weerzin en verhevigd antimilitarisme. Dat
zou in de jaren twintig tot een voornaam thema uitgroeien in het publieke
debat omtrent defensie. Toch past hier wel enige nuance. Vooral in de
eerste jaren na 1918 heerste onzekerheid over zowel de toekomst van
Duitsland, de machtige buurstaat die tot interne chaos verviel, als over de
nieuwe interne vijand, het bolsjewisme. Rust was op het Europese continent
nog ver te zoeken en de groeperingen die voor 1914 ‘weerbaarheid’ hadden
gepropageerd, zagen nog steeds een rol voor zichzelf weggelegd. Dudok
koos in 1918 met overtuiging de zijde van de contrarevolutie en verhief zijn
stem in verschillende fora.36

35 Dudok werd lid van de algemene raad van Ons Leger en bestuurslid van de
afdeling Naarden-Bussum van Onze Vloot.
36 In het omvangrijke Gedenkboek 1898-1923, uitgegeven ter gelegenheid van het
zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en mede geredigeerd door
W.G. de Bas, schreef Dudok het hoofdstuk over november 1918.
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In september 1919 vond in het Kurhaus in Scheveningen het
‘Nationaal congres voor de Weerkracht van het Nederlandsche volk’ plaats.
Sprekers uit verschillende geledingen van de samenleving gaven hun visie
op dit thema. De aanwezigheid van prins Hendrik en van de net ontslagen
generaal Snijders gaven de bijeenkomst extra nieuwswaarde. Inleiders, onder
wie de historicus P.J. Blok (1855-1929), bespraken thema’s als Nederland en
militarisme, tucht en weerbaarheid, scholing van de jeugd, de Volkenbond
en ontwapening. Dudok, zelf geen spreker, mengde zich wel in de discussie
met een oproep dat een gedegen oorlogsvoorbereiding nog steeds absoluut
noodzakelijk was. Hij herhaalde zelf onder groot applaus zijn opinie uit
1908: ‘al zou met wiskundige zekerheid zijn te voorzien dat wij in den strijd
het onderspit zouden delven, wij nochtans die strijd in moeten omdat het
beter is met eere onder te gaan’. 37 Bovendien was hem de eer gegund
namens het congres een krans te leggen bij het Monument 1813 in Den
Haag ter onderstreping van het belang van de onafhankelijkheid van
Nederland. De coalitie van Ons leger, Volksweerbaarheid en het ministerie
van Oorlog, gesmeed tijdens de mobilisatie, weerspiegelde zich tijdens dit
congres nadrukkelijk. Ook voor Dudok bleven de thema’s opmerkelijk
identiek aan die van voor 1914. Nu van regeringszijde allerlei voorstellen tot
een nieuwe legerorganisatie kwamen, beklemtoonde hij dat uit de
mannelijke bevolking veel meer goed opgeleide reserveofficieren moesten
komen om het grote leger van de toekomst te leiden en om leger en volk
verbonden te houden en, natuurlijk, dat de oorlog de noodzaak de jeugd
fysiek te trainen alleen maar had bevestigd.38
Continuïteit bleek ook uit het voortleven van de vrijwillige landstorm.
Als Volksweerbaarheid in juli 1921 weer congresseert, zijn de dominante
thema’s herkenbaar: de vrijwillige landstorm als middel om de bevolking
weerbaar te maken en een blijvende band tussen de vereniging en dit
legeronderdeel. De inspecteur van de vrijwillige landstorm onderstreepte dat
ontwapening, een steeds nadrukkelijker naar voren tredend thema, op geen
enkele wijze de noodzaak voor vrijwillige, militaire training, ook voor de
jeugd, verminderde. Juist omdat het geüniformeerd was, bleef het
aantrekkelijk voor jongeren en zo kon ‘de aankweeking van militaire
gevoelens van tucht, van ondergeschiktheid, van saamhorigheidsgevoel’
mogelijk gemaakt worden. Kapitein P.W. Scharroo (1883-1963) beschreef
tijdens die bijeenkomst de noodzaak tot sportbeoefening door de jeugd.
37
38

Het Volk, 22 september 1919.
De Telegraaf, 11 februari 1920.
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Dudok kon deze oproepen alleen maar met hart en ziel ondersteunen.39 Die
steun kon niet verhullen dat Volksweerbaarheid er niet in slaagde aanhang
te winnen, ze verloor zelfs steeds meer contacten met sportorganisaties, die
op eigen benen verder gingen.
Uit de onrust en gevoelens van onzekerheid over de toekomst na de
Eerste Wereldoorlog kwam ook de Nationale Bond tegen de Revolutie
voort. Dit was een initiatief van de Indisch ambtenaar H. Zegers de Beijl
(1849-1926) dat snel weerklank vond bij zowel vertegenwoordigers van het
ministerie van Oorlog als van Volksweerbaarheid. De twee meest
vooraanstaande officieren uit de mobilisatiejaren, Snijders en de oudcommandant van het veldleger W.H. van Terwisga (1861-1948) traden toe,
alsmede civiele prominenten als de Amsterdamse hoogleraar theologie P.J.
Muller (1854-1922). Het was geen door militairen gedomineerde vereniging.
In 1921 aanvaardde Dudok het voorzitterschap en zijn medebestuurder uit
Volksweerbaarheid, De Bas, werd secretaris. Beiden leverden regelmatig
bijdragen aan het periodiek van de Bond, Ik zal handhaven. De Bond bleef
tot 1940 bestaan en genoot veel sympathie in kringen van de vrijwillige
landstorm, burgerwachten en Oranjeverenigingen. In 1933 koos de Bond
uitdrukkelijk stelling tegen de NSB.40
Het voorzitterschap van de Bond was de laatste bestuursfunctie die
Dudok op zich nam. De jaren 1922 en 1923 waren voor hem grotendeels
gevuld met voorbereidingen voor de viering van het regeringsjubileum van
de koningin in september 1923. Dudok was voorzitter van het comité dat
de nationale huldiging organiseerde. Het leverde hem een officierschap in
de orde van Oranje-Nassau op. Deze landelijk in het oog lopende functie
stond velen nog zeer nabij, toen zij zich in 1924 voor de begrafenis in
Naarden verzamelden.
De zakenman Dudok van Heel belandde door zijn zeer actieve
betrokkenheid bij verenigingen die bezorgd waren over de kracht en
nationale gevoelens onder de bevolking in nieuwe werelden: de krijgsmacht,
sport-, jeugd- en weerbaarheidsorganisaties en zelfs het hof. Hij behoorde
hiermee tot een groep veelal liberale burgers die, zonder formele
partijpolitieke affiliatie, de bevolking, via dagbladpers en brochures, het
parlement en de regering vormen van versterking van ‘volkskracht’
voorhielden. Via Dudok, en anderen, wordt een ideeënwereld zichtbaar, die
in zijn veelzijdigheid en breedte niet op die manier in het parlement werd
39
40

NRC, 24 juli 1921.
De NSB-journalist P.J. van Megchelen werkte tot 1933 voor de Bond.
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A.E. Dudok van Heel (1859-1924)
verwoord, noch direct aan een politieke partij was te koppelen. Bovendien
wordt duidelijk hoe sport-, weerbaarheids- en militaire organisaties door
personen nauw met elkaar verbonden waren. Dudoks ideeën en initiatieven
kwamen veelvuldig in de pers aan bod, het Algemeen Handelsblad lijkt het
ontvankelijkst, en hij aarzelde niet politici met adressen en brochures te
bestoken. Toch bleef hij niet verder dan de drempel als het om de
werkelijke beslissingen ging en bovendien is de maatschappelijke impact van
zijn ideeën moeilijk te meten. Verder in kaart brengen van sleutelfiguren kan
wel tot meer kennis op dit punt leiden. Bovendien biedt zo’n analyse inzicht
in de continuïteit in denkbeelden over de relatie tussen maatschappij en
krijgsmacht voor en na de Eerste Wereldoorlog. Hiermee zouden de
mentale en culturele gevolgen die deze oorlog op de Nederlandse burgerij
had, beter begrepen kunnen worden.
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Holle fantasterij en defaitistische sprookjes. Kapitein
A.J. Maas (1883-1939) in het publieke debat over
nationale ontwapening
Wouter Linmans
Op donderdag 22 april 1915, even na vijf uur in de middag, zagen Franse en
Canadese troepen ten noorden van de stad Ieper hoe een groengele nevel
opsteeg uit de Duitse loopgraven. Duitse troepen hadden maar liefst 5.730
gascilinders geopend en lieten in totaal 168 ton chloorgas ontsnappen in de
hoop daarmee de vastgelopen stellingenoorlog te doorbreken. 1 Een zwakke
noordelijke wind dreef de giftige dampen naar de geallieerde linies en
omhulde de gehele frontbreedte tussen Bikschote en Poelkapelle. De
troepen in de Franse loopgraven werden door de gasaanval overrompeld en
trokken zich in paniek terug, zodat in de voorste linies een gat ontstond
over een breedte van zo’n zes kilometer. 2 Aanvallende Duitse soldaten
boekten ongeveer 200 meter terreinwinst en maakten enkele honderden
krijgsgevangenen. 3 Langemark en de Pilkem-heuvelrug werden ingenomen
en de positie van de Canadese troepen ten noordoosten van Ieper was
vrijwel onhoudbaar geworden. De aanval werd niet volledig uitgebuit: ook
het Duitse leger was dusdanig verrast door het succes van de aanval dat er
geen reservetroepen beschikbaar waren om door te stoten naar Ieper. 4
De gasaanval bij Ieper van 22 april 1915 zou de enige succesvolle
gasaanval van de Eerste Wereldoorlog blijken. Provisorische
beschermingsmaatregelen zoals met water of urine natgemaakte doeken of
sokken deden dienst als prototypen van latere gasmaskers en zorgden
H. Roozenbeek en J. van Wo ensel, De geest in de fles. De omgang van de Nederlan dse
defensieorganisatie met chemische strijdmiddelen 1915-1997 (Amsterdam 2010) 17.
2 L.F. Haber, The Poisonous Cloud. Chemical Warfare in the First World War (Oxford
1986) 30-34.
3 Het exacte aantal doden en gewonden is niet meer te achterh alen, zo’n
vierduizend gewonden waaronder iets meer dan duizend doden zijn de meest
waarschijnlijke aantallen slachtoffers N.J. McCamley, The Secret History of Chemical
Warfare (Barnsley 2006) 15-17; E.R.J. Wils, ‘Mosterdgas: koning van de
oorlogsgassen. De gasoorlog aan het Westelijk Front’, in: H. van der Linden, J.H.J.
Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918.
Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 10 (Soesterberg 2006) 59-96, aldaar 61.
4 E.R.J. Wils, ‘Mosterdgas: koning van de oorlogsgassen’, 61.
1
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ervoor dat de Canadese troepen bij Sint-Juliaan in staat waren een tweede
Duitse gasaanval op 24 april 1915 zonder grote verliezen te doorstaan. De
voortdurende ontwikkelingen van nieuwe aanvalsgassen en doeltreffende
beschermingsmiddelen hielden gelijke tred, zodat het gifgas vooral een grote
psychologische impact had. 5 Meer nog dan andere technologische
ontwikkelingen sprak het gifgas tot de verbeelding. Het angstbeeld van een
gruwelijke verstikkingsdood in de loopgraven greep niet alleen frontsoldaten
naar de keel, maar deed ook burgers ver van het front gruwen.
In de loop der jaren hebben Nederlandse historici zeer uiteenlopende
aspecten uit de geschiedenis van de chemische oorlogvoering belicht. De
32-delige kroniek De Grote Oorlog bevat diverse bijdragen hierover, van
onder meer chemicus Eric Wils. 6 In diezelfde reeks leverden luitenantkolonel b.d. J.H. Buitenhuis en Wim Klinkert bijdragen over respectievelijk
een grote Duitse gasaanval op Fort Souville in juni 1916 en chemie in de
militaire dienst in Nederland. 7 In 2010 verscheen voorts de uitvoerige studie
De geest in de fles over de vraag om welke redenen het Nederlandse Ministerie
van Defensie betrokken was bij de ontwikkeling, voorbereiding en
proefnemingen op het gebied van chemische oorlogvoering tussen 19151997.8 Onderzoek naar het publieke debat over chemische oorlogsvoering is

De uiteindelijke aantallen dodelijke slachtoffers van gifgas waren relatief klein,
hoewel aan Franse zijde meer soldaten door gasaanvallen omkwamen dan aan
Duitse of Britse zijde als gevolg van inferieure gasmaskers. Zie: L. Schmit,
‘Nederland en d e gifgasoorlog in de Eerste Wereldoorlog’, in: Armamentaria 36
(2001) 117-134, aldaar 118.
6 Zie onder andere: E.R.J. Wils., ‘Fritz Fab er: een chemicus als krijger’, in: J.H.J.
Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918.
Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 14 (Soesterberg 2007) 133-174; E.R.J. Wils.,
‘Het chemische wap en in het Britse leger. ‘Oh! What a lovely gas war’ ’, in: Ibidem,
deel 17 (Soesterberg 2008) 37-82.
7 J.H. Buitenhuis., ‘‘Artillerie en gas’. De artillerie-inzet tijdens d e gevechten tussen
april en d ecember 1916 en de grote gasaan val van de Duitsers op fo rt Souville in
juni 1916’, in: J.H.J. Andriessen, L. Do rrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 1 (Soesterberg
2002) 58-83; W. Klinkert, ‘”Het is een ingenieursoorlog”. Chemie in militaire dienst
in Nederland 1914-1915’, in Ibidem, deel 14 (Soesterberg 2007) 250-290.
8 H. Roozenbeek en J. van Wo ensel, De geest in de fles. De omgang van de Nederlan dse
defensieorganisatie met chemische strijdmiddelen 1915-1997 (Amsterdam 2010).
5
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verricht door historicus Norbert-Jan Nuij 9 en geschiedenisstudenten Chris
Ampt (Leiden) 10 en Wiecher de Vreeze (Rotterdam) 11 die ieder een
afstudeerscriptie aan het Nederlandse gifgasverleden wijdden.
In het vorig jaar verschenen De oorlog van anderen liet Conny Kristel
zien hoe Nederlanders tijdens de Eerste Wereldoorlog vol fascinatie,
verwondering, ontzag en verontrusting het nieuws over de ontwikkelingen
aan de fronten volgden. Dat Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
neutraal bleef, betekent niet dat de oorlog aan de Nederlandse bevolking
voorbijging. Vooral de oorlog in de lucht en de oorlog op zee maakten veel
indruk. Zeppelins, vliegtuigen en duikboten waren de strijdmiddelen die bij
uitstek ook Nederlandse burgers in gevaar brachten. Zo stierven honderden
Nederlanders op zee als gevolg van torpedoaanvallen door Duitse
onderzeeërs. Kristel concludeert dat wat in de nazomer van 1914 was
begonnen als ‘een oorlog van anderen’, ook het neutrale Nederland niet
ongemoeid heeft gelaten.
Vanuit die optiek is het interessant om te bezien welke indruk de
chemische oorlogvoering in Nederland heeft achtergelaten. Deze bijdrage
richt zich op het publieke debat over ontwapening dat gedurende de jaren
twintig en dertig in Nederland werd gevoerd in dagbladen, tijdschriften,
losse brochures en in openbare discussiebijeenkomsten. In het kader van
het thema van dit nummer van Leidschrift richt deze bijdrage zich specifiek
op de rol die de beroepsmilitair A.J. Maas in deze maatschappelijke discussie
speelde. Maas zou in de jaren twintig en dertig uitgroeien tot een van de
belangrijkste woordvoerders op het gebied van de luchtoorlog,
weerbaarheid en landsverdediging. Hoe en met welke boodschap mengde
hij zich in het publieke debat? Wat deed Maas om zijn standpunten gehoord

N.P.M. Nuij, ‘Nederland en de dreiging van chemische oorlogvoering 1918-1939.
Debatten en emoties over de “Dauw des doods” tijdens het interbellum’:
www.wereldoorlog1418.nl/gasoorlog/dauw-des-doods, geraadpleegd 29 november
2016; N.P.M. Nuij, ‘Sch rikbeeld gehuld in nevelen. Nederlandse defensie en
chemische oorlogvoering, 1918-1939’, Militaire Spectator 170 (2001) 532-542.
10 C. Ampt, ‘Gifgas: wreder dan kogel, gran aat of bajonet? Het Nederlands publieke
debat over ch emische wap ens: 1915-1940’ (Ongepubliceerde Masterscriptie
Geschiedenis, Leiden 2012).
11 W. de Vreez e, ‘Gas: de positie die Nederland innam in het intern ationale debat
over chemische oorlogsvo ering tussen de beid e Wereldoorlogen’ (Ongepubliceerd e
Masterscriptie Geschiedenis EUR, Rotterdam 2010).
9
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te laten worden? Hoe vrij kon hij als beroepsmilitair zijn mening geven? Wie
waren zijn tegenstanders? En hoe luidden de reacties?
Oorlogsvisioenen
Tijdens de oorlogsjaren speelden gifgas en gasmaskers een betrekkelijk
kleine rol in de Nederlandse dagbladpers, zodat de indruk ontstaat dat de
introductie van het gifgas op de Nederlandse bevolking weinig indruk heeft
gemaakt. Pas na de oorlog, toen langzaamaan een publiek debat op gang
kwam over de plaats van Nederland in de wereld en de mogelijkheid van
een nieuwe wereldoorlog, werd duidelijk hoezeer de chemische
oorlogvoering ook in Nederland een diepe indruk had achtergelaten. In
openbare en besloten bijeenkomsten, middels krantenberichten en
ingezonden brieven en een keur aan brochures wisselden burgers, politici en
militairen van gedachten over de vraag of een zinvolle landsverdediging in
een toekomstige oorlog nog wel mogelijk zou zijn. Tegenstanders van deze
gedachte verenigden zich onder de leuze dat Nederland eenzijdig moest
ontwapenen, in de overtuiging dat de Nederlandse bevolking zich in een
toekomstige oorlog niet meer zinvol kon verdedigen en geheel weerloos zou
zijn. Bovendien zou een ontwapend Nederland geen bedreiging vormen en
zouden potentiële tegenstanders geen reden hebben het land in een conflict
te betrekken.
In die steeds hoger oplopende discussie bedienden voorstanders van
nationale ontwapening zich van apocalyptische oorlogsvisioenen, waarin
twee iconen van de moderne oorlog onlosmakelijk met elkaar verbonden
raakten: het gifgas en het vliegtuig. 12 De transformatie van vliegtuig naar
bommenwerper had de barrière tussen het leger en de burgerbevolking
weggenomen. De ervaring van de Eerste Wereldoorlog had geleerd dat ook
de burgerbevolking als gevolg van luchtbombardementen rechtstreeks
betrokken zou kunnen worden in de waanzin van een toekomstige oorlog.
Meer nog: steeds sterker werd de gedachte dat zij het doelwit zou vormen
van grote luchtvloten die het land middels terreurbombardementen tot een
snelle overgave zouden dwingen. Het gifgas werd in die apocalyptische
Ik sch reef eerder in de Militaire Spectator over de rol van d e lu chtoorlog als
onderdeel van dit publiek debat: W.F.J. Linmans, ‘Grootbedrijf van
menschenslachting. Nederlandse dagbladen over de lu chtoorlog, 1914-1940’, in:
Militaire Spectator 184:2 (2015) 71-82.

12
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toekomstbeelden een bepalend element, deels vanwege haar
afschrikwekkende aard, maar ook vanuit het idee dat juist gifgas grote
aantallen burgerslachtoffers zou kunnen veroorzaken. ‘Eenige gasgolven,
een bombardement met gasgranaten…. en de aanvaller kan afwachten tot
dit zijn werking gedaan heeft. (…) Wat niet vernietigd kan worden, wordt
ontvolkt’, schreef de verontruste Amsterdamse predikant en filosoof
Johannes Bierens de Haan in de zomer van 1924 in het Algemeen
Handelsblad. 13

Afb. 1: Antimilitarist en politiek tekenaar Alb ert Hahn gaf in ap ril
1918 de moderne oorlog w eer op de omslag van De Notenkraker, het
satirisch e bijblad van so ciaaldemo cratisch dagblad Het Volk. Op de
voorgrond is duidelijk een p rikkeldraadversperring zichtbaar.
Blikvangers zijn de twee Duitse soldaten met hun spookachtige
gasmaskers.
Bron: A. Hahn, ‘Ecce Homo’, De Notenkraker, 13 april 1918, omslag.
Ondergeb racht in het Intern ationaal Instituut voor So ciale
Geschiedenis (IISG).
13

J.D. Bierens de Haan jr. in Algemeen Handelsblad, 7 juli 1924, 1.
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De discussie over luchtbombardementen en chemische oorlogvoering was
in 1925 uitgemond in een ‘verschrikkingscampagne’ die was bedoeld om het
Nederlandse volk murw en vatbaar te maken voor het denkbeeld van
eenzijdige ontwapening, schreef A.J. Maas in een brochure waarin hij zich
verzette tegen de ontwapeningspropaganda. 14 Abraham Johannes Maas
werd geboren op 11 november 1883 in het Zeeuwse Vrouwenpolder. Op
achttienjarige leeftijd begon hij zijn militaire carrière als leerling aan de
cadettenschool in Alkmaar, een soort militaire middelbare school. Twee jaar
later meldde hij zich als cadet bij de Koninklijke Militaire Academie in
Breda, waar hij werd opgeleid als artillerist. Vanaf het moment dat het
Nederlandse leger in augustus 1914 werd gemobiliseerd, maakte Maas –
ervaren in vesting- en pantserfortartillerie – naam als een van de bedenkers
en organisatoren van de luchtverdediging. Na de Eerste Wereldoorlog zou
hij zich verder ontwikkelen als een van de belangrijkste denkers op het
gebied van luchtdoelartillerie. 15
“Den monsterachtigen dood der langzame verworging”
Het debat over ontwapening nam een hoge vlucht in het voorjaar van 1924
toen David van Embden, voorman van de progressief-liberale Vrijzinnig
Democratische Bond (VDB), tijdens de algemene beschouwingen in de
Eerste Kamer een uitvoerig pleidooi hield voor nationale ontwapening. Van
Embden was van mening dat de snelle ontwikkelingen in de
‘vernietigingstechniek’, waarbij hij op de eerste plaats aan de chemische
oorlogvoering dacht, betekenden dat een adequate landsverdediging
onmogelijk was geworden. 16 Hij pleitte daarom vanaf 1923 voor een sterke
vermindering van de oorlogsuitgaven en groeide uit tot de belangrijkste
vertegenwoordiger van het standpunt van eenzijdige nationale ontwapening.
Van Embden deed er alles aan om de indruk te wekken dat zijn
betoog niet was gebaseerd op meningen of doelbewuste overdrijvingen,
maar op vaststaande feiten en onweerlegbare ervaringen. Om die reden is
een beroep op de autoriteit van een veelvoud aan deskundigen uit binnenA.J. Maas, Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen plicht:
eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid (Den Haag 1925) 22.
15 W. Klinkert, R.U.M.M. Otten, J.F. Plasmans, 75 jaar Luchtdoelartillerie 1917-1992
(Den Haag 1992) 29.
16 D. van Embden, Nationale ontwapening of volksverdelging (Rotterdam 1924) 13.
14
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en buitenland keer op keer de belangrijkste component van zijn betoog. Zo
beriep Van Embden zich in zijn toespraak in de Eerste Kamer in april 1924
onder meer op een uitspraak van generaal Amos Alfred Fries, het hoofd van
het departement chemische krijgsvoering in de Verenigde Staten:
Tegen gas is geen ontsnapping mogelijk. Geen loopgraaf is diep
genoeg, geen onderaardsch verblijf, tenzij hermetisch afgesloten, is er
veilig tegen. Het is het eenige wapen, dat even doeltreffend is tijdens
mist of de diepe duisternis van een maanloozen nacht als in d en
meest schitterenden zonneschijn. 17

De haast poëtische waarschuwing van Fries sprak tot de verbeelding, maar
maakte nog weinig duidelijk over de werkelijke effecten van een gasaanval.
Helaas was het voorstellingsvermogen van de Nederlander niet al te
levendig, verzuchtte Van Embden. Om die reden stond hij zelf nog eens
uitgebreid stil bij de ‘folterdood’ die burgers en militairen zouden sterven als
gevolg van gifgassen. Van Embden noemde gassen die longoedeem
veroorzaakten, zodat de longen volliepen met vocht. Als het slachtoffer
geluk had zou hij of zij binnen korte tijd ‘slechts den verdrinkingsdood’
sterven. In alle andere gevallen zou hij
reddeloos een langzame verworging [ondergaan], die dagenlang,
dagenlang duurt; in radelooze benauwdheid, bij vol b ewustzijn,
worstelend om lucht, die niet kan to etreden, [zo] sterven de
getroffenen een afgrijselijken marteldood. 18

Van Embden haastte zich te verontschuldigen voor deze verschrikkelijke
details, maar hij zag geen andere keuze: als zijn collega
volksvertegenwoordigers wilden weten ‘tot welk lot zij ’s lands kinderen
veroordeelen gaan’ (in het geval dat zij niet tot nationale ontwapening
zouden besluiten), dan moest hij wel over dergelijke gruwelijkheden
spreken. 19 Op die manier wist hij behendig de indruk te wekken dat hij
slechts de boodschapper van de vreselijke, onweerlegbare feiten was.
Als de feiten op dat moment al zo vreselijk waren, zo redeneerde Van
Embden, dan moest de toekomst onvoorstelbaar en ongrijpbaar zijn. De
talrijke uitspraken van deskundigen op wie Van Embden zijn betoog
Citaat ontleend aan: Van Embden, Nationale ontwapening of volksverdelging, 15.
Ibidem, 18.
19 Ibidem, 18.
17
18
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baseerde, openden de weg naar fantasierijke overdrijvingen en hyperbolen.
Individueel lijden maakte plaats voor een grootschalige ontvolking waaraan
geen ontsnappen mogelijk zou zijn:
Het zal waarschijnlijk worden één groot veld van foltering.
Lu chtvaart, met stikgassen vereenigd, zal ons allen, ook onze
vrouwen, onze kinderen, komen bezoeken met den monsterachtigen
dood der langzame verworging. En terwijl zij worden doodgemarteld,
zullen degenen, die nog ontsnapt zijn, het machteloos moeten
aanzien, in ondragelijke zielesmart. 20

“Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid”
De toekomstvoorspellingen van Van Embden werden voor kapitein Maas
reden om diens zogenaamd zakelijke en feitelijke overwegingen aan een
kritische beschouwing te onderwerpen. Het resultaat was een ruim negentig
pagina’s tellende studie die in oktober 1924 in brochurevorm verscheen. De
uitvoerige studie vormde de basis voor het betoog van de voormalig
opperbevelhebber van de land- en zeemacht Cornelis Jacobus Snijders, die
op 30 september 1924 tijdens een grote openbare debatavond in de Haagse
Dierentuin met Van Embden in discussie was gegaan over ontwapening en
chemische oorlogvoering. Net als Maas was de 72-jarige Snijders een fel
tegenstander van eenzijdige nationale ontwapening. De argumenten van
Maas kwamen Snijders op 30 september goed van pas. Het zou
oorspronkelijk niet de bedoeling zijn geweest de studie van Maas te
publiceren, maar op aanraden van Snijders zou hij na afloop van het
Dierentuindebat toch tot publicatie zijn overgegaan. Zo gebeurde het dat
vrijwel gelijktijdig drie belangrijke brochures het licht zagen: een
gepubliceerde versie van de rede van Van Embden in de Eerste Kamer, de
toespraak die Snijders in de Haagse Dierentuin hield en – bij de Haagse
drukkerij W.P. van Stockum, in een oplage van maar liefst 50.000
exemplaren21 – de studie van Maas.
Maas’ brochure verscheen onder de veelzeggende ondertitel ‘eene
weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid’. De auteur zag
Van Embden, Nationale ontwapening of volksverdelging, 26.
Nuij, ‘Nederland en de dreiging van ch emische oorlogvoering,’ geraadpleegd 29
november 2016.
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de weerloosheidspropaganda van Van Embden als ‘een groot nationaal
gevaar’. De stelselmatig overdreven oorlogsverschrikkingen ondermijnden
het moreel en het zelfvertrouwen van zowel weermacht als bevolking. Voor
Maas waren morele en fysieke weerbaarheid vereisten voor het behoud van
een sterke positie van Nederland in de wereld. Van Embden mocht dan van
mening zijn dat de Nederlandse bevolking een niet al te levendig
voorstellingsvermogen bezat, maar zijn eigen fantasie ontnam hem de
kritische, nuchtere blik op de feiten die nodig was om een gegronde
verwachting over de toekomst te kunnen uitspreken, betoogde Maas. ‘Hier
is de overdrijving opgevoerd tot voor ieder denkend wezen tastbare, holle
fantasterij’. 22
In zijn brochure weerlegde Maas de uitspraken en argumenten van
Van Embden op systematische wijze. Van Embden stelde de werkelijkheid
wel zeer eenzijdig voor: uitspraken van deskundigen werden uit hun
verband gerukt, en op zo’n manier gearrangeerd dat zij het vooropgezette
doel van Van Embden leken te ondersteunen, concludeerde Maas.
Uitlatingen van deskundigen die Van Embden ongelijk bewezen, werden
verzwegen.23 Methodisch besprak Maas de door Van Embden aangehaalde
deskundigen, nu in hun oorspronkelijke context zodat duidelijk werd hoe de
losgezongen citaten een heel andere indruk gaven dan oorspronkelijk het
geval was. Meest frappant is nog wel de uitspraak die Van Embden had
ontleend aan niemand minder dan Maas zelf. In een artikel in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 8 maart 1924 erkende Maas dat in een toekomstige
oorlog de vijand zijn luchtmacht in de eerste plaats zal richten tegen de
hartaders van de landsverdediging, tegen politieke en industriële centra,
havens, en knooppunten van verkeer – dus niet op de eerste plaats tegen
‘marine- of legerobjecten’. In die uitspraak vond Van Embden precies wat
hij nodig had om de urgentie van zijn standpunt te onderstrepen:
burgerlevens stonden op het spel. In werkelijkheid had Maas zich juist zeer
positief uitgesproken over de mogelijkheid van een adequate
luchtverdediging van Nederland. 24 Dit voorbeeld maakt als geen ander
duidelijk hoe Van Embden uitspraken loszong van hun context om zijn
standpunt te kunnen onderbouwen met ‘feitelijkheden’ en ervaringen van
deskundigen.
A.J. Maas, Nationale ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof.Dr. D. van Embden.
Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid (Den Haag 1924) 7.
23 Maas, Nationale ontwapening?, 13, 17.
24 Ibidem, 18.
22
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Afb. 2: Het Dierentuindebat in 1924 werd een groot
mediaeven ement. Piet van der Hem maakte voor de Haagsche Post een
prent waarin hij Snijd ers (op de voorgrond, met militaire p et en sab el)
en Van Embden weergaf als twee b ekvechtende p apegaaien. De
prent droeg h et ondersch rift: ‘Al, staeckt het twisten en het kyven /
De wyz e Uil gh eeft U dees raedt; / Hoe fel d e stem ghy op mogcht
dryven / ’t Bragcht aen de waereldt nimmer baet’ (Jacob Cats).
Bron: P. van der Hem, ‘Snijders contra Van Embden in den
Dierentuin’, Haagsche Post, 27 september 1924, 1507.
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Er was geen ander gebied van oorlogvoering en landsverdediging
waarop zoveel onjuiste en mateloos overdreven voorstellingen bestonden
als de luchtoorlog en het bombarderen van steden, constateerde Maas.
Aanvalsmiddelen werden als onbeperkt en onweerstaanbaar voorgesteld,
terwijl een verdediging daartegen bij voorbaat onmogelijk werd geacht. 25 Op
dit punt betrad Van Embden het terrein waarop Maas als luchtdoelartillerist
gespecialiseerd was. Maas was als militaire deskundige juist overtuigd van de
gedachte dat landsverdediging en bescherming tegen chemische wapens
heel goed mogelijk waren. Op de eerste plaats kende het gebruik van
chemische strijdmiddelen in een oorlog zowel technische als tactische
problemen. Oorlogsgassen waren afhankelijk van de weersomstandigheden
en het terrein, en ze brachten logistieke problemen met zich mee.
Belangrijker nog waren de beschermingsmaatregelen die bekend
waren. ‘De bescherming tegen de oorlogschemicaliën, individueel door
gasmaskers en geprepareerde kleeding, collectief door schuilplaatsen,
neutraliseering enz., kan afdoende worden verzekerd’.26 Een zorgvuldige en
doelmatige voorbereiding zou de burgerbevolking volgens Maas voor een
groot deel, of zelfs volledig, kunnen beschermen tegen een gasoorlog. Een
tijdige alarmering was hiervoor een van de hoofdvoorwaarden.
Luchtwachtposten en alarmdiensten in grote steden zouden daarom van
belang zijn. Dat zou de burgerbevolking in de stad vijftien à dertig minuten
gunnen die nodig waren om gasdichte schuilplaatsen en kelders op te
zoeken of gasmaskers en geprepareerde kleding aan te trekken. Adequate
luchtverdediging zou moeten bestaan uit een samenspel van actieve en
passieve verdedigingsmiddelen: van afweergeschut en eigen jachtvliegtuigen
(om de vijandelijke bommenwerpers te onderscheppen), tot zoeklichten,
alarmdiensten en schuilplaatsen. Bovendien mochten adequate
inlichtingendiensten en een daadkrachtige leiding niet ontbreken.
Maas en Snijders waren beiden van mening dat gifgas niet
‘wreedaardiger’ was dan andere wapens zoals artillerie, mitrailleurs of
‘blanke wapenen’. De oorlog was altijd wreed, gruwelijk en onmenselijk
geweest, zo verklaarde Snijders in september 1924. Om zich dat te realiseren
hoefde men zich maar in te denken ‘wat het beteekent, door een geweer- of
mitrailleurkogel blind geschoten of deerlijk verwond of door gloeiende

25
26

Maas, Nationale ontwapening?, 36.
Ibidem, 51-53.
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granaatscherven verscheurd te worden’.27 In de ogen van Maas en Snijders
was de uitwerking van gifgassen veel minder afschrikwekkend dan de
verwoestende kracht van mitrailleurs of kanonnen. De gasaanval bij Ieper in
april 1915 was zo succesvol geweest om de simpele reden dat de Franse
troepen totaal niet op de aanval waren voorbereid. Niet de praktijk, maar de
onwetendheid van de Nederlandse bevolking zorgde voor angst voor het
gaswapen. Noodlottig is het gas slechts voor die partij die verzuimt zich op
een gasaanval voor te bereiden, stelde Snijders. 28
Het betoog van Maas is door zijn zakelijke verteltrant en heldere
argumentatie overtuigend, maar niet bepaald meeslepend. De uitvoerige
wijze waarop Maas de vele deskundigen en argumenten behandelt, vormt
zowel zijn kracht als zijn zwakte. Toen Maas in mei 1925 een nieuwe
brochure publiceerde, schreef een recensent van het Algemeen Handelsblad
dat ook deze brochure vanwege zijn omvang een zekere toewijding van de
lezer zou vragen. Dat was ook de strekking van een recensie in De Groene
Amsterdammer. De brochure zou ‘een beetje te uitvoerig, te technisch en te
zwaar op de hand’ zijn om de gemiddelde kiezer tot lezen te verlokken. 29
Desalniettemin reageerden recensenten van het Algemeen Handelsblad
en Het Vaderland zeer positief op het betoog van Maas met zijn
overtuigende weerlegging en zakelijke, deskundige argumenten. Er bestond
een gevaar dat politici zich zouden laten meeslepen door fantasievolle
toekomstverwachtingen en hun standpunt bevestigd zouden zien in
voorbarige conclusies en eenzijdige beschouwingen, schreef een recensent
van Het Vaderland. Dat Van Embden niet aan dat gevaar had kunnen
ontkomen, bleek uit iedere bladzijde van de brochure van Maas, die zijn
‘helder oordeel, eruditie en bekwaamheid in deze materie’ onder andere in
zijn lezingen en zijn publicaties in militaire vaktijdschriften al had
bewezen. 30 Ook de recensent van het Algemeen Handelsblad schreef dat nu
duidelijk was wie de echte deskundige op dit gebied was. 31 Met zijn
brochure had Maas zijn tegenstander ‘van regel tot regel ontwapend’.32 Hij
Snijders, De ontwapenings- en weerloosheidspropaganda van Prof.Dr. D. van Embden. Rede
voorbereid door den gep. Generaal G.J. Snijders, voor het openbaar debat van 30 september 1924,
alsmede de door hem niet-uitgesproken repliek (Den Haag 1924) 9.
28 Snijders, De ontwapenings- en weerloosheidspropaganda van Prof.Dr. D. van Embden, 18.
29 De Groene Amsterdammer, 20 juni 1925, 3.
30 Het Vaderland, 27 oktober 1924, 1.
31 Algemeen Handelsblad, 22 oktober 1924, p2.
32 Algemeen Handelsblad, 29 januari 1925, 1.
27
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zou er in zijn geslaagd de ‘defaitistische sprookjes over de gifgassen’ te
ontmaskeren als ‘fantastische leekepraatjes’. 33 Ook Minister van Oorlog
J.J.C van Dijk was overtuigd van het betoog van Maas. Toen hij op 22
december 1924 in de Tweede Kamer achter de katheder plaatsnam,
verklaarde hij dat de campagne van Van Embden alle grond miste. Maas en
Snijders hadden volgens Van Dijk overtuigend aangetoond aan welke
‘matelooze overdrijving’ Van Embden en andere ontwapenaars zich hadden
schuldig gemaakt. 34
Eeuwenoude vechttradities en beroepsijdelheid
De Telegraaf reageerde kritischer op de brochure van Maas. Realiseerde de
auteur zich wel welke praktische problemen bunkers en schuilkelders met
zich meedroegen, vroeg de recensent zich af. Daarbij dacht hij aan
problemen rond de voedselvoorziening bij langdurig isolement en zaken als
luchtverversing en het gasdicht maken van grote gebouwen en schuilkelders.
En zou de waarschuwingstijd van vijftien à dertig minuten mindervaliden
wel genoeg tijd bieden zich naar een schuilplaats te begeven? Dacht de heer
Maas bij het chemisch reinigen van vergiftigde stadsdelen niet te veel aan
een glazenwasserij in vredestijd, vroeg de recensent schertsend. 35
De kritische recensie in De Telegraaf werd door Van Embden
behendig bewerkt tot een nieuwe brochure die eind januari 1925 uit naam
van de Vrijzinnig Democratischen Bond werd gepubliceerd. 36 Daarin
verdedigt Van Embden zich met het feit dat hij al zijn argumenten aan een
gifgasrapport van de Volkenbond zou hebben ontleend. Tegelijkertijd
verweet hij Maas dat hij predikte voor eigen parochie. ‘Eeuwenoude
vechttradities naast beroepsijdelheid en beroepsbelang’ zouden volgens Van
Embden de voorlichting van Maas en de zijnen onzuiver maken. 37
Eind februari herhaalde Van Embden tijdens de algemene
beschouwingen dit ad hominem-argument over de vermeende verborgen
Algemeen Handelsblad 28 mei 1925, 1.
Handelingen Tweede Kamer, 22 december 1924, 1316-1317.
35 De Telegraaf, 30 oktober 1924, 5.
36 De Telegraaf, 23 januari 1925, 5.
37 Vrijzinnig-Demo cratisch e Bond, Tekst van het gifgasrapport van den Volkenbond met
een antwoord van Prof.Dr. D. van Embden, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, o p de
brochure van kapitein Maas en andere bestrijding (Amsterdam 1925) 27.
33
34
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motieven van militaire woordvoerders. Militairen als Maas en Snijders
zouden zeker ‘hecatomben van onschuldige menschen ten offer willen
brengen’ voor het behoud van hun militaire eer, en om ‘hun lang voorbereid
oorlogswerktuig ook eens in werking te zien’, verklaarde Van Embden. 38
Een medewerker van de Nieuwe Rotterdamsche Courant reageerde kritisch op
deze uitspraak van de VDB-politicus. De overdrijving van Van Embden lag
er, wat de NRC betrof, ‘nogal heel dik op’. 39
De reactie van Maas zelf volgde in februari. In het Algemeen
Handelsblad reageerde hij op de recent verschenen brochure van de VDB.
Tegen uitspraken dat er geen grenzen denkbaar zouden zijn voor de macht
en doeltreffendheid van het gaswapen, herhaalde Maas de verschillende
praktische grenzen waaraan het gaswapen gebonden was, zoals
belemmeringen in de productie van de gassen enerzijds en een beperkende
invloed van wind en terrein anderzijds. Het gifgasrapport van de
Volkenbond citeerde enkele chemici die verklaarden dat chemische
fabrieken ‘uiterst gemakkelijk in bijna één nacht tijds in bereidingsplaatsen
van oorlogsgassen kunnen omgezet worden’ en dat ‘een oorlogsgas overal
in het geheim kan bestudeerd en in elke chemische werkplaats in groote
hoeveelheden kan bereid worden’. Daartegenin bracht Maas de ervaring van
de Duitse chemicus Fritz Haber die verantwoordelijk was voor de gasaanval
bij Ieper in april 1915 en getuige was geweest van de moeizame,
maandenlange voorbereiding van deze aanval. Namen als die van Haber en
andere gezaghebbende chemici, hoogleraren en militaire bevelhebbers
ontbraken in het rapport van Van Embden; enkel onbekende chemici
werden geciteerd. In dat licht werd volgens Maas de eenzijdige
propagandistische waarde en onbetrouwbaarheid van Van Embdens
uitspraken, over de algehele vernietigende werking van gifgassen, opnieuw
pijnlijk duidelijk. 40 Op de ad hominem-aanvallen die Van Embden maakte,
ging Maas niet in.

Handelingen Eerste Kamer, 26 februari 1925, 324.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 februari 1925, 1.
40 Algemeen Handelsblad, 12 februari 1925, 11.
38
39
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Afb. 3: A.J. Maas (1883-1939) als kapitein. Portretfoto.
Overgenomen uit: W. Klinkert, R.U.M.M. Otten, J.F. Plasmans, 75
jaar Luchtdoelartillerie 1917-1992 (1992) 29.

Een ander vocabulaire
Het zou enkele jaren duren voordat Maas een nieuwe brochure zou
publiceren. In de zomer van 1929 verscheen Ontwapening, Christendom en
Volkenbond. Deze brochure was opnieuw een verweer tegen eenzijdige
nationale ontwapening, maar inhoudelijk verschilde deze sterk met de
eerdere publicaties van Maas. Voorheen hadden militair-technische zaken,
onderwerpen waarover Maas als deskundige veel wist, de kern van zijn
betoog gevormd. Die meer technische feiten maakten nu plaats voor een
meer principieel betoog, waarin de auteur een antwoord wilde bieden op
religieuze, ethische en volkenrechtelijke argumenten voor ontwapening.
Ontwapening, Christendom en Volkenbond was eerst en vooral een reactie op
Doopsgezinden, Vrijzinnig-Hervormden, Christen-Socialisten en ChristenAnarchisten die op basis van religieuze argumenten voor eenzijdige
ontwapening pleitten.
‘Straks gaat het er weer op los, en dan zullen wij hoogstwaarschijnlijk
niet aan den duivelschen doodendans ontsnappen. Wij gaan rechtstreeks
naar de hel der misdaad’, predikte de protestantse hoogleraar G.J. Heering
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in februari 1925. 41 Al in 1924 had hij met een eigen brochure stelling
genomen in het publieke debat over nationale ontwapening. Heering deelde
de mening van Van Embden dat de oorlogstechniek grenzeloos zou zijn en
landsverdediging onmogelijk. In de in 1928 verschenen brochure De zondeval
van het Christendom brandmerkte Heering oorlog als een misdrijf tegen de
mens en een zonde tegen God. Daaruit volgde dat de Nederlandse overheid
er alles aan zou moeten doen om oorlog te voorkomen. Om die reden
bepleitte Heering niet alleen nationale ontwapening, maar predikte hij ook
individuele dienstweigering. Volgens hem was oorlog onder geen enkele
omstandigheid met de geboden van het evangelie en de ethiek van het
Christendom te verenigen.
Maas zag in dat tegen dergelijke argumenten een louter technische of
wetenschappelijke weerlegging niet afdoende zou zijn. De discussie over
ethiek en volkenrecht vergde een eigen vocabulaire. Hoewel het
begrippenkader in dit debat op religieuze grondslag zodoende anders was
dan de meer technische discussie die Maas in voorgaande jaren met Van
Embden had gevoerd, bleef zijn strategie dezelfde. Auteurs zoals Heering
citeerden naar eigen goeddunken uit de Bijbel en het werk van
gezaghebbende religieuze denkers, en wel op zo’n manier dat hun
opvattingen over de onwenselijkheid van oorlog en landsverdediging
werden bevestigd. Maas ging daarom terug naar de bronnen en deed
uitgebreid onderzoek naar de oorspronkelijke betekenis van de citaten die
Heering en anderen hadden gebruikt. In hun context bleken de uitspraken
van de aangehaalde theologen de ‘staatsgevaarlijke en in wezen
anarchistische theorieën’ van Heering helemaal niet zo uitgesproken te
ondersteunen, concludeerde Maas.

41

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 februari 1925, 2.
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Afb. 4: Cartoonist Johan Braakensiek steld e Van Embden voor als
een moderne Don Quichot, die liever lu chtkastelen najaagde d an de
raad van zijn knecht op te volgen. Bron: J. Braakensiek, ‘Van
Embden’s propaganda voor nationale ontwapening’, De
Amsterdammer, 8 november 1924, bijvoegsel.

Maas betoogde dat het gebruik van wapens als uiterste middel tot
zelfverdediging geheel in overeenstemming was met de christelijke
geloofsleer en ethiek. Volgens hem was het ondenkbaar dat Nederland ooit
een aanvalsoorlog zou ondernemen. Het ging er dus niet om het land met
agressieve doeleinden te bewapenen, maar om het weerbaar te maken tegen
buitenlandse krijgsmachten. Voor Maas was oorlogvoering in Nederland
gelijk aan ‘gewapende zelfverdediging’ of ‘georganiseerde noodweer’. 42 Wie
op grond van religieuze of morele overwegingen pleitte tegen een
Nederlandse defensie-inspanning, verwierp daarmee direct het recht van
zelfverdediging en maakte de Nederlandse bevolking volkomen weerloos.

42

Algemeen Handelsblad, 4 mei 1929, 6.
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Maas besloot zijn brochure met een voor hem ongebruikelijke en
onheilspellende vermaning:
Wee in zulke tragische uren de leiders, die aan het Volk de
middelen van verweer hebben ontnomen! Wij mogen bidden,
dat het Nederlandsche volk zich zelve en zijn dwalende leiders
zal weten te behoeden voor de tragiek van een door
zelfverzaking uitgelokt noodlot. 43
Dat de brochure een groot lezerspubliek vond, blijkt wel uit het gegeven dat
in 1932 een tweede herziene druk verscheen. 44
Maas verlaat het toneel
Gedurende de jaren twintig trok Maas het hele land door om lezingen te
geven over landsverdediging en luchtbescherming. Zo zette hij zijn betoog
tegen ontwapening op 1 december 1924 met hulp van lichtbeelden voort in
de grote zaal van het Utrechtse Hotel des Pays Bas.45 Later die maand hield
hij opnieuw een lezing, ditmaal voor officieren van de Nederlandse
landmacht, 46 en weer later in Rotterdam voor de vereniging van
Verlofsofficieren en de leden van Ons Leger en Onze Vloot. 47 Na zijn
promotie tot majoor op 1 oktober 1932 verdween hij echter meer en meer
uit de publieke sfeer.48 Maas’ laatste publieke optreden vond plaats tijdens
A.J. Maas, Ontwapening, Christendom en Volkenbond. Een betoog op principieelen grondslag
tegen nationale ontwapening (Assen 1929) 47. Tw eed e herziene druk: A.J. Maas,
Ontwapening, Christendom en Volkenbond. Een principieel betoog tegen nationale, eenzijdige
weerloosheid (Amsterdam 1931).
44 Algemeen Handelsblad, 24 januari 1932, 14.
45 Algemeen Handelsblad, 2 december 1924, 2.
46 Het Vaderland, 19 december 1924, 7.
47 Algemeen Handelsblad, 4 februari 1925, 2.
48 Bij h et tw eedaagse congres ‘Nederland W eerbaar’ dat op vrijdag 17 en zaterdag
18 april 1936 werd georganiseerd in restaurant ‘Boschlust’ in Den Haag, w as Maas
niet aanwezig. Het congres was georganiseerd door het Centraal Comité tot
Waarschuwing tegen Eenzijdige Ontwapening, met medew erking w aarvan Maas in
1925 de bro chure Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en internationalen
plicht had uitgegeven. Op het congres spraken onder meer kolonel van de Generale
Staf J.Th. Alting von Gesau en oud-Minister van Oorlog J.J.C. van Dijk. Onder de
43
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een tweedaagse cursus over luchtverdediging en luchtbescherming in mei
1935, gehouden in dezelfde dierentuin als waar elf jaar eerder het grote
debat tussen Snijders en Van Embden had plaatsgevonden. 49 Maas
herhaalde het idee dat het ontkrachten van overtrokken schrikbeelden een
belangrijke taak was. Hij besloot zijn voordracht met een uitspraak die de
kern vormde van het betoog dat hij gedurende de jaren twintig en dertig had
gevoerd. Het kon niet worden ontkend dat een toekomstige oorlog vreselijk
zou worden en slachtoffers zou kosten, maar dat betekende niet dat de
Nederlandse bevolking weerloos was: ‘niet de grootte van het gevaar, maar
de wijze waarop men aan dit gevaar het hoofd wil bieden, is beslissend voor
de natie in haar geheelen omvang’. 50
Wat precies de reden is dat Maas zich in de jaren dertig terugtrok uit
het publiek debat is niet geheel duidelijk. Mogelijk lagen medische redenen
eraan ten grondslag. In februari 1939 overleed hij op 55-jarige leeftijd als
gevolg van een slopende ziekte in het Christelijk Sanatorium te Zeist, waar
hij werd verzorgd.51 Op dat moment was hij luitenant-kolonel der artillerie,
ridder in de Orde van Oranje-Nassau en gerechtigd tot het dragen van het
ereteken voor langdurige dienst als officier met het cijfer XXX, ridder in het
Legioen van Eer en begiftigd met het Belgische Militaire Kruis der eerste
klasse. 52 Hij was een pionier van de Nederlandse luchtverdediging en een
grondlegger van de Nederlandse luchtdoelartillerie. Op 21 februari 1939
werd hij begraven op de begraafplaats van Bilthoven in het bijzijn van een
keur aan militaire hoogwaardigheidsbekleders.
Er was nog een andere mogelijke reden waarom Maas in de loop van
de jaren dertig van het toneel verdween. Met de opkomst van het
nationaalsocialisme in Duitsland groeide de waarschijnlijkheid van een
nieuwe oorlog en raakte het ontwapeningsdebat enigszins achterhaald en
overbodig. Zowel de SDAP als de VDB hadden in de jaren twintig de
aanwezigen was een hoogbejaarde oud-Gen eraal C.J. Snijders. Het lag zeer voor de
hand dat in de lijst met sprekers de naam van Maas niet mo cht ontbreken, maar hij
schitterde door afwezigheid. Zie: Centraal Comité tot Waarschuwing tegen
Eenzijdige Ontwapening, Nederland weerbaar! Tekst van de voordrachten, gehouden op het
congres “Nederland weerbaar”, op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 1936, in Restaurant
‘Boschlust’ te ’s-Gravenhage (z.p. 1936).
49 Algemeen Handelsblad, 12 maart 1935, 1; Algemeen Handelsblad, 4 mei 1935, 5.
50 Algemeen Handelsblad, 4 mei 1935, 5.
51 Klinkert, Otten, Plasmans, 75 jaar Luchtdoelartillerie, 29.
52 De Telegraaf, 19 februari 1939, 13.
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strijdkreet ‘nooit meer oorlog’ tot onderdeel van hun partijprogramma’s
hadden gemaakt, maar namen in de jaren dertig naar aanleiding van de
toenemende Duitse dreiging afstand van idee van eenzijdige nationale
ontwapening. 53 In 1935 liet minister-president Hendrikus Colijn de tijd van
defensiebezuinigingen achter zich om weer meer geld toe te kennen aan de
Nederlandse defensie. 54 Het gedachtegoed van principiële geweldloosheid,
antimilitaristisch anarchisme en eenzijdige ontwapening dat na de Eerste
Wereldoorlog aan invloed had gewonnen, had in de late jaren dertig haar
zeggingskracht verloren. In die zin was Maas als vertegenwoordiger van de
nut en noodzaak van de Nederlandse landsverdediging na 1933 minder hard
nodig.
Het is belangrijk hier ook te vermelden dat het deel van de
Nederlandse bevolking dat gedurende de jaren twintig en dertig voorstander
was van nationale ontwapening altijd een minderheid is geweest. 55 Het
symbool van het ‘gebroken geweertje’ dat in deze periode is ontstaan, heeft
in de navolgende jaren voor velen het bewijs gevormd van een Nederlandse
voorliefde voor neutraliteit en een sterke afkeer van geweld en militarisme.
Dit symbool is beeldbepalend voor de Nederlandse houding ten aanzien
van oorlog en defensie in het tijdvak van het interbellum, maar dat is ten
onrechte. Nationale ontwapening is op geen moment officieel
regeringsbeleid geweest. De sociaaldemocraten die op nationale
ontwapening aandrongen, maakten pas in 1939 onderdeel uit van het
kabinet – toen de ontwapeningsdroom door de opkomende Duitse dreiging
al lang was vervlogen. Het optreden van Maas in de jaren twintig en dertig
vormt aanvullend bewijs voor het feit dat het beeld van Nederland als
afkerig van oorlog en militarisme te eenzijdig is.
Conclusie
‘Toch kunnen onze militairisten niet geheel het idee van de verdediging van
ons land loslaten’, constateerde de communist Willem van Ravesteyn in
maart 1924. Van Ravesteyn zelf was ervan overtuigd dat Nederland in een
toekomstige oorlog geheel weerloos zou zijn tegen de vernietigende kracht
R. Schuursma, Vergeefs onzijdig. Nederlands neutraliteit, 1919-1940 (Utrecht 2005)
141-142.
54 Schuursma, Vergeefs onzijdig, 145.
55 Ibidem, 144.
53

132

Untitled-2 132

12-6-2017 12:30:49

Holle fantasterij en defaitistische sprookjes
van een vijandige luchtvloot. Dat militaristen als Maas de nut en noodzaak
van de Nederlandse weermacht verdedigden, achtte Van Ravesteyn niet
verwonderlijk, ‘want wanneer men de verdediging als een fictie zou
voorstellen, zouden de Nederlandsche burgers er niet meer toe te bewegen
zijn nog maar steeds gelden te geven voor het militairisme’. 56
Deze observatie van Willem van Ravesteyn beschrijft precies de
positie die Maas in de navolgende jaren zou innemen. Als publiek figuur en
officier had Maas te kampen met een voortdurende spanning: Maas achtte
het zijn taak om de Nederlandse bevolking te waarschuwen voor de
dreiging van een volgende oorlog, maar moest tegelijkertijd duidelijk maken
dat verdediging tegen die dreiging wel degelijk mogelijk was. De
mogelijkheid en de verschrikkingen van een toekomstige oorlog moesten
erkend worden om het voortbestaan van de Nederlandse weermacht te
rechtvaardigen, maar de dreiging mocht nooit zo groot worden voorgesteld
dat de burgerbevolking het vertrouwen in het leger zou verliezen. Als een
koorddanser was Maas voortdurend bezig de dreiging van een toekomstige
oorlog te erkennen en overzichtelijk te verklaren. Op vergelijkbare wijze
beschreef Ben Schoenmaker de positie van militaire publicisten in de
periode vóór 1914 als ‘evenwichtskunstenaars’. 57 Ook in die periode waren
officieren/publicisten van mening dat de opbouw van een sterke defensie
niet zou kunnen plaatsvinden zonder medewerking van de burger. De
bevolking moest om die reden overtuigd worden van de nut en noodzaak
van een goed defensieapparaat. 58
Een groot verschil met de periode voor 1918 is dat de Nederlandse
burgerbevolking zich in de jaren twintig en dertig veel sterker dan daarvoor
een potentieel slachtoffer waande van toekomstige oorlogshandelingen. De
introductie van gifgas en het luchtwapen had de discussie over
landsverdediging meer urgentie gegeven. Wellicht is dat voor Maas de
belangrijkste reden geweest om uit de schaduw te treden en zich in het
publieke debat te mengen. De opmerking van Snijders in het voorwoord op
de eerste brochure van Maas uit oktober 1924 wijst erop dat het wellicht
helemaal niet Maas’ bedoeling was geweest om de publiciteit op te zoeken.
Evengoed leek Maas weinig moeite te hebben met zijn functie als publicist
voor een breed publiek. Hij vertegenwoordigde de ratio in een debat dat
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 maart 1924, 2.
B. Schoenmaker, Burgerzin of soldatengeest. De relatie tussen volk, leger en vloot, 18321914 (Amsterdam 2009) 394.
58 Schoenmaker, Burgerzin of soldatengeest, 10-13.
56
57
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werd overstemd door verlammende doembeelden. Van Embden had in
april 1924 expliciet verkondigd dat zijn betoog niet berustte op ‘sentimenten
en begeerlijkheden’, maar op ‘zakelijke, technische gronden’. 59 Op dat
terrein van militair-technische zaken speelde Maas als het ware een
thuiswedstrijd en kon hij zijn tegenstander uitstekend van repliek dienen.
Waar Van Embden schermde met apocalyptische taferelen en grootse
slachtpartijen, verkoos Maas een meer zakelijke betoogtrant. Hij beperkte
zich als schrijver tot de technische en zakelijke voorstellingen van de luchten gasoorlog, zonder met ‘vage algemeenheden, met bloote bewerkingen en
met leege phrases te volstaan’. 60
Maas kon uiteindelijk niet voorkomen dat fantasieën over
toekomstige oorlogsverschrikkingen en twijfels over de mogelijkheden van
de landsverdediging bleven bestaan. De eerste reacties op zijn brochures
waren overwegend positief en aan Maas’ deskundigheid en autoriteit op het
gebied van chemische wapens en landsverdediging werd in de dagbladen
niet getwijfeld. Maar het is nog maar de vraag in hoeverre zijn brochures en
argumenten bij de lezers beklijfden. Wat precies de invloed was die Maas op
de Nederlandse bevolking heeft kunnen uitoefenen, is helaas moeilijk te
achterhalen. De vraag wat een volgende oorlog zou brengen en of de
landsverdediging toereikend zou zijn, zou in elk geval pas sluitend
beantwoord kunnen worden op het moment dat die oorlog daadwerkelijk
uitbrak. Tot die tijd stond de deur naar speculatie en afschrikwekkende
doembeelden altijd op een kier.

59
60

Van Embden, Nationale ontwapening of volksverdelging, 32.
Maas, Nationale ontwapening?, 2-5.

134

Untitled-2 134

12-6-2017 12:30:50

‘Soms maak je uit goede overwegingen foute keuzes’
Interview met luitenant-generaal Mart de Kruif
Merel Snoep en Danique Roozekrans
In maart 2016 nam Mart de Kruif na een diensttijd van bijna veertig jaar
afscheid van de Koninklijke Landmacht. De loopbaan van De Kruif begon
in 1981, toen hij cum laude afstudeerde aan de Koninklijke Militaire
Academie in Breda. Hij wist zich stap voor stap omhoog te werken in de
militaire wereld en werd uiteindelijk in 2008 aangesteld als commandant van
de International Security Assistent Force (ISAF) in Zuid-Afghanistan.

Afb 1: Luitenant-generaal de Kruif

Deze functie hield in dat hij een jaar lang de leiding had over alle (circa
45.000) NAVO-troepen in dit gebied. In 2011 werd hij vervolgens benoemd
tot Commandant der Landstrijdkrachten, een van de hoogste functies
binnen de Nederlandse krijgsmacht. Zijn militaire carrière kwam ten einde
op 24 maart 2016, toen hij dit commando overdroeg aan Leo Beulen. In dit
Leidschrift, jaargang 32, nummer 2, mei 2017
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interview staat De Kruif zijn tijd als ISAF-commandant centraal. Tijdens
het vervullen van zijn functie als ISAF-commandant heeft De Kruif
namelijk van dichtbij meegemaakt welke impact oorlog op een land en zijn
inwoners kan hebben. Het interview vond plaats op 1 maart 2017, thuis bij
Generaal de Kruif, in het Gelderse Doesburg.
Generaal de Kruif, kunt u ons om te beginnen vertellen hoe u in de militaire wereld
terecht bent gekomen?
‘Ik ben eigenlijk bij toeval officier geworden. Op de middelbare school had
ik twee voldoendes: voor gym en geschiedenis. Toen zag ik een bonnetje in
de NCRV-gids waarop stond ‘Ga naar de KMA’ en dat leek me wel wat,
want dat was een combinatie van die twee vakken. De eerste jaren op de
Koninklijke Militaire Academie waren wel flink aanpassen, zeker in die tijd.
Mijn vrije geest moest wennen aan het leven op een internaat. Pas in het
vierde jaar van de opleiding werd ik enthousiast. Na de opleiding volgde een
tijd, waarin ik zowel de wereld als de krijgsmacht heb zien veranderen.’ Met
het vallen van de muur ging De Kruif plots veel op missie en hij wist zich al
snel hogerop te werken. ‘Met dingen goed doen kon je vroeger nog heel
veel bereiken, maar dat is tegenwoordig wel anders.’ Hij volgde daarom nog
verschillende militaire opleidingen in het buitenland. Allereest in Duitsland
aan de Führungsakademie der Bundeswehr en later nog eens in de
Verenigde Staten aan het United States Army War College.
U hebt dus veel verschillende militaire opleidingen gevolgd. Wat hebben deze opleidingen u
bijgebracht?
‘Op de KMA heb ik gekozen voor de sociologisch-psychologische
studierichting. Die opleiding bestond uit drie delen: studie, militaire vorming
en het cadettencorps. Al met al was dit heel vormend. Je leert veel mensen
kennen en ontwikkelt een breed netwerk.’ Na de KMA ging er een periode
in wat De Kruif ‘buitenspelen’ noemt: ‘Je werd eerst pelotonscommandant,
daarop
plaatsvervangend
compagniecommandant
en
dan
compagniecommandant. Na negen jaar dienst kreeg je een cursus van zes
maanden om je op de volgende stappen voor te bereiden, mij hebben ze
gevraagd dit te verlengen met nog eens anderhalf jaar. Na deze opleiding
van twee jaar, ben ik vertrokken naar een Duitse krijgsschool.’ Duitsland
was
een
geheel
andere
omgeving
en
hier
heeft
De Kruif vooral krijgstechnisch veel geleerd. Op Duitsland volgde, na een
missie van zes maanden in Bosnië, ook nog een jaar in Amerika. Ondanks
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zijn ervaring en kundigheid stonden de Amerikanen in Afghanistan niet te
springen om zijn komst: zij hadden liever een een Amerikaan als ISAFcommandant gezien. Eenmaal in positie moest hij flink lobbyen om hen te
overtuigen van zijn kunnen. Het scheelde wel enorm dat hij in de Verenigde
Staten had gestudeerd, dit zorgde voor draagvlak aan de kant van de
Amerikanen. Ook De Kruif zelf stond niet direct te springen om de functie
van ISAF-commandant op zich te nemen. Hij zou immers als Nederlands
generaal de grootste internationale troepenmacht sinds de slag om Waterloo
onder zijn hoede krijgen als hij op het aanbod in zou gaan. Doorslaggevend
in zijn beslissing was uiteindelijk het feit dat hij zijn eigen personeel mocht
uitkiezen; dat gaf hem een gevoel van zekerheid.
Uw voornaamste taken als ISAF-commandant waren de presidentsverkiezingen in goede
orde laten verlopen; het Afghaanse leger integreren in het NAVO-hoofdkwartier;
Talibanconcentraties aanpakken en de Provincial Reconstruction Teams begeleiden. Bent
u hier voor uw gevoel in geslaagd en heeft u wellicht ergens spijt van?
‘De Taliban het gebied uitzetten was niet het probleem, het waren de civiele
aspecten van de missie die het totale proces vertraagden.
Veiligheidsstructuren dienden verbeterd te worden, de verkiezingen
moesten worden begeleid en tegelijkertijd kwamen er iedere dag enorme
hoeveelheden Amerikaanse soldaten aan die moesten worden opgenomen
in het geheel.’ Toen Jeroen Pauw tijdens zijn talkshow tegen de ouders van
een van zijn gesneuvelde soldaten zei dat de dood van hun zoon ‘voor niets
was geweest’, raakte dat een gevoelige snaar bij de Kruif. Hij legt ons uit dat
er een laag in zingeving zit die dieper is dan succes, namelijk vechten voor
waar je in gelooft, ook al win je misschien niet. De missie heeft hem zelf
dan ook veel voldoening opgeleverd. De vraag of de missie gefaald is of niet
vindt hij een lastige. ‘Wat zeker is, is dat Afghanistan nooit meer terug zal
keren naar de periode van de Taliban. Vijftien jaar scholing draai je niet
meer terug. Maar wat er verder gaat gebeuren met het land is onzeker. In
het slechtste geval vindt er een splitsing tussen Noord en Zuid plaats.’ In
totaal zijn er 282 man gesneuveld onder het gezag van de Kruif, ieder mens
vraagt zich vanzelfsprekend af of deze verliezen zinvol zijn geweest. De
Kruif vindt in ieder geval niet dat de verliezen voorkomen hadden kunnen
worden: ‘Afghanistan zit vol dilemma’s en soms maak je uit goede
overwegingen foute keuzes.’
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Hoe verliep de samenwerking tussen de NAVO-troepen uit verschillende landen in
Afghanistan?
De samenwerking ging niet gemakkelijk, maar uiteindelijk is het De Kruif
ontzettend meegevallen. ‘Er zijn een aantal voorwaarden om samenwerking
met andere landen goed te laten verlopen. Ten eerste een gevoel hebben
van de vele verschillende culturen.’ Volgens De Kruif zijn Nederlanders hier
niet erg goed in. Zo zijn we bijvoorbeeld snel geneigd te tutoyeren,, terwijl
dat in andere culturen als zeer onbeleefd wordt gezien. ‘Ten tweede
talenkennis, dit lijkt bijna vanzelfsprekend maar een verkeerd woord kan tot
hele grote fouten leiden.’ Ook hiermee loopt Nederland volgens de Kruif
achter op andere landen: ‘We denken dat we goed zijn in Engels, maar dat
zijn we niet. Gelukkig is Nederland op het moment hard bezig om dit te
verbeteren.’ Ten derde moet je een vakman zijn: je hebt ervaring en
deskundigheid nodig om samen te werken. Als laatste, maar misschien wel
belangrijkste, punt noemt De Kruif risico nemen. ‘Als jullie nu eens gaan
vechten, dan zorgen wij voor de roze koeken op de basis… Dat werkt niet.
Je moet moeite voor elkaar doen. Zo werden bijna alle gewonde
Nederlanders afgevoerd met Amerikaanse helikopters en kregen zij bloed
van Britse bloedbanken.’
Samenwerking is volgens u dus erg belangrijk. Dat blijkt ook uit de onderscheidingen die
u op dit gebied heeft ontvangen. U werd in 2014 benoemt tot Officier in het Legioen van
Eer (voor het bevorderen van de verhoudingen tussen de landmachten van Nederland en
Frankrijk) en in 2015 ontving u het Duitse Groot Kruis van Verdienste met Ster (voor
initiatieven met betrekking tot de samenwerking en integratie met de Duitse landmacht).
Hoe kunnen we in de toekomst de samenwerking binnen Europa volgens u nog
verbeteren?
‘Veel mensen zijn tegenwoordig vergeten wat voor een zegen de EU is. Dit
orgaan heeft ervoor gezorgd dat er in Europa al heel lang geen oorlog is
geweest. Dus mijn eerste antwoord op de vraag is: houdt de EU in stand en
verbeter de samenwerking tussen de leden van dit orgaan.’ De Kruif pleit
verder voor een bottom-up benadering van samenwerking: ‘Laat mensen
van onderaf met ideeën komen en voer alleen die ideeën uit die haalbaar
zijn.’ Ook is vertrouwen volgens De Kruif heel belangrijk, anders zal
samenwerking volgens hem nooit van de grond komen. De grootste
voordelen van samenwerking zijn volgens De Kruif dat je kan profiteren
van elkaars kennis en dat je je capaciteit kan vergroten. ‘Dit zie je
bijvoorbeeld bij de samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Ruim
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twee derde van onze landmacht is tegenwoordig geïntegreerd in het Duitse
leger. En dit werkt hartstikke goed.’
Hoe verliep de samenwerking tussen de ISAF-troepen en de Afghaanse bevolking
eigenlijk? Welke moeilijkheden kwamen hierbij kijken?
‘Er is veel contact geweest tussen de ISAF-troepen en de bevolking tijdens
de missie. Zo hebben de ISAF-troepen bijvoorbeeld Afghaanse burgers
militaire training gegeven.’ Het was bij deze samenwerking volgens De
Kruif essentieel dat de militairen kennis hadden van de normen en waarden
van het land: ‘Eer is erg belangrijk in Afghanistan. Als je de eer van een
Afghaan aantast heb je een vijand voor het leven. Zo moet je bijvoorbeeld
nooit een Afghaan publiekelijk corrigeren. Andersom werkt het trouwens
net zo. Als je eenmaal hun vertrouwen hebt gewonnen gaan ze voor je door
het vuur. Het zijn erg moedige mensen.’ Ook is De Kruif een aanhanger
van het cultuurrelativisme. Volgens hem moeten Westerse mogendheden de
Afghaanse cultuur in haar waarde laten en moeten ze niet te veel vanuit hun
Westerse blik naar het land kijken. ‘Hun systeem is veel ouder dan het onze.
Wij liepen nog in berenvellen toen zij al een beschaafde samenleving
hadden opgebouwd. En dan komen er Italianen die zeggen: ‘Wij gaan hier
even een rechtssysteem implementeren’, dat werkt gewoon niet.’ Ten slotte
stelt De Kruif dat je op de hoogte moet zijn van de stammenstructuur in
Afghanistan om met de bevolking samen te werken. Er was dan ook een
antropoloog aanwezig tijdens de missie.
Heeft u ook samengewerkt met het Afghaanse politieke bestel? En zo ja, hoe verliep die
samenwerking?
De Kruif had op drie manieren te maken met het Afghaanse politieke
bestel. Ten eerste kwamen er af en toe ministers uit Kabul naar het Zuiden.
Dit waren volgens De Kruif over het algemeen bekwame mensen die
redelijk goed Engels spraken. Hij onderhield daarnaast contacten met
provinciegouverneurs. Ook zij waren over het algemeen goed geschoold.
Ten slotte sprak hij weleens met lokale bestuurders. Die waren vaak minder
goed geschoold en spraken nauwelijks Engels. De samenwerking met deze
mensen verliep dan ook vaak stroef. Het viel hem bij alle drie de lagen van
het Afghaanse politieke bestel op dat familiebanden en tribale structuren
een grote rol speelden: ‘Veel Afghaanse bestuurders zijn corrupt, maar niet
voor zelfverrijking. Bij hen gaat het meer om familie- of stamverrijking.’
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Tot slot een vraag over de toekomst. Er wordt in Nederland steeds meer bezuinigd op
defensie. Wat vindt u daarvan? En hoe ziet u de positie van het leger in de Nederlandse
samenleving in de toekomst?
Volgens De Kruif is het vandaag de dag slecht gesteld met het Nederlandse
leger: ‘Door alle bezuinigingen heeft Nederland geen volwaardige
internationale krijgsmacht meer. Dat krijg je ervan als je defensie laat
concurreren met zorg of onderwijs. Dat is een oneerlijke strijd. Er is nu
geen oorlog dus mensen voelen geen directe behoefte aan het verbeteren
van de krijgsmacht. Terwijl het wel degelijk ontzettend belangrijk is om deze
in een goede staat te houden.’ Volgens De Kruif is er tegenwoordig ook
minder respect voor de krijgsmacht. Veel mensen weten sinds de
afschaffing van de dienstplicht volgens hem eigenlijk nauwelijks meer wat
het leger doet en wat het belang is van een goede krijgsmacht. ‘De enige
oplossing hiervoor is scholing en voorlichting. En je hebt politici nodig die
het belang van een krijgsmacht uit kunnen leggen.’
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Personalia
Romy Damen BA (1992) volgt momenteel de Research Master Political
Culture and National Identities aan de Universiteit Leiden. Voor haar
masterscriptie doet zij onderzoek naar de invloed van het burgerlijk
beschavingsoffensief op het leger in de tweede helft van de negentiende
eeuw, met in het bijzonder aandacht voor de drankbestrijding. Vorig jaar
publiceerde zij een sociaal militair artikel over de verburgerlijking van
officieren in Mars et Historia.
Prof. Dr. W. Klinkert (1960) is hoogleraar moderne militaire geschiedenis
aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en deeltijd hoogleraar
militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde
in 1992 in Leiden op ‘Het vaderland verdedigd. Plannen en opvattingen
over de verdediging van Nederland, 1874-1914’. Zijn recentste publicaties
zijn ‘Defending Neutrality. The Netherlands prepares for War, 1900-1925
(Leiden, 2013) en, met Samuel Kruizinga en Paul Moeyes, ‘Nederland
neutraal. De Eerste Wereldoorlog, 1914-1918’ (Amsterdam, 2014).
Luitenant-generaal M. de Kruif (1958) begon zijn militaire carrière in
1977 aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Van eind oktober
2008 toto begin november 2009 was hij Commander Regional Command
South in Kandahar, Afghanistan en droeg hij de verantwoordelijkheid van
45.000 manschappen van de ISAF-missie. In 2011 werd hij vervolgens
benoemd tot Commandant der Landstrijdkrachten. Zijn militaire carrière
kwam ten einde op 24 maart 2016 toen hij dit commando overdroeg.
Wouter Linmans MA (1989) is promovendus aan het Instituut voor
Geschiedenis van de Universiteit Leiden, waar hij werkt aan een proefschrift
over de verbeelding van oorlog in de Nederlandse publicistiek in de jaren
1918-1939. Tijdens zijn studie maakte hij enige tijd deel uit van de
Leidschrift-redactie; inmiddels is hij actief als redacteur van Historisch Tijdschrift
Holland. Hij publiceerde onder meer in de Militaire Spectator (2015) over
Nederlandse opvattingen over de luchtoorlog gedurende het interbellum, en
in Tijdschrift voor Geschiedenis (2016) over de opvoeding van Nederlandse
communistische kinderen in diezelfde periode.
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Personalia
Dr. N. de Muelenaere (1984) is sinds 2011 verbonden aan het
Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en haalde daar
haar PhD politieke geschiedenis. Ze heeft een master geschiedenis en
politieke wetenschap van de Universiteit Gent. Daarnaast is ze
wetenschappelijk coördinator van NISE, National movements & Intermediary
Structures in Europe. Haar PhD-onderzoek gaat over de processen van
militarisering in België tussen 1890 en 1914.
Prof. Dr. B. Schoenmaker (1961) studeerde aan de Universiteit Leiden,
waar hij zijn bachelor in geschiedenis en economie behaalde. Na zijn
militaire dienst in 1988 werd hij lid van het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie (NIMH) en heeft hij verschillende boeken en artikelen
gepubliceerd over de Nederlandse geschiedenis van de krijgsmacht en
militaire geschiedenis in het algemeen. Per 1 juni 2017 is hij de nieuwe
directeur van het NIMH, een functie die hij zal vervullen naast zijn leerstoel
aan de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis.
Dr. C.W. van der Spek is wetenschappelijk medewerker aan het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te Den Haag. Hier
heeft hij onder andere gepubliceerd over het Staatse leger in de achttiende
eeuw. In het najaar van 2016 is hij aan de Universiteit Utrecht
gepromoveerd op een studie getiteld ‘Sous les armes. Het Hollandse leger in de
Franse tijd 1806-1814.’
Johan van de Worp MA (1988) studeerde geschiedenis en politicologie aan
de Universiteit Leiden. Momenteel is hij als promovendus verbonden aan
diezelfde universiteit. In samenwerking met het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie (NIMH) verricht hij onderzoek naar de sociale
problematiek onder het mindere marinepersoneel bij de Koninklijke
Nederlandse Marine in de periode 1870-1914.
Dr. Nel de Mûelenaere is verbonden aan Power in History – Centrum
voor Politieke Geschiedenis (Universiteit Antwerpen), waar ze in 2016 haar
doctoraat over Belgische militariseringsprocessen voor de Eerste
Wereldoorlog behaalde. Ze is wetenschappelijk coördinator van het
internationaal platform National Movements and Intermediary Structures in
Europe (NISE). Nel werkte in het Studie- en documentatiecentrum Oorlog
en hedendaagse Maatschappij (SOMA) en heeft een Master in Geschiedenis
en in Politieke Wetenschappen. In haar werk exploreert ze processen van
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Personalia
politieke, sociale en culturele militarisering, hegemonie en verzet,
disciplinering, gender en emoties tijdens de 19de en 20ste eeuw.
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Mededelingen
Oktober 2017
Tegenwoordig vindt er discussie plaats over de inbreng die het volk heeft
dankzij de invoering van het algemeen kiesrecht. Zowel voorstanders van
directe democratie, als tegenstanders van de vele referenda en van
verkiezingen in het algemeen laten van zich horen. In het najaar van 2017
zal Leidschrift een nummer uitbrengen rondom het thema 100 jaar kiesrecht.
In 1917 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd in Nederland, het actief
kiesrecht voor vrouwen zou in 1919 volgen. In het kader van dit jubileum
zal Leidschrift aandacht besteden aan het vraagstuk waarom we zo
verslingerd zijn geraakt aan het kiesrecht. Eist het volk steeds meer inbreng?
Hoe is kiesrecht symbool geworden voor de democratie? Door kiesrecht
vanuit verschillende hoeken te benaderen, hoopt Leidschrift een bijdrage te
kunnen leveren aan de viering van onze inbreng in de politiek.
Januari 2018
Na de verkiezing van Donald Trump en de uitkomst van het Brexitreferendum is de discussie over het fenomeen globalisering in alle hevigheid
losgebarsten. In het publieke debat lijkt een nieuwe politieke tegenstelling te
ontstaan tussen zogenoemde ‘globalisten’ en ‘anti-globalisten’. In de
historische wetenschap is globalisering al langer een bekend fenomeen.
Vooral de grote globaliseringsstromen zoals de Columbian Exchange en de
Atlantische driehoek zijn een vast onderdeel van het universitaire
curriculum. Bij deze onderwerpen gaat het vaak alleen over grote sociale
processen. Het januarinummer van Leidschrift zal zich echter richten op het
individu: de overdracht van kennis en ideeën tussen mensen vanuit globaal
perspectief. Op welke manier hebben individuen bijgedragen aan het
wereldwijde globaliseringsproces? Het nummer zal zich toespitsen op
Nederlanders die vanaf de vroegmoderne tijd op de een of andere manier
ervoor hebben bijgedragen aan mondiale uitwisseling van kennis. Op deze
manier hoopt deze editie van Leidschrift een nieuw perspectief te bieden op
globalisering.
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Eerder verschenen
De volgende uitgaven van Leidschrift zijn te verkrijgen. Prijzen zijn voor
gedrukte uitgaven. Nummers die alleen digitaal beschikbaar zijn kunnen
kosteloos worden gedownload van onze website. Bestellen kan via
www.leidschrift.nl, per e-mail naar redactie@leidschrift.nl of per post
(adresgegevens staan in het colofon).
Speciale uitgaven
1989
1990
2009

(nummers à € 1,00)
Geschiedenis buiten de perken. De waarde van de
geschiedwetenschap voor andere wetenschappen, politiek en
beleid en cultuur (digitaal)
Stigmatisering en strafrecht
The role of the state in The Great Divergence (digitaal)

Jaargang 1
1 (oktober 1984)
2 (januari 1985)
3 (mei 1985)

Arbeid (digitaal)
Discriminatie (digitaal)
Millenarisme: religie of sociaal protest? (digitaal)

Jaargang 2
4 (oktober 1985)
5 (januari 1986)
6 (mei 1986)

Martin L. King en het zwarte protest (digitaal)
Weimar (digitaal)
Indonesia, 1900-1958 (digitaal)

Jaargang 3
7 (november 1986)
8 (februari 1987)
9 (juni 1987)

De Spaanse Burgeroorlog (digitaal)
Mexico (digitaal)
Elites (digitaal)

Jaargang 4
1 (september 1987)
2 (april 1988)
3 (juni 1988)

Revolutie in Nederland (digitaal)
In dienst van de V.O.C. (digitaal)
Black culture in South Africa (digitaal)

Jaargang 5
1 (november 1988)
2 (maart 1989)
3 (juni 1989)

Katholieken in conflict 1919-1940 (digitaal)
Beelden van Rusland (digitaal)
Volk en boek 1450-1800 (digitaal)
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Jaargang 6
1 (december 1989)
2 (april 1990)
3 (augustus 1990)

Europese samenwerking. Een terugblik (digitaal)
Suriname: beeld van een onafhankelijke republiek
(digitaal)
De werkelijkheid achter vernis: zeventiende-eeuwse
schilderkunst (digitaal)

Jaargang 7
1 (december 1990)
2 (maart 1991)
3 (juni 1991)

(nummers à € 1,00)
Stad en platteland in pre-industrieel Europa (digitaal)
Historische musea
Nieuw zicht op de zuilen (digitaal)

Jaargang 8
1 (november 1991)

(nummers à € 1,00)
Het ontstaan van het moderne Midden-Oosten 1916-1946
(digitaal)
Nationale mythen (digitaal)
Techniek

2 (februari 1992)
3 (juni 1992)
Jaargang 9
1 (september 1992)
2 (maart 1993)
3 (juni 1993)
Jaargang 10
1 (januari 1994)
2 (juni 1994)
3 (november 1994)

Het Hollandse wonder. Handel en politiek in de
zeventiende eeuw (digitaal)
De vierde dimensie. Stedenbouw in historisch perspectief
(digitaal)
Staatsvorming in vroegmodern Europa (digitaal)
(nummers à € 1,00)
De grenzen van collaboratie
Politieke cultuur in post-koloniaal Afrika
In strijd met de tijd. Leidse historici aan het woord
(digitaal)

Jaargang 11
1 (april 1995)
2 (december 1995)
3 (maart 1996)

De natie benaderd (ditigaal)
Migratie en acceptatie (digitaal)
De donkerste Middeleeuwen (digitaal)

Jaargang 12
1 (september 1996)
2 (december 1996)

(nummers à € 1,00)
Leidse scripties
Eer en belediging (digitaal)
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3 (september 1997)

Reizen in de Middeleeuwen (digitaal)

Jaargang 13
1 (januari 1998)
2 (april 1998)
3 (juli 1998)

Staten en andere machtssystemen (digitaal)
The Republic’s money (digitaal)
Hollandse bodem (digitaal)

Jaargang 14
1 (december 1998)
2 (augustus 1999)
3 (oktober 1999)

Nederland omstreeks 1900 (digitaal)
Tijd en tijdsbeleving (digitaal)
Duitsland en Europa (digitaal)

Jaargang 15
1 (april 2000)
2 (september 2000)
3 (december 2000)
Jaargang 16
1 (april 2001)
2 (september 2001)
3 (december 2001)
Jaargang 17
1 (april 2002)
2 (september 2002)
3 (december 2002)
Jaargang 18
1 (april 2003)
2 (september 2003)
3 (december 2003)

Elites (digitaal)
Van Hanze tot metropool (digitaal)
Nederlands-Indië. Van handelskolonie tot imperium
(digitaal)
De Koude Oorlog. Zes terugblikken (digitaal)
Feest! Door de eeuwen heen (digitaal)
Een systeem onder spanning. De USSR onder Stalin en
Brezjnev (digitaal)
Mens sana in corpore sano? (digitaal)
Nederlanders en hun gezagsdragers. Politieke cultuur in
Nederland 1950-1990 (digitaal)
De maatschappij verbeeld in de kunst. Van Mozart tot
Saddam (digitaal)
American Century. De Amerikaanse buitenlandse politiek
1940-2003 (digitaal)
De maatschappij op stoom. Nieuwe trends in het onderzoek
naar de Industriële Revolutie (digitaal)
Het Rijk van het Midden. China en de buitenwereld
1500-2004 (digitaal)
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Jaargang 19
1 (april 2004)
2 (september 2004)
3 (december 2004)
Jaargang 20
1 (april 2005)
2 (september 2005)
3 (december 2005)
Jaargang 21
1 (april 2006)
2 (september 2006)
3 (december 2006)

Europa bevalt? De Europese integratie in historisch
perspectief, 1945-2004 (digitaal)
Gevallen steen. Dekolonisatie en Koude Oorlog in
Vietnam (digitaal)
De geschiedenis van het politieke denken (digitaal)
(nummers à € 3,50)
Religieus geweld vanaf de Oudheid tot in de Nieuwe Tijd
(digitaal)
Van kind tot burger. Onderwijs en volksopvoeding in
Nederland 1780-1920
Duitsland en de Eerste Wereldoorlog (digitaal)
Cultuur en natuur. Geschiedenis van de mens en zijn
leefomgeving (digitaal)
Van verovering tot onafhankelijkheid. De koloniale relatie
tussen Nederland en Nederlands-Indië (digitaal)
Cultuurcontact en acculturatieprocessen in de oudheid
(digitaal)

Jaargang 22
1 (april 2007)
2 (september 2007)
3 (december 2007)

(nummers à € 5,00)
Organisatie en regulering van migratie in de nieuwe tijd
Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919
Helden des Vaderlands. Heldenverering in Nederland door
de eeuwen heen (digitaal)

Jaargang 23
1 (april 2008)

(nummers à € 5,00)
Historisch terrorisme. De ervaring met politiek geweld in de
moderne tijd
Dynamiek en stagnatie in de Republiek. Vroegmoderne
overlevingsstrategieën (digitaal)
Brood en spelen. Sport als kracht in de samenleving

2 (september 2008)
3 (december 2008)
Jaargang 24
1 (april 2009)

(nummers à € 5,00)
Empire and Resistance. Religious beliefs versus the ruling
power
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2 (september 2009)
3 (december 2009)
Jaargang 25
1 (april 2010)
2 (september 2010)
3 (december 2010)
Jaargang 26
1 (april 2011)
2 (september 2011)
3 (december 2011)
Jaargang 27
1 (april 2012)
2 (september 2012)
3 (december 2012)
Jaargang 28
1 (april 2013)
2 (september 2013)
3 (december 2013)

Rusland en Europa. Westerse invloeden op Rusland
(digitaal)
Verleden in beeld. Geschiedenis en mythe in film
(nummers à € 7,50)
Een goede historicus. Negentiende-eeuwse idealen en
praktijken (digitaal)
Eendracht maakt macht. De rol van instituties voor
collectieve actie in de vroegmoderne samenleving
Priesters, prostituees en procreatie. Seksuele normen en
praktijken in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd
(nummers à € 7,50)
Vergeten verleden. Onderbelichte thema’s in de moderne
geschiedschrijving
Religieuze politiek. Nieuwe interpretaties van een modern
concept.
Een behouden vaart? De Nederlandse betrokkenheid bij
kaapvaart en piraterij
(nummers à € 7,50)
Aan het hof. Rivaliteit, legitimiteit en successiestrijd aan de
Euraziatische hoven, 1250-1750
Struggles of Democracy. Gaining influence and
representation in American politics
Met het kruis getekend. Heilig geweld van Koningsbergen
tot Jeruzalem
(nummers à € 7,50)
Onbekend maakt onbemind. Negatieve karakterschetsen in
de vroegmoderne tijd
Verraderlijke rijkdom. Economische crisis als historisch
fenomeen.
Trauma en nostalgie. Herinneringen aan ondemocratische
regimes
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Jaargang 29
1 (april 2014)
2 (oktober 2014)
Jaargang 30
1 (januari 2015)
2 (mei 2015)
3 (oktober 2015)
Jaargang 31
1 (januari 2016)
2 (mei 2016)
3 (oktober 2016)
Jaargang 32
1 (januari 2017)

(nummers à € 9,00)
Identiteit door strijd. Migranten en minderheden ten tijde
van de Eerste Wereldoorlog.
Van bestraffing naar behandeling. Geestesziekten in de
moderne tijd.
(nummers à € 9,00)
De invloed van steppevolkeren. Mongools juk of Pax
Mongolica?
Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. De tweede feministische
golf.
Kennis is macht. Een geschiedenis van spionage en
inlichtingendiensten.
(nummers à € 9,00)
Herrezen uit de as. Representativiteit en receptie van
Pompeii en Herculaneum.
Helden en antihelden. De memory culture over
omstreden individuen.
Een beladen geschiedenis. De dekolonisatieoorlog in
Indonesië, 1945-1949.
(nummers à €9,00)
Verzonken en verheven. Plato’s Atlantis van klassieke
mythen tot nazi-utopie.
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