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VERANTWOORDING

1.

De motivering van de keuze van het onderwerp.

Het scriptieonderwerp is ingegeven door ergernis en irritatie over de
bestaande literatuur aangaande de dienstweigeringsbeweging en de dienst
weigeraars. Deze literatuur is niet gebaseerd op gedegen onderzoek. Er
zijn over dit onderwerp bijvoorbeeld kronieken geschreven (o.a. G .
Termeer, Dienstweigeraars. Nijmegen 1984) en annalen (o.a. J. Giesen,
Nieuwe Geschiedenis. Het antimil itarisme van de daad. Rotterdam 1923).
Daarnaast schreef G. van Schöll een doctoraalscriptie (Amsterdam 1979)
getiteld 'Dienstweigering in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog'. Hij
behandelde over het algemeen de dienstwei geringsbeweg ing . V an Schöll
gebruikte voor de periode 1895 - 1923 drie periodieken t.w. 'Vrede', 'De
Wapens Neder' en 'De Arbeider' (1921 - 1923). Hij vermeldde daarnaast
nog enige literatuur, waarin hij essentiele brochures miste, zoals de
brochures van D. Koning, H . Eikeboom, J. Brommert en M. Stam. Voort s had
hij totaal geen gebruik gemaakt van archieven. Ik zou deze scriptie
willen betitelen
als een vluchtige
schets,
niet meer
dan
een
chronologische opsomming van gebeurtenissen.
V anuit deze startpositie wil ik komen tot een gedegener en systema
tischer onderzoek, in de periode 1895 - 1923, van de dienstweigering in
het algemeen en de dienstweigeraars in het bijzonder. De redenen voor de
tijdsafbakening zijn de volgende: in 1895 vond de eerste principiële
dienstweigering in Nederland plaats, In 1923 trad de dienstweigeringswet
in Nederland in werking. Deze verdeelde de dienstweigeraars in twee
categorien nl. zij die een beroep op de wet deden, de z.g. 'gewetens
bezwaarden', die een vervangende dienst moesten uitoefenen, en zij die
totaalweigerden, de 'principiel en' , die elk compromis met de staat aan
gaande het militarisme weigerden en daarom in de gevangenis belandden.
De periode 1895 - 1923 handelt slechts over een categorie dienst
weigeraars, die ongeacht wat de beweegredenen van hen voor hun daad
waren, allen dezelfde straf kregen nl. opsluiting in de gevangenis.
2.

De doel stellingen.

Bovenstaande motivaties monden uit in de volgende doelstellingen:
1. Lacunes aanvullen, daar waar de bestaande literatuur geen oog voor
heeft gehad.
2. Nieuwe aandachtspunten onderzoeken, die nodig zijn voor een systema
tischer aanpak: van dit onderwerp.
3. Speciale aandacht voor de mensen die weigerde, dit in relatie tot de
beweging die haar steunde.
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3.

De operationalisering van de doelstellingen.

Voor de operationalisering van de doelstellingen worden de volgende
aandachtspunten van belang geacht:
1. De dienstweigeraars worden duidelijk in hun tijd en sociaal politieke
omgeving geplaatst, zodanig dat er een algemeen beeld verkregen wordt
van de positie van de dienstweigeraars en hun beweging in de
Nederlandse samenleving van 1895 tot 1923.
2. Als nieuw aandachtspunt wordt in dit onderzoek de relatie gelegd
tussen de opkomst van een dienstplichtig leger aan de ene kant en de
enorme toename van het aantal dienstweigeraars en de aanname van de
van de dienstweigeringswet aan de andere kant. In de bestaande
literatuur wordt deze relatie niet gelegd.
3. De menselijke kant van de dienstweigering komt tot uiting in:
a. De motivering van de daad.
b. De economische en sociale achtergronden van de dienstweigeraars.
c . De gevangeniservaringen.
De belevingen van de dienstweigeraars konden dusdanige vormen
aannemen, dat men besloot tot beëindiging van de daad. De redenen
hiertoe worden onderzocht.
De verdeling van bovenstaande aandachtspunten
stukk en wordt mede bepaald door drie overwegingen:

naar diverse

hoofd

1. Het onderscheid, 'antimilitarist - pacifist', dat B. de Ligt in zijn
levenswerk 'Vrede als daad' hanteerde, wordt overgenomen, B. de Ligt
stelde dat alle mensen willen strijden voor de vrede. De wijze waarop
zij dit willen bereiken onderscheidt hen. Twee hoofdgroepen zijn te
onderscheiden, nl .:
a. De pacifisten; zij achtten vrede in de toenmalige kapitalistische
samenleving mogel ijk.
b. De antimil itaristen; zij achtten echte vrede niet mogelijk binnen
de kapitalistische samenleving, omdat zij vonden dat het kapitalisme
verweven was met het mil itarisme. Deze verbinding sloot, in hun
opinie, ware vrede uit. Volgens hen was ware vrede slechts te
bereiken wanneer men de maatschappij veranderde.
2. Het onderwerp 'dienstweigering en dienstweigeraars' wordt in een
groter kader geplaatst. Hierna wordt de aandacht toegespitst op de
dienstweigeringsbeweging en daarna op de dienstweigeraars zelf. Aldus
wordt een onderzoeksmodel gehanteerd, dat uitgaat van eerst een
macro-historische, vervolgens een meso-historische en uiteindelijk
een micro-historische benaderingswijze. M.a.w. er wordt van een
zogenaamd 'omgekeerd piramide model' gebruik gemaakt.
3. Het onderwerp is m.i. in tweeen op te delen:
a. De dienstweig eringsbeweging.
b. De dienstweigeraars.
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4.

Indel ing.

De operationalisering in ogenschouw nemende, kom ik tot de volgende
indeling van de scriptie.:
Deel 1.: De dienstweigering sbeweging.
Macro-historisch: Hoofdstuk 1 .: Inleiding aangaande de hiernavolgende
hoofdstukken.
Meso-historisch : Hoofdstuk 2.: De handelingen van de antimilitaristen,
uitgedrukt in de acties en de organisa
ties die zij stichten.
Hoofdstuk 3.: De handelingen van de pacifisten, d ie
leidden
tot de
aanvaarding van
de
dienstplichtwet en de dienstweigerings-
w e t.
Hoofdstuk 4.: De handelingen van een onderdeel van de
antimilitaristen, namelijk de dienst
weigeringsbeweging.
Deel 2 .: De dienstweigeraars.
Micro-historisch: Hoofdstuk 5.: De motivaties van de dienstweigeraars.
Hoofdstuk 6.: De economische en sociale achtergronden
van de dienstweigeraars.
Hoofdstuk 7.: De cel- en gevangeniservaringen.
Hoofdstuk 8.: De dienstweigeraars die de weigering
niet volhielden; de afvallers.
5.

Materiaalkeuze.

Mijn doelstellingen om lacunes aan te vullen en nieuwe aandachts
punten te onderzoeken, hebben geleid tot een omvangrijke lijst van
literatuur, brochures, periodieken, archieven en ander materiaal, zoals
een origineel dagboek en brieven en gesprekken met specialisten op het
gebied van militair recht en militaire geschiedenis. Helaas is ook dit
materiaal niet volledig. Het archief van het 'fort Spijkerboor', waar
vanaf 1918 tot 1921 alle dienstweigeraars werden opgesloten, was
onvindbaar. Op alle rijksarchieven werd het bestaan van dit archief
ontkend. Misschien dat het ooit nog eens boven water komt, indien het
niet vernietigd is. De wijze van opsluiting van de dienstweigeraars tot
1918, nl . verspreid over vrijwel alle gevangenissen in het land, maakte
dat het opsporen van hun gegevens onbegonnen werk was. Voorts bleken
niet alle gevonden gegevens even informatief. De archieven van de
krijgsraden bijvoorbeeld bevatten slechts de veroordelingen van de
dienstweigeraars. Dit waren voorgedrukte vellen waarop alleen naam en
rang in het leger van de dienstweigeraar en zijn straftijd stonden
vermeld. Omdat deze straftijd vanaf medio 1916 voor iedereen gelijk
werd, kon dit materiaal zo goed als terzijde geschoven worden.
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Samenvattend wil ik stellen, dat het materiaal wat gebruikt is voor
deze scriptie kwalitatief zeer goed is; het bevat echter relatief weinig
kwantitatieve gegevens. In hoofdstuk 6 werkt dit tekort aan materiaal
gevoelig door. Het cijfermateriaal dat weergegeven wordt in de bijlagen,
is verkregen door meerdere bronnen te combineren.

6.

De begripsomschrijving.

"Een dienstweigeraar is hij, die weigert in diensttijd de bevelen van
een hoger geplaatste in rang op te volgen." Zo wordt het in ieder geval
in de wet omschreven. Binnen deze omschrijving vallen ook die militairen
die een gegeven bevel weigeren. Deze categorie 'dienstweigeraars' wordt
niet bekeken in deze scriptie waarin ik juist de 'principiële dienst
weigeraars' wil onderzoeken. Het onderscheid tussen beide categorieën
'dienstweigeraars' is de volgende: De eerstgenoemden weigerden inciden
teel een bevel in diensttijd op te volgen, zij hadden zich echter een
plaats verworven in het leger en zich onder de legerwetten gesteld en
wilden hier niet van afwijken. De principiële dienstweigeraars zullen
zich, uit principe, nooit met het leger inlaten. Nu is dat onderscheid
niet altijd even helder weer te geven. Er zijn personen geweest die
eerst soldaat werden en tijdens hun diensttijd gingen weigeren, omdat
zij vonden dat de doelstelling van het leger op vele punten tegen
strijdig was met hun opvattingen. Het belangrijkste criterium is dan ook
liet principebeginsel van de weigeraar. Het moment waarop hij tot een
besluit komt om te weigeren doet er niet toe, als dit maar ingegeven is
op gronden van de totale wei
gering om (nog langer, of ooit) in het leger
dienst te doen.

7.

Dankwoord.

Op deze plaats wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan al diegenen
die mij van dienst zijn geweest tijdens mijn onderzoek, waarbij ik een
extra woord van dank wil richten aan de medewerkers <m/v) van het
I.I.S.G. te Amsterdam.
Voor het typewerk hebben Ben Kluver en Y ves de Jong zich zeer
verdienstelijk gemaakt, waarvoor mijn hartelijke dank.
Ruud van Gijzel wil ik bijzonder bedanken voor zijn steun tijdens het
onderzoek en het schrijven van de scriptie.
Maydy de Jong wil ik een speciale dank toezeggen. Zij heeft samen met
mij de structuur van de scriptie doorgenomen. In een later stadium heeft
zij mij meegeholpen de tekst op een aantal plaatsen te verbeteren.
Norbert Klein uit Losser stelde zijn computer ter beschikking.
Daarnaast gaf hij adviserende opmerkingen die mij zeer welkom waren en
hielp hij bij het gebruik van de tekstverwerker.
Hans Hillebrand tekende voor de begeleiding en beoordeling van de
scriptie. Zijn op- en aanmerkingen zijn voor een deel in de tekst
verwerkt.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die mij geholpen heeft bij de
totstandkoming van deze uitgave.
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DEEL

DE

EEN

DlENSTWEIGERINGSBEWEGING.

INLEIDING

DEEL

EEN.

Dit deel zal met name betrekking hebben op de dienstweigerings
beweging. In hoofdstuk een zal kort ingegaan worden op de positie van
het leger in Nederland en de gevolgen van deze positie voor de rol die
Nederland speelde in de Europese en wereldpolitiek. Daarna zullen van
allerlei partijen en groeperingen de opinies aangaande het militarisme
worden bekeken. De conclusies die hieruit getrokken kunnen worden vormen
de leidraad voor de hoofdstukken twee en drie.
In hoofdstuk twee zal gekeken worden naar de antimilitaristen. Vooral
hun organisaties en hun ideeen over de dienstweigering komen dan aan
bod.
In hoofdstuk drie zal ingegaan worden op de totstandkoming van een
dienstplichtig leger en de invloed hiervan op de dienstweigering. De
wetten die in 1923 uitgevaardigd werden betreffende de dienstplicht en
de dienstweigering vormen de afsluiting van dit hoofdstuk.
In hoofdstuk vier wordt specifieker naar de dienstweigeringsbeweging,
een onderdeel van de antimilitaristische beweging gekeken.
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HOOFDSTUK EEN

INLEIDING

In dit hoofdstuk zal een kor t e en bondige schets gegeven worden van
de plaats die Nederland in de wereldpolitiek van 1870 tot 1920 innam.
Iets duidelijker zal worden ingegaan op de denkbeelden die verschillende
groeperingen, al dan niet geïnstitutionaliseerd in een politieke partij,
hadden over het militarisme en in het bijzonder de dienstweigering.
1.1.

Een korte beschrijving van de positie van het Nederlandse leger
in Europa en de koloniën.

Sinds het begin van de 18e eeuw heeft Nederland in Europa een
neutrale positie ingenomen. Het was na de z.g. 'gouden 17e eeuw'
uitgespeeld als politieke grootmacht. Engeland, Frankrijk en in de 19e
eeuw ook Duitsland namen deze positie over. Economisch had Nederland nog
wel wat in de melk te brokkelen want het bleef het financiële centrum
van Europa. Daarnaast had Nederland koloniën, die als lucratief
exploitatiegebied werden gebruikt.
Op wereldniveau waren de politiek en economisch belangrijkste landen
bezig hun grondstoffenaanvoer veilig te stellen door kolonisatie van het
achterland van hun toenmalige handelsposten. Doordat de binnenlandse
markt van deze landen snel verzadigd raakte van de nieuwe produkten die
de kapitalistische produktiewijze met zich meebracht, werden de koloniën
ook belangrijk als afzetmarkt.
In hun streven naar vergroting van hun imperium kwamen de drie grote
Europese landen steeds meer met elkaar in conflict. In 1870 vond in
Fashoda (Soedan) een belangrijke confrontatie plaats tussen de beide
imperialisten, Engeland en Frankrijk. Deze keer kon het nog gesust
worden, maar menigeen in Europa hield echter rekening met een spoedige
uitbarsting. Vooral nadat Duitsland als grootmacht zich kwam melden na
de overwinning op Frankrijk in 1871.
Nederland bleef in Europa neutraal, maar probeerde net als de 'grote'
landen de koloniale bezittingen veilig te stellen, De kolonisatie van
Oost-Indie ging niet van een leien dakje. Hierdoor werd het koloniale
leger - het K.N.I.L. - belangrijk. In Nederland concentreerde men zich
op de opbouw van dit koloniale leger terwijl, vanwege de bewuste neutra
liteit van Nederland binnen Europa, de legeropbouw in Nederland zelf
nauwelijks noodzakelijk werd geacht. Militair gezien stelde Nederland
dan ook weinig voor in Europa.
Bij de uiteindelijke uitbarsting in Europa, die duurde van 1914 tot
eind 1918, kon Nederland de neutraliteit handhaven. Bij de mobilisatie
in Nederland was gebleken dat de opbouw en organisatie van het leger
ronduit slecht was. Vooral van militaire zijde werd aangedrongen op
reorganisatie en vergroting van het Nederlandse leger. Deze wens werd in
de loop van de oorlogsjaren gehonoreerd.

8

1 .2 .

De groeiende afkeer van oorlog en militarisme in Nederland.

Economisch gezien was deze tijd voor Nederland aan de ene kant
florisant, doch aan de andere kant rampzalig. Sommige grootkapitalisten
boekten enorme woekerwinsten door allerlei goederen te verkopen aan de
oorlogvoerende landen Engeland en - vooral - Duitsland. (2) De gevolgen
hiervan waren nogal groot voor de bevolking. De Eerste Wereldoorlog werd
de tijd van 'duurte en schaarste'. V oedselrel l en waren, vooral in 1917
en 1918, aan de orde van de dag. (3) Door de grote ontevredenheid in
Nederland groeide het radicalisme. Na de Russische Revolutie werd de
stemming in Nederland ook enigzins revolutionair. De 'mislukte revolutie
van Troelstra' is daar een voorbeeld van. Ondanks het afgelasten van de
omwenteling in Nederland, gaf de Eerste Wereldoorlog toch een enorme
bloei te zien van vooral de sociaal — democratische partijen, met in hun
kielzog de radicaal-linkse
de z.g.
'revolutionair-socialistische'
groeperingen.
Tijdens
de
verkiezingen
van
1917 behaalden
deze
revolutionaire socialisten tesamen vier zetels van de 100 in de Tweede
Kamer. (4)
Naast de sociale nood, die mensen politiek radicaliseerde, werkten de
verschrikkingen van de
oorlog,
die mondjesmaat
binnendruppelden,
verstrekkend door. De afschuw van oorlog en verdergaand een algehele
afkeer van het militarisme, namen enorm toe. Niet voor niets was
Nederland, bij het beëindigen van de strijd in een algehele 'nooit meer
oorlog' stemming.
V oor de antimilitaristische beweging betekenden deze ontwikkelingen
een enorme bloei, zodat haar organisaties het grootst waren vlak voor
het einde van de oorlog, In deze bloeiperiode kwamen de discussies, en
de daaruit voortvloeiende ideeën over geweldloosheid, op een ongekend
hoog niveau. Net name H. Roland Holst en B. de Ligt hebben zich met deze
materie beziggehouden. (5)
In de jaren dertig zou dit leiden tot een uitgebreide strategie
omtrent een effectieve zel fverdediging tegen een buitenlandse indringer,
(6) De basis van deze theorie werd mede gevormd door de discussies, die
rond de eeuwwisseling werden gevoerd, over de relatie tussen het
kapitalisme en het militarisme. Met name de linkse arbeidersbeweging
koppelde deze twee begrippen aldus aan elkaar: 'De expansiedrift van de
grootmachten, het streven naar een wereldwijd imperium, door het
kapitalisme veroorzaakt, voert tot oorlogen. De kapitalisten van de ene
staat strijden met die van een andere om grondstoffen en afzetmarkten.
Kapitalisme en imperialisme veroorzaken dus oorlogen en leiden tot
mil itarisme', dit is het in toenemende mate vermil itariseren van de
maatschappij.
Het is m.i. raadzaam de visies van maatschappelijke groeperingen in
Nederland, over het probleem van het militarisme, onder de loep te
nemen.
1 .3.

Denkbeelden aangaande het militarisme.

Een aantal groeperingen - politieke partijen en pressiegroepen komen hier aan het woord over het probleem van het militarisme. Aan het
einde van de 19-de eeuw hadden de meeste bewegingen een uitgesproken
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mening over het militarisme gekregen, doordat de toenemende spanning in
de wereld hen min of meer dwong zich er mee bezig te houden. Een land
als Duitsland had zijn positie voor een groot deel te danken aan de
verregaande ver militarisering van de Duitse samenleving die, vooral
onder invloed van Pruisen, tot stand kwam. Door de opvattingen over het
militarisme te schetsen, kunnen die groeperingen gesitueerd worden die
een sympathieke mening hadden ten opzichte van het dienstweigerings
probleem.
1.3.1. De militairen.
De Koninklijke Vereniging 'Ons Leger' is een organisatie die het
leger wil propageren bij het volk en duidelijk wil maken dat een goed
leger nodig is om vrede en veiligheid te bewaren tot de internationale
rechtsorde dit overbodig maakt. 'Ons Leger' fungeert als spreekbuis van
de militairen. Zij vinden dat de staat het hoogste orgaan is dat een
samenleving bindt. De staat bevordert de zelfstandige ontwikkeling van
zijn volk en handhaaft zijn rechten, opdat het zijn historische taak en
plaats in de wereld met eer zal vervullen. Iemand die de staat, zijn
vaderland, niet wil verdedigen is een lafaard. 'Weerloos is eerloos',
aldus deze militairen. Zij vinden dat oorlog het gevolg is van het kwade
in de mens. De krachten die de mensen bewegen zijn ondeugden nl.
hebzucht, winstbejag, naijver, wantrouwen, heerszucht en machtsbegeerte.
Het leger heeft daarom een wezenlijke functie in de staatsorganisatie.
Het is er ter verdediging van het land en het volk. Het volk moet zich
echter voor het leger inzetten. Dit is geen dwang, maar een plichtmatig
offer aan de gemeenschap. Voorts geeft het leger een zedelijke opvoeding
aan een groot deel van de bevolking. Het brengt de mannelijke bevolking
discipline en tucht bij, (7) aldus de propaganda — geschriften van het
leger.
Andere geluiden van militairen laten toch iets meer het ware gezicht
van het militarisme zien. De oud-militair De Savornin Lohman zegt in het
'Tijdschrift voor Strafrecht' over het doel van het leger: "Soms verzet
men zich in massa. Het leger moet dan dienst doen, niet tegen een vijand
(...) maar tegen ongewapende burgers (...) Ook mag niet vergeten worden
dat een gewapende macht temidden ener weerloze bevolking in zekere zin
een voortdurende bedreiging is." Ook over de zedelijke opvoeding krijgen
we iets meer inzicht als De Savornin Lohman volmondig verklaart: "Het
onmiddellijk en onvoorwaardel ijk gehoorzamen aan den superieur, zelfs in
de kleinste details van het leven, is het middel om den wil te oefenen
en alzoo den soldaat te bekwamen in zijn taak." Daartoe is nodig: "Het
wegcijferen van den persoonlijken en desnoods van het persoonlijk
inzicht, een opgaan
in den hoogeren wil en een volkomen zelf
verloochening." (8)
Samen vattend kan gesteld worden dat in de militaire propaganda
beweerd wordt dat een verregaande vermil itarisering van de maatschappij
een positieve uitwerking heeft op het functioneren van de staat en haar
burgers.

10

1.3.2. De protestanten.

Voor de protestanten is de Staat een door God gegeven orde. De Staat
heeft zijn macht van God en elke waar lijke christen dient zich dus te
houden aan de rechten en de plichten die de staat hem oplegt. In deze
visie moet men dus het leger respecteren, ja zelfs steunen, omdat het
gebruikt wordt voor de instandhouding van de staat. Het leger is dus
essentieel voor het voortbestaan van de samenleving. Elke burger moet
zijn plicht nakomen ten aanzien van God door in het leger te gaan
dienen. Een christen die dit weigert, moet daarom de gevolgen van zijn
daad dragen; nl. gevangenisstraf voor hem zelf en ellende voor anderen,
die hij door zijn weigering in gevaar brengt, omdat hij de verdediging
van zijn staat verwaarloost. (9) Bovenstaande visie is de dominerende
binnen het protestantse kamp.
Sinds het sociale congres, opgeroepen door de protestantse leider
Abraham Kuyper, zijn er echter dissidente mensen die vinden dat de staat
iemand niet kan dwingen,
tegen zijn geweten - dat het hoogste
christelijke goed is - in, te gehoorzamen. (103 Zo'n persoon mag zijn
geweten blijven volgen, alleen dient hij er wel rekening mee te houden
wat de gevolgen zijn nl. gevangenisstraf voor het in gevaar brengen van
de staat. Binnen deze groepering zijn er echter ook stemmen voor een
vervangende dienstplicht voor de dienstweigeraar. Deze dient echter wel
extra zwaar te zijn, zodat slechts de gewetensvolle dienstweigeraar er
gebruik van zal maken, en anderen erdoor zullen worden afgeschrikt.
1.3.3. De katholieken.
Ook voor de katholieken is de staat een door God gegeven orde.
Hierbij geldt voorts dat het geweten de hoogste orde is in de
samenleving, daarboven komt slechts God zelf. Het leger is respectabel
om de staat te handhaven. Het militarisme wordt echter gezien als gevaar
voor de samenleving. Het leger heeft een specifieke plaats en zijn
invloed moet zo beperkt mogelijk gehouden worden. De leuzen van de
katholieken zijn: "Weg met het militairisme! Weg met de staande legers!
Weg met de dienstdwang!" (11) Met andere woorden: Wel een leger in de
samenleving, maar respect voor het geweten. Ieder moet zelf kunnen
beslissen of hij deelneemt aan het militaire apparaat. De katholieken
geven daarnaast nog de raad er niet aan deel te nemen als eerzame
katholieke burger. De militairen kunnen wel stellen dat de jongens een
degelijke opvoeding krijgen, maar de katholieken geloven daar niet in:
"Een instelling, waar het rapalje, het uitvaagsel der samenleving, de
meest gedegenereerde individuen, de brute vertrappers der onschuld, de
l iederl ijkste ontuchtigingen, de vuilsprekers, de dronkaards samen
gebracht worden met de zedelijk reine, brave jongemannen onder het
wakend oog hunner ouders opgegroeid in onze dorpen en steden, zulk een
instelling kan nooit tot een 'leerschool voor volksdeugden
vervormd
worden." (12)
De practische katholieke politiek is er echter een van ondersteuning
van het leger, vooral met het oog op het handhaven van de Nederlandse
onafhankelijkheid. Ondanks alle bezwaren blijven de katholieken loyaal
ten opzichte van het instituut 'leger' in de samenleving.
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1.3.4. De liberalen.

De liberale 'vrijzinnig-democraten' hebben een uitgesproken mening
over het militarisme en het leger. In hun visie zit niet de opinie van
de conservatieve liberalen vervat. Deze bestaan in Nederland ook
nauwelijks. Voor zover aanwezig zijn ze vertegenwoordigd bij de
katholieke en protestantse organisaties. De vrijzinnig-l iberalen vinden
het leger noodzakelijk zolang de internationale situatie dat vereist.
Het parool is dat dit leger zo klein mogelijk moet zijn, dat er niet te
veel geld uitgegeven, ja zelfs verspilt mag worden aan defensie.
Uitgangspunt vormt verder het idee dat een klein land als Nederland bij
de snelle vooruitgang van de techniek, toch geen afdoende defensie kan
opbouwen. Internationale verdragen en verbonden, zoals na de Eerste
Wereldoorlog de Volkenbond, zijn belangrijk om de neutraliteit van
Nederland te waarborgen. Wat betreft de samenstelling van het leger,
denkt men aan een volksleger ter bescherming van het eigen land.
Gewetensvrijheid en zo min mogelijk staatsbemoeiing ten aanzien van de
burgers zijn belangrijke
items in de liberale kijk op staat en
mi litarisme. (13)
Verdergaande militarisering van de maatschappij wordt volledig
afgewezen. Deze zou een 'ontadelende invloed uitoefenen op de goede
hoedanigheden van ons volkskarakter'. Het voorbeeld van hoe het vooral
niet moet, is het bij
uitstek militaristische Pruisen, waar het
soldatenleven 'ein Hundeleben' wordt genoemd en waar tengevolge dier
onmenselijke behandeling de zelfmoorden vijf keer meer in het leger
voorkomen dan in de burgermaatschappij." (14)
1.3.5. De socialisten, sociaal — democraten en communisten.
De socialistische visie op staat en militarisme wordt later over
genomen door twee richtingen: De sociaal democraten en de communisten.
Ondanks de verschillen tussen laatstgenoemden blijft hun visie op het
militarisme hetzelfde. Het anti militarisme van de socialisten kenmerkt
zich door de volgende uitspraak: "Niet de wapens neder, maar de wapens
hier."
De socialisten zijn echter ook
voor ontwapening en het
terugdringen van het militaire apparaat. Deze laatste visie vormt de
theorie voor een te verwachten socialistische samenleving, terwijl de
eerste de tactiek weergeeft om tot deze ideale maatschappij te geraken.
Deze tweeslachtigheid blijft de socialisten typeren. De socialistische
'Tweede
Internationale' pleit voor een
algemene dienstweigering en
werkstaking van de arbeiders als middel om een oorlog te voorkomen,
waarin arbeiders elkaar bestrijden in dienst van het kapitaal. Het leger
dient echter niet te worden afgeschaft maar moet een volkskarakter
krijgen. Het volk moet weerbaar gemaakt worden. Volksmilities moeten
gevormd worden om later te kunnen dienen in de klassenstrijd wanneer
deze zover gevorderd is dat desocialistische maatschappij in zicht is
gekomen en alle middelen moeten worden aangewend om die totstandkoming
te bevorderen.
Dienstweigeren heeft hooguit een zeer korte propagandistische waarde,
maar over het algemeen zal het wegens de gevoelsmatige en slechts
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1.3.6. De anarchisten.
De anarchistische visie op de staat is een zeer duidelijke, nl.
afschaffing van de staat als gezagsvorm. De anarchisten maken wat
betreft het militarisme het volgende onderscheid; Zij wijzen het
'militair' zijn binnen een hierarchisch verband en een gezagsstructuur,
volledig af. Het militant zijn wordt echter aangemoedigd, mits dit uit
eigen
beweging
en
op
geheel
eigen
gezag
gebeurt.
Binnen
de
anarchistische kringen vindt een uitgebreide geweldsdiscussie plaats. De
algemene mening hierover is, dat men geweld probeert te vermijden en het
alleen zal gebruiken indien het noodzakelijk is. Helaas moeten de meeste
anarchisten constateren, dat geweld een historisch noodzakelijk middel
is geworden.
De actievormen van de anarchisten tegen de kapitalistische samen
leving in het algemeen, en het door deze productiewijze voortgebracht
m il itarisme in het bijzonder, zijn meestal die, welke we tegenwoordig
'geweldloze acties' zouden noemen nl. soldatenstaking, staking van de
arbeiders in de wapenindustrie in geval van oorlog en individuele
dienstwei
g ering. (16)
Samenvattend kunnen we constateren dat de anarchist van nature
antimilitaristisch is binnen de huidige samenleving. Dat betekent niet
dat hij weerloos of geweldloos is, neen 'militant en strijdbaar zijn
strekt tot voordeel.'
1.3.7. De christen-anarchisten en christen-socialisten.

De groep christen-anarchisten of tolstojanen, zoals ze ook wel
genoemd worden, omdat ze zich op de ideeen van Tolstoi georienteerd
hebben, beroepen zich volledig op een passage uit de bijbel, nl. de
Bergrede van Jezus. (17) Uit deze Bergrede, waarvan met name de
uitspraak: “Weerstreef niet het kwade" belangrijk is, volgde volgens
Tolstoi
een volledig geweldloos leven, met lijdelijk verzet als
actievorm om de maatschappij wederom waarlijk christelijk te maken.
Dit in navolging van de eerste christenen, die leefden in een soort pre
— communistische samenleving zonder staat en gezag, met slechts God als
hun leidraad. De naam van de Nederlandse tolstojanen is terug te voeren
op het ideaalbeeld van een christen-communistische of een christenanarchistische maatschappij, zonder staatsdwang.
Wat betreft geweld hebben de christen-anarchisten zeer strikte
opvattingen. Zij streven de volledige geweldloosheid na. Deze houding
nemen ze ook aan als ze geweld van een ander moesten ondergaan. (18)
Vanwege deze visie noemen de anarchisten hen schamper 'weerlozen'. Uit
bovenstaande volgt logischerwijs hun visie op de vermil itarisering van
de staat. De staat wordt niet erkend als gezagsvorm; dat kan slechts God
zijn. Daarnaast i s men met hart en ziel antimilitaristisch.
De groep christen-socialisten beroept zich ook op dezelfde bijbel
passage als de christen-anarchisten. Zij haalt hier echter niet een
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weerloze houding uit, maar een 'weerbare'. Dat wil zeggen dat zij zich
in acties volledig aansluit bij de anarchisten. Menig christen-soclalist
is later communist of anarchist geworden, met verlies van het predicaat
'christen'. B. de Ligt bijvoorbeeld, later een zeer bekend anarchist en
antimilitarist, zette binnen de 'Bond van Christen-Socialisten' zijn
eerste schreden op weg naar een actief politiek leven. (19)
1.4.

Aanzet tot inperking.

N u verschillende visies over het militarisme zijn gegeven, zal
bekeken worden welke groeperingen in dit onderzoek van belang zijn. De
bovengenoemde B. de Ligt maakt in zijn levenswerk 'Vrede als Daad' een
belangrijk onderscheid. Hij stelt dat alle groeperingen vrede willen.
Het verschil is echter hoe tot 'vrede' te komen. Hij onderscheidt
vervolgens twee groeperingen: De pacifisten en de antimilitaristen. De
pacifisten willen vrede binnen de bestaande orde; met behulp van
militaire
kracht,
tweezijdige
ontwapening of door
internationale
verdragen trachten zij de vrede te 'bewaren'. Onder deze categorie
vallen de militairen, protestanten, de pragmatische katholieken en de
l iberalen.
De antimilitaristen vinden dat het 'bereiken' van de vrede
onlosmakelijk verbonden is met de strijd tegen klassenuitbuiting en
onderdrukking. Van werkelijke vrede kan pas sprake zijn
in een
socialistisch georganiseerde maatschappij. De anarchisten, christensocialisten en christen-anarchisten vallen onder deze groep anti
militaristen. De sociaal — democraten en communisten eigenlijk ook, hoewel
ze juist een essentieel onderdeel van de kapitalistische maatschappij,
het leger, willen handhaven - of gebruiken in hun visie - tot de
socialistische maatschappij een feit is. (20)
Dit onderscheid in twee groeperingen is aldus terug te vinden in de
scriptie. In het derde hoofdstuk wordt bekeken hoe een dienstplichtig
leger en gelijktijdig de dienstweigeringswet tot stand kwam. De hier
aangeduide groep 'pacifisten' zal dan vooral naar voren komen. Hun
meningen over een dienstplichtig leger en de dienstweigering komen dan
uitvoerig aan de orde. De twee andere hoofdstukken van deel 1 worden
voornamelijk gevuld met de z.g. 'antimilitaristen'. In hoofdstuk twee
worden hun organisaties bekeken en in hoofdstuk vier wordt uitvoerig op
de dienstweigering, een van de belangrijkste antimilitaristische daden,
ingegaan.
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In dit hoofdstuk worden de antimilitaristen (de anarchisten, christen-socialisten, christen-anarchisten en in mindere mate de sociaal
democraten en communisten) en hun organisaties behandeld. De meeste
nadruk zal komen te liggen bij die organisaties die mede van belang
waren bij de ondersteuning van de dienstweigering.
2.1.

De
organisaties
Werel doorlog.

van

de

antimilitaristen

voor

de

Eerste

2.1.1. De socialisten.

De groei van de socialistische beweging in de negentiende eeuw ging
maar moeizaam
in Nederland. V aak werden politie en soms leger
ingeschakeld als mensen met bladen colporteerden, op vergaderingen
kwamen en gingen staken. Als de menigte tegen een socialistische
propagandist wilde optreden deed de politie niets, die trad pas op als
deze socialist zich wilde verdedigen. Hij werd dan gearrresteerd voor
geweldpleging. (1)
Op 12 februari
1882 werden de diverse sociaal-democratische
verenigingen samengebonden tot de Sociaal Democratische Bond (S.D.B.).
Door het optreden van de S.D.B. werd de arbeidersklasse in ons land pas
een politieke realiteit. (2)
Reeds in 1885 on stond er ook een socialistische jeugdbeweging, de
S.D.J.B.. In 1888 werden de landelijke S.D.J.B.-ers lid van de grote
broer; de S.D.B.. Harmsen noemt drie drijfkrachten van de socialistische
jeugdbeweging. Ten eerste noemt hij de strijd tegen de leerlingenuit
buitingen; ten tweede het streven van de oudere socialisten om de jeugd
te ontwikkelen en kennis bij te brengen; ten derde de strijd tegen het
militarisme. (3)
De S.D.B. had een sterk utopistisch-socialistisch grondslag. Het
zogenaamde wetenschappelijke socialisme van Marx en Engels had nog geen
invloed in Nederland. De bond hing sterk op haar leider, Ferdinand
Domela Nieuwenhuis. Hij zou de eerste jaren een duidelijke stempel
leggen op de 'oude socialistische beweging. (4) In 188? werd, ter
herdenking van 100 jaar Franse revolutie, gepoogd een nieuwe Tweede
Internationale van socialisten bijeen te roepen. In 1891 hield deze
Tweede Internationale haar eerste congres, (5) Op dit congres stelde de
Nederlandse afgevaardigde Domela Nieuwenhuis een resolutie voor. In deze
resolutie werd een nieuwe strategie omschreven die een naderende oorlog
moest verhinderen. Tot dan toe heerste er binnen de socialistische
theorieen de visie dat met het overwinnen van het kapitalisme de oorlog
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zou verdwijnen, Domela Nieuwenhuis geloofde daar niet in en stelde
nieuwe middelen voor nl . de algemene werkstaking en de militaire dienst
weigering. (6)
In 1893 werd in Nederland op initiatief van de S.D.B. een vakorgani
satie opgericht, het N.A.S. (het Nationaal Arbeids Secretariaat). Dit
moest plaats bieden aan alle arbeidsorganisaties. (7)
In datzelfde jaar besloot de S.D.B. dat het "(...) onder geen
voorwaarde hoegenaamd ook niet als agitatiemiddel , mee zou doen aan de
verkiezingen." (8) De S.D.B. werd in de loop der jaren steeds meer in
twee kampen opgedeeld: Aan de ene kant de libertaire socialisten die, in
navolging van Domela Nieuwenhuis steeds meer antiparlementarisch en
anarchistisch werden; aan de andere kant de orthodoxe marxisten die,
onder invloed van nieuwe theorieen van Marx en Engels en vooral Lasalle,
een parlementaire sociaal — democratische volkspartij wilden. Zij hadden
een soort twee sporen beleid voor ogen: Op korte termijn wilden zij
resultaten voor de arbeiders binnenhalen binnen het heersende systeem;
Op langere termijn wilden zij omverwerping van het systeem. De marxisten
stapten in 1893 uit de partij en richtten een jaar later de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.) op. De S.D.B. kwijnde na deze
aderlating weg. Domela Nieuwenhuis en de zijnen wilden zich nog slechts
partijloos inzetten. Zij dulden geen hierarchische vorm meer. Binnen de
anarchistische beweging zou de groepering van 'vrije socialisten' rond
Domela Nieuwenhuis een hoofdrol gaan spelen.
Met de intrede van de S.D.A.P. kreeg het socialisme in Nederland een
nieuwe richting. De partij sloot zich aan bij de Tweede Internationale.
Vanuit deze Tweede Internationale werd de stoot gegeven tot een nieuwe
gemengde jeugdbeweging. In 1901 werd de 'Bond voor jonge Arbeiders en
Arbeidsters in Nederland', De Zaaier, opgericht. Binnen De Zaaier was,
net als bij de S.D.J.B., het antimil itarisme het belangrijkste item. De
S.D .J.B. sloot aan bij de anarchistische visie over het antimil itarisme,
De
Zaaier
bij
de
sociaal — democratische
invulling
van
het
antimilitarisme. De leuze was niet: 'Afschaffing van het leger.', maar
democratisering van deze instelling tot een volksleger. Individuele
dienstweigering wees De Zaaier af. (9)
In 1903 was er een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de
socialistische beweging, n l . de spoorwegstakingen. Deze had verstrekken
de gevolgen voor de samenwerking van de diverse groepen antimilitaris
ten. Tijdens de stakingen die gericht waren tegen het stakingsverbod
voor ambtenaren afgekondigd door de regering van Abraham Kuyper,
staakten de sociaal — democraten te elfder ure niet mee. Sinds 1903 werden
zij dan ook door de radicalere groeperingen als verraders aangeduid.
Samenwerking was vanaf dat moment niet meer mogelijk,
In de S.D.A.P. was een scheiding ontstaan tussen orthodoxe marxisten
enerzijds en revisionisten anderzijds. De revisionisten hadden een
herziening of revisie op het marxisme gepleegd. Zij wilden zich nog
slechts parlementair voor de arbeiders inzetten. In maart 1909 werden de
orthodoxe marxisten uit de S .D.A.P.gezet. Deze groep richtte een nieuwe
partij op, de Sociaal-Democratische Partij (S.D.P.) in Nederland. (1O)
Nederland is daarmee buiten Rusland het enige Europese land waar de
controverse tussen marxisten enerzijds en revisionisten anderzijds reeds
voor de Eerste Wereldoorlog tot een scheuring in de sociaal-democra
tische partij heeft geleid.
In 1913 waren er Tweede Kamer verkiezingen. De S.D.A.P. behaalde 18
zetels (van de 100). Samen met de Vrijzinnig Liberalen (45 zetels) was

een 'linkse' meerderheid mogelijk. De vraag om aan de regering deel te
nemen werd ontkennend beantwoord. Aldus kwam een extra-parlementair
kabinet in 1913 tot stand. De S.D.A.P. zat op het vinkentouw. Zij kon op
deze manier grote invloed uitoefenen op het beleid van de regering. (11)
2.1.2. De anarchisten.
Het anarchisme in Nederland heeft volgens de anarchist Anton
Constandse haar oorsprong te danken aan het opbloeien van een actieve en
georganiseerde 'Vrije Gedachte' in de tweede helft van de vorige eeuw.
(12) Hans Ramaer noemt de aanwezigheid van een vrijzinnige traditie bij
de luthersen, doopsgezinden en remonstranten in ons land als een van de
redenen voor de grote bloei van deze stroming. Die vrijzinnigheid sloot
in een bepaald opzicht aan bij het anarchisme, dat de vrijheid en de
verantwoordelijkheid van het individu benadrukte. H. Ramaer verklaart
hiermee mede het moralistische karakter van het Nederlandse anarchisme
en de aanwezigheid van talrijke dominees in deze beweging. (o.a.
F. Domela Nieuwenhuis, B. de Ligt en D s . Schermerhorn) (13)
In 1872 kwam het op het congres van de socialisten tot een breuk
tussen sociaal — democraten, onder leiding van Marx en Engels, en de
anarchisten, waarvan o.a. Bakoenin een woordvoerder was. Bakoenin werd
geroyeerd en dit leidde tot een uittocht van de libertaire socialisten.
(14) Verschil tussen beide stromingen lag niet in het einddoel (de com
munistische maatschappij), maar in de weg hier naar toe. De 'marxisten'
drongen aan op een sterke partij met een aantal leiders. Deze vormde de
zogenaamde voorhoede van het proletariaat. De anarchisten verwierpen
zo'n hierarchisch gecentraliseerde tussenvorm. Zij streden direct voor
een staatloze maatschappij.
In 1888 verscheen het blad 'De Anarchist' waaraan o.a. J. Methöfer
meewerkte. J. Methöfer had als leuze: 'eendracht in alle vrijheid'. Hij
kwam met zijn blad n i e t tot een georganiseerd verband, ondanks dat hij
vond dat anarchie en organisatie elkaar niet uitsloten. (15)
Naast deze piepkleine eerste anarchistische kring in Nederland
ontwikkelde Domela Nieuwenhuis zich in de periode 1891 tot 1897 langzaam
van parlementair sociaal-democraat uit de S.D.B. tot overtuigd anar
chist. Domela Nieuwenhuis nam door zijn suggestieve 'kracht' velen 'mee'
naar het anarchisme en wist in grote delen van het land aanhangers te
verwerven voor het l ibertair-socialistische ideaal. In 1898 richtte
Domela Nieuwenhuis 'De Vrije Socialist' op, als spreekbuis voor de
anarchisten in Nederland. (16) Nadat Domela Nieuwenhuis de S.D.B. had
verlaten kwijnde deze weg. Dit gebeurde echter niet met haar jongeren
organisatie. Vanaf 1898 had de S.D.J.B. ook een min of meer libertairsocialistische grondslag, zonder zich aan een anarchistische organisatie
te binden. Het hoofdideaal bleef het antimil itarisme. Activiteiten
bereikten vooral hun hoogtepunt tijdens de lotelingendagen. Dan werd er
flink' antimilitaristische propaganda gemaakt onder de lotelingen. Met de
eerste dienstweigeraars De Bruin en J.P. Terweij werd zeer actief
meegeleefd! (17)
Na de spoorwegstakingen waren de kansen dat het anarchisme zich tot
een massabeweging zou ontwikkelen voorgoed gekeerd, omdat socialis
tisch Nederland zichzelf en haar achterban verscheurd had. Het anarchis
me had sterke aanhang in duidelijk te onderscheiden regio's, te weten
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Amsterdam, de Zaanstreek, de Groningse Veenkoloniën en vooral de Zuid
oosthoek van Friesland, waar Domela Nieuwenhuis resideerde. (18) Nadat
Domeis. Nieuwenhuis anarchistisch voorman was geworden, legde hij een
sterke stempel op de beweging, volgens Constandse heeft hij het sociaalanarchisme in Nederland zelfs 'geschapen'.(19) Domela Nieuwenhuis had
zo'n sterke invloed dat, na zijn afwijzing van georganiseerd anarchisme
in 1898, geen enkele organisatie van de grond kwam. Zelfs een federatief
verbond van de tientallen vrij-socialistische groepen wees hij af.
Vandaar dat de l ibertair-socialisten hun activiteiten in de loop der
tijd meer en meer verlegden naar andere organisaties. (20)
Reeds in 1900 had Domela Nieuwenhuis de behoefte aangegeven van een
Roode Internationale, dit als tegenhanger van de Tweede Internationale.
Grondidee van de Roode Internationale zou het anti militarisme moeten
zijn. (21) Eind december 1903 verscheen in 'De Vrije Socialist' een
oproep aan alle vooruitstrevende groepen, die zich konden scharen achter
de leuze: 'Geen man en geen cent voor het mil i tairisme' , om deel te
nemen en financiële steun toe te zeggen aan een in 1904 te organiseren
internationaal antimilitaristisch congres. Ondertekenaars waren o.a. De
Vrije
Socialistische
Vereniging
Amsterdam,
De
christen-anarchist
Louis A. Bähl er, de anarchistische predikant Schermerhorn en de
secretaris van het N.A.S. (22)
In juni 1904 werd het congres gehouden. Heftige discussies ontstonden
er omtremt punt vier van de agenda: 'anti militarisme en persoonlijke
dienstweigering'! Er werd een motie ingediend door Schermerhorn en de
christen-anarchisten prof. J. van Rees en L.A. Bähler. Deze luidde dat
de nieuwe vereniging alle acties zou steunen voor persoonlijke dienst
weigering, 'welk het sociaal of godsdienstig motief ertoe zij' . Dit gaf
aanleiding tot hevige protesten. Niet tegen de dienstweigering als zo
danig, maar tegen het 'godsdienstig' motief. De motie werd ingetrokken.
(23) Andere moties, die de christen-anarchisten indienden op het gebied
van geweldloos verzet werden door de meerderheid van de congresleden
afgestemd. Deze meerderheid gaf te kennen dat het geweldloos verzet,
steunend
op christelijke
beginselen,
onverenigbaar
was met
het
revolutionaire standpunt dat het congres in voorafgaande moties had
aangenomen. Verder was zij van mening dat een samengaan in een op te
richten vereniging met voorstanders van het geweldloze verzet om die
reden ongewenst was. Daarmee was een scheiding ontstaan tussen de
antimilitaristen die geweld aanvaarden en zij die geweld verwierpen.
(24) Hierop verlieten de christen-anarchisten het congres.
In feite werd de Internationale Anti Militaristische Vereniging
(I.A.M.V.) aldus een organisatie waarbinnen de anarchisten van allerlei
richtingen elkaar konden vinden. De I.A.M.V. werd ook wel Roode
Internationale genoemd.
Internationaal was zij nauwelijks van belang, alleen Nederland had
een grote 'sectie'. Domela Nieuwenhuis was na de oprichting enige tijd
internationaal secretaris. (25)
De beginselverklaring van de I.A.M.V. luidde als volgt:
1. De I.A.M.V. verstaat onder militarisme elk stelsel van gemonopoli
seerd geweld;
2. Voor het kapitalisme, met zijn eigendomsmon opolie, is het militarisme
onontbeerlijk. De I.A.M.V. is daarom antikapitalistisch en waarschuwt
tegen elke vredesbeweging, die niet tenminste actieve en passieve
dienstweigering in haar program heeft opgenomen. Zij wil alle
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oorlogsbestrijders overtuigen dat ter overwinning van de oorlog, een
nieuwe maatschappelijke orde noodzakelijk is.
3. Geen enkele staat kan zonder militarisme bestaan. De I.A.M.V. richt
daarom haar strijd rechtstreeks tegen iedere regering en bestrijdt
het geloof in de staat.
4. De I.A.M.V, wil de arbeider ervan overtuigen dat de vernietiging van
het militarisme een hoofdwaarde is voor de sociale bevrijding.
5. Als strijdmiddelen propageert de I.A.M.V.: aankweking der vrije,
bewuste persoonlijkheid; dienstweigering; ondermijning van discipline
en gehoorzaamheid; sabotage en weigering van elke arbeid ten dienste
van het militarisme. ( 26)
De I.A.M.V. besloot het maandblad van Kolthek 'De Wapens Neder' over
te nemen en tot haar orgaan te maken. Tot 1910 bleef Kolthek redacteur.
Van 1910 tot 1922 was het redacteurschap in handen van Schermerhorn.
Deze was dominee te Nieuwe Niedorp en vurig antimilitarist en sociaalanarchist, Uit dit plaatsje in Noord-Holland is door zijn preken in de
gemeente menig jongeling 'bekeerd' tot het antimil itarisme en vervolgens
dienstweigeraar geworden. (27)
De I.A.M.V. had bij haar oprichting in 1904 375 leden, verdeeld over
elf antimilitaristische organisaties. Tot 1907 groeide de vereniging
gestaag in omvang. Het aantal
leden werd ongeveer 1000 en het
aangesloten antimilitaristische organisaties 37. Vooral vanaf 1909 trad
er een scherpe daling in het ledenaantal op. In 1913 had de vereniging
nog slechts acht afdelingen met in het totaal 200 leden. Voor de
I.A.M.V. kwam de Eerste Wereldoorlog net op tijd. (28)
De activiteiten van de I.A.M.V. lagen voornamelijk op het vlak van
publiciteit en propaganda: colporteren met "De Wapens Neder', uitgeven
van brochures en soldatenalmanakken. Hoewel de I.A.M.V. krachtens haar
congresuitspraken geweldloosheid afkeurde, was de samenwerking met de
christen-anar-chisten goed. Lod. van Mierop, een christen-anarchist en
vurig antimilitarist publiceerde in "De Wapens Neder' en zodoende werd
in de loop der jaren de scheiding tussen de twee groepen kleiner. (29)
In 1913 werd het vredespaleis, symbool voor het burgerlijke paci
fisme, in Den Haag geopend. De I.A.M.V. hield ter gelegenheid van dit
heugelijke feit een tegenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst sprak
Domela Nieuwenhuis de historische woorden: "Het vredespaleis is geopend.
De oorlog kan beginnen". (30)
2.1.3. De christen-anarchisten.
Het christen-anarchisme vond haar oorsprong in de ideeën van de
Russische schrijver Tolstoi. Het wordt daarom ook wel Tolstojanisme
genoemd. De Nederlandse aanhangers gaven echter de voorkeur aan de naam
christen-anarchisten omdat Tolstoi wel een voorbeeld was, maar geen
leider. Zij erkenden nl. geen leiders.
De grondslag van de levensbeschouwing van Tolstoi was de liefde, vaak
opgevat als de in de practijk gebrachte redelijkheid. Zijn voortdurend
beroep op het evangelie kwam voort uit de vooronderstelling dat daarin,
en in het leven van Jezus, de menselijke liefde het best tot uiting
komt. (31) De kern van de ideeën van Tolstoi was de Bergrede van Jezus.
(32) Vooral de uitspraken over de naastenliefde zou Tolstoi letterlijk
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gaan opvatten. (33) In de bijbel staat letterlijk: "Gij hebt gehoord,
dat er gezegd is:'Uw naasten zult ge beminnen, en Uw vijand zult ge
haten. Maar ik zeg U: Bemint Uw vijanden, en bidt voor wie U lasteren en
vervolgen.'" (34) Tolstoi haalde hier een levensstijl uit waarin
volkomen werd afgezien van enig middel om een ander de eigen wil op te
leggen. Hij wilde volledige geweldloosheid op elk terrein. In de
practijk leidde dit ook tot de visie dat elke vorm van tegengeweld
ongeoorl oofd was. (35) Zijn ideeën over geweldloosheid bepaalden ook
zijn visie op de staat. De staat en zijn geweld dienden voor alles om
het aan de gemeenschap geroofde particuliere bezit te beschermen en de
wil van een bevoorrechte minderheid door te zetten ten koste van de
overgrote meerderheid. Het officiele recht, dat moreel gezien onrecht
was, kon dan ook slechts kunstmatig gehandhaafd worden met politie en
leger. "Wij staan voor het schijnbare parodoxale feit, dat zich in de
handen van ener minderheid een geweld, een leger bevindt, dat gereed is
allen te doden, die weigeren de wil van deze minderheid te vervullen,
ofschoon dat leger over grote deels juist uit de meerderheid is
samengesteld." aldus Tolstoi. Vanuit deze visie had Tolstoi een grote
sympathie voor de persoonlijke dienstweigering. B. de Ligt zei over de
betekenis van Tolstoi voor de socialistische en antimilitaristische
groeperingen: "Hij legde het accent op innerlijke gezindheid en
persoonlijke toewijding als hoofdvoorwaarde ter verwerkelijking van elk
socialisme, zowel in technisch meer primitieve als meer hoogontwikkelde
samenlevingen. (37)
In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw kwamen de
eerste denkbeelden van Tolstoi in Nederland binnen. In de literatuur
word het begin van de 'Tolstojaanse' beweging in augustus 1896 gelegd
toen Jan Koenraad van der Veer schuttersdienst in Middelburg weigerde.
(38) J.K. van der Veer was door de S.D.B. als propagandist in Middelburg
aangesteld. In 1894 koos hij de richting van Domela Nieuwenhuis. Tijdens
een gevangenschap, wegens smaad en beledigingen, werd hij beïnvloed door
de ideeën van Tolstoi. In 1896 bracht hij die denkbeelden op een punt in
de practijk door op principiële gronden schuttersdienst te weigeren.
Tolstoi schreef hem een brief naar aanleiding van die weigering: "Het
einde (van het militarisme) nadert!"
De actie van J.K. van der Veer, de eerste dienstweigeraar op niet
puur godsdienstige gronden, leidde tot veel reacties. Geestverwanten
organiseerden een bijeenkomst over 'lijdelijk verzet' (zoals J.K. van
der Veer zijn daad genoemd had) en richtten het 'comité ter bestrijding
van het militarisme' op. Op deze bijeenkomst, op 17 augustus 1896 te Den
Haag, werd besloten een orgaan op te richten; het blad 'Vrede', (39)
In 1897 verscheen 'Vrede', met als ondertiteling: 'Orgaan ter
bespreking van de practijk der liefde.' Redacteur was L.A. Bähler,
uitgever en drukker J.K. van der Veer en medewerkers o.a. F. Ortt en
Lod. van Mierop. (40) Christendom en anarchisme waren de sleutelbe
grippen voor de groep rond 'Vrede'. Men wilde breken met haat, geweld en
vergelding en slechts leven op basis van liefde, deemoed en vergeving.
Daarbij moesten de gewelddadigheid, het militarisme, de rechtspraak, de
onderdrukking, de luxe en de armoede, doorbroken worden.
De groep rond het blad 'Vrede' hield zich op critische afstand van
Tolstoi en noemde zich christen-anarchist. Het eerste deel van de naam
impliceerde echter niet dat Christus als hoogste gezag werd beschouwd.
Hij was slechts hun leidraad. De christen-anarchist was enkel en alleen
aan zijn eigen 'allerhoogste zelf' verantwoording schuldig. Het tweede
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deel van zijn naam liet zien dat de christen-anarchist zijn leven wilde
inrichten volgens de 'christen geest' en de 'wet der liefde.' De 'wet
van de staat' werd verworpen! (43)
In october 1899 werd, rondom de 'Vrede'-groep, de vereniging
'Inter
nationale Broederschap' opgericht. (41) De naam was ontleend aan de
religieuze broederschap van de Doukhoboren, een gemeenschap van Russi
sche boeren, die het gezag van Kerk en Staat verwierpen, militaire
dienst weigerden en daardoor vervolgd werden door het tsaristisch regiem
van Rusland. (43) Centraal doel van de broederschap was het stichten van
een kolonie. Deze werd te Blaricum gevestigd. In 1900 kon de land- en
tuinbouwkolonie worden betrokken. Zij was echter geen lang leven
beschoren. Na de spoorwegstaking van 1903 werd de kolonie aangevallen
door buurtbewoners en gedeeltelijk platgebrand.
De idee van geweldloosheid werd nu op de proef gesteld. Enkelen, zoals
Lod. van Mierop, volhardden, anderen verdedigden zich. Na dit incident
was de kolonie zo goed als verloren. (44) Het debacle met het koloniale
experiment deed de beweging geen goed. In 1909 stopte 'Vrede' als
orgaan. De meeste christen-anarchisten gingen zich inzetten op andere
gebieden die dicht bij hun levensbeschouwing lagen.
In het dagelijks leven bleken de Tolstojanen anarchisten van de daad.
De practijk der liefde leidde allereerst tot de geweldloze houding. Dit
kwam tot uiting in hun antimilitaristische houding en fanatieke propa
ganda voor de persoonlijke dienstweigering, daarnaast vloeide uit de
principiële geweldloosheid een levenshouding voort, die zich kenmerkte
door vegetarisme, antivivisectie en een gezond en rein leven. De, in
1904 opgerichte, 'Rein Leven' beweging had verder nog als levensitem:
Geheelonthouding; niet roken; het dragen van reformkleding en bovendien
het propageren van puriteinse opvattingen over sexualiteit. (45)
Het ascetische ideaal van de christen-anarchisten sprak, in het begin
van de 20e eeuw, de jeugd enorm aan. Vooral de geheelonthouding kreeg
navolging. De christen-anarchistische dominees gingen in hun gemeenten
de persoonlijke dienstweigering steeds meer propageren. De christenanarchisten hebben met hun geweldloosheidsleer de aanzet gegeven tot de
dienstweigeringsbeweging in Nederland voor de Eerste Wereldoorlog. (46)

2.1.4. De christen-socialisten.
In 1907 verscheen er een brochure getiteld: 'Kan een rechtzinnig
christen socialist zijn?'. Dit werkje was afkomstig van Enka, pseudo
niem voor A. Tjaden-v.d. Vlies. In deze brochure beriep Enka zich op de
calvinistische theoloog Kuyper. Deze had in zijn rede op het Sociaal
Congres van 1891 er op gewezen, dat de redding uit de sociale nood
alleen mogelijk was "(...) op den socialistischen weg", al had de
staatsman en minister Kuyper deze woorden intussen reeds lang vergeten.
(47) Mede naar aanleiding van de frustraties opgelopen tijdens de
kabinetsperiode Kuyper (1901 - 1905) schreef Enka haar brochure, ter
aansporing van geestverwanten, om hun ideeën over socialisme en chris
tendom in daden om te zetten.
In bovengenoemde brochure stelde Tjaden-v.d. Vlies dat de keuze niet
tussen Marx en Christus is, maar tussen het kapitalistische concurren
tiesysteem en het socialistische stelsel. Zij vond dat het socialisme de
produk tiemiddelen in handen van de gemeenschap zou stellen en dat daarom
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samenwerking de grondslag van de samenleving zou moeten worden. (48)
Slechts gemeenschappelijk bezit kon, volgens Enka, leiden tot arbeid van
all en voor allen. (49)
De christen-socialisten beschouwden hun socialisme als uitvloeisel
van hun christendom. Hun zedelijk uitgangspunt was "(...) de organische
eenheid van gansch het menselijke geslacht". (50) In 1907 werd de Bond
van Christen Socialisten (B.v.C.S.) opgericht. In het beginsel programma
van de bond staat: "(...) de leden nemen zich voor: (de) strijd op
heilige wijze te voeren, dien beschouwende niet allereerst als een
belangenstrijd in den lageren zin des woords, doch als een strijd voor
Gods wereldorde, tot welke te vestigen en te handhaven iedere christen
geroepen is." (51) Tot 1910 gold binnen dé B.v.C.S. dat men christen en
socialist was. Het socialisme was een uitvloeisel van het christendom.
V anaf 1910 traden ook meer vrijzinnigen, die tot socialistische
conclusies gekomen waren, tot de bond toe. (52) Rond die tijd begon de
tweede periode van de B.v.C.S., waarin de bond radicaler en meer antimil itaristiser was. Een van de voormannen van de B.v.C.S., van der Zee,
zei over deze periode: "Het sterke intellect van B. de Ligt zou elke
invloed van de B.v.C.S. op christelijke kringen breken tot het al
worstelend zijn weg vond in een antimilitaristische richting." (53)
In de loop der jaren zou binnen de B.v.C.S. het christen-socialisme
wijken voor het antim il itari sme. Deze antimilitaristische acties en de
ondersteuning van persoonlijke dienstweigering kregen vanaf 1913 steeds
meer aandacht van de bondsleden. (54)
Linkse -frontvorming tijdens de Eerste Wereldoorlog.
2.2.1. De reacties
oorlog.

van

de

antimilitaristen

op

het

uitbreken

van

de

Politiek links Nederland reageerde geschokt op het uitbreken van de
vijandelijkheden in 1914. Algemeen was er bij de antimilitaristen afkeu
ring over de mobilisatie die in Nederland van kracht werd. De S.D.A.P.
organiseerde op 31 juli 1914 een protestmeeting die door maar liefst
15000 mensen werd bezocht. Grote verwondering heerste daarom bij haar
achterban toen Troelstra op 3 augustus in de Tweede Kamer verklaarde,
dat de ondelinge verschillen opzij gezet moesten worden en vanaf dat
moment de "nationale gedachte' moest prevaleren. (55) De S.D.A.P. stemde
vervolgens voor de mobil isatiekredieten. Het gevolg was een splijting in
de S.D.A.P.
De strategie van de Tweede Internationale, nl. algemene werkstaking
en massale dienstweigering om een oorlog te voorkomen, was grandioos
mislukt. De meeste sociaal — democratische partijen in Europa stemden in
met het sturen van 'hun' arbeiders naar het front. Slechts weinigen
bleven de 'oude' visie aanhangen. Hen zal ik eens nader onder de loep
nemen. Jan Kaay, een ex — dienstweigeraar en overtuigd anarchist, klaagde
de S.D.A.P.-visie fel aan in een brochure. Hij schreef: "Redt het soci
alisme! Inplaats van het vaderland! Redt de teere menschheid die naar de
afgrond wordt gesleept. Inplaats van Uw broeders te verraden, ze de
hersenen in te hakken onder het zingen van de... Internationale." (56)
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In mei 1915 hadden dissidente S .D.A.P.-leden, die binnen de partij te
weinig speelruimte voor hun ideeën vonden, samen met de inmiddels par
tijloze H. Roland Holst, het Revolutionair Socialistisch Verbond (het
R.S.V.) opgericht. Dit verbond wilde een wedergeboorte van de internati
onale proletarische organisatie, na het instorten van de Tweede Inter
nationale. (57) Het R.S.V. wees het militarisme in al zijn vormen
principieel af en zat hiermede volledig op de lijn van de I.A.M.V.
Verder leek haar program op die van de S.D.P.
De Bond van christen-socialisten besloot in 1915 tot een volledig
antimilitaristisch program. Een van de programmapunten was de eis tot
onmiddellijke en absolute nationale ontwapening. Zolang er echter een
leger bestond eiste de bond vrijstelling van dienst voor gewetens
bezwaarden. (59)
Een aantal christen-anarchisten, met name Ds. Bähl er en Lod. van
M ierop, waren samen met de christen-socialisten bezig geweest steun te
verwerven voor een Dienstweigeringsmanifest. Dit verscheen in september
1915. Onder de ondertekenaars bevonden zich Ds. Bähler en Lod. van
M ierop (christen-anarchisten), Ds. M.C . van Wijhe (sociaal — democraat),
Ds. Schermerhorn (anarchist), Ds. B. de Ligt (christen-socialist) en
H. Roland Holst (dissident sociaal — democraat). Zij riepen op tot
(massale) dienstweigering en zouden zelf ook gaan weigeren indien ze
opgeroepen werden.
(60) Deze mensen, uit verschillende politieke
richtingen, gingen krachtig de dienstweigering propageren. Met name de
christen-anarchisten en de christen-socialisten zetten
zich
hier
krachtig voor in. De eerste dienstweigeraar na het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog, M.A. Romers, was lid van de B .v .C .S .. (61) Door het
grote
succes van
het dienstweigeringsmanifest
kwam
een
vastere
organisatie van de groepen achter de ondertekenaars naderbij. Nadat in
maart 1916 de R.S.V. van H. Roland Holst gefuseerd was met de S.D.P. kon
gewerkt worden aan een links-radicaal samenwerkingsverband.
2.2.2. Het Revolutionair Socialistisch Comité.
De partijen en organisaties links van de S.D.A.P. noemden zich
revolutionair-socialisten ter onderscheiding van het reformisme van de
S.D.A.P.. Eind maart 1916 leek Nederland misschien toch nog bij de
oorlog betrokken te worden, en werden als gevolg hiervan verschillende
bijeenkomsten gehouden. Nu bleek het gemis van een landelijk agitatiecomité. Enka en B. de Ligt riepen allerlei groepen en partijen op om op
revolutionair-socialistische grondslag tegen de oorlog en voor de
demobilisatie te ijveren. Op 8 april 1916 kwam er een vergadering bijeen
van de volgende groeperingen: S.D.P., S.A.A., B.v.C.S., I.A.M.V., en nog
een aantal christen-anarchisten. Men ging over tot de oprichting van het
'Revolutionair Socialistisch Comité tegen den Oorlog en zijn gevolgen',
het R.S.C.. (62) Behalve de S.D.A.P., waarvan individuele dissidente
leden zich wel aansloten, was nu heel antimilitaristisch Nederland op
een spoor terechtgekomen. Wederom had de S.D.P. in dit comité, onder
leiding van Wijnkoop, de grootste vinger in de pap. De andere
groeperingen hielden zich meer met de toenemende dienstweigeringsactie
bezig.
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2.2.3. De mislukte revolutiepog ing.
De voedsel voorziening kwam in 1917 zeer slecht op gang. In 1918
bereikte zij een dieptepunt, mede door de onbeperkte duikbootoorlog die
Duitsland had afgekondigd. In deze jaren deden zich verscheidene
ernstige voed
s elrel l en voor. Met name arbeidersvrouwen gingen veelvuldig
en massaal de straat op. Na een aantal spontane acties, kon het R.S.C.
enigzins grip krijgen op de demonstranten en hen binnen de revolu
tionair-socialistische stroming leiden.
In deze tijd bloeiden de l inks-radicale organisaties gigantisch op.
Het ledenaantal van het N.A.S. steeg van 3.454 in 1900 tot 23.068 in
1918, onder invloed van de revolutie in Rusland zou het nog doorgroeien
totdat in 1920 een aantal van 51.570 was bereikt. (63) De I.A.M.V. steeg
in ledental tot 3200 in 1918. (64) De Wapens Neder, haar orgaan, had in
1918 een oplage van 295.000! Het aantal abonnees lag beduidend lager
namelijk op 6000. (65)
V elen, vooral aanhangers van de S.D.P., meenden dat de tijd in
Nederland bijna rijp was voor een revolutie. In Duitsland was de
situatie revolutionair en men hoopte dat de stemming naar Nederland zou
overslaan. Op 10 november 1918 was Amsterdam al in rep en roer. Zelfs
enkele S.D.A.P.-ers lieten zich meeslepen in de roes. Op 11 november
stelde Troelstra, de leider der S.D.A.P., in Rotterdam vast, dat de
sociaal-democratie zich voorbereidde om een greep naar de macht te
wagen. De volgende dag meldde Troelstra aan de Tweede Kamer het
volgende: "De arbeidersklasse in Nederland zou het historisch ogenblik
verzuimen, zoo zij niet lette op wat in den vreemde gebeurde. Zij zegt:
thans de politieke macht aan ons." 's Avonds moest Troelstra erkennen
dat hij zich "in de machtsverhouding had vergist". (87)
Op 13 november kwamen de revolutionair-socialisten in actie. Zij
besloten op te trekken naar een kazerne in de Sarphatistraat te
Amsterdam. De soldaten moesten overgehaald worden de wapens neer te
leggen en zich aan te sluiten. Er gebeurde echter wat anders. Vanuit de
kazerne werd geschoten en er vielen vier doden. Meteen was de revolu
tionaire demonstratie uit elkaar. (68) 's Avonds probeerde de R.S.C. met
de S.D.A.P. tot een vergelijk te komen voor een sociaal-democratische
revolutie. (69) Deze besprekingen leidden niet tot het beoogde doel. Na
deze mislukking verliep het R.S.C.. Reeds in 1917 hadden de l.A.M.V. en
de S.A.A. zijn gelederen verlaten, wel bleven zij er sympathiek
tegenover staan. Later volgde de B.v.C.S.. De samenwerking was in
november 1918 weer even op gang gekomen, maar na het mislukken van de
revolutionaire demonstratie weer gestopt. Met het einde van de
wereldoorlog had het R.S.C. haar bestaans
recht verloren. Zij stierf in
juli 1919 een geruisloze dood. (70)
2.3.

De jeugdbeweg ing en het antimil itarisme.

De jeugdbewegingen, waarvan wij het bestaan reeds
en de S.D.J.B., gingen in 1905 samenwerken. De
organisatie, wederom De Zaaier geheten, koos in
marxisten
en werd aldus een
organisatie
van

noemden, De Zaaier
gezamelijke jeugd
1909 de lijn derde S.D.P. Andere
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jeugdorganisaties lieten zich nog niet gelden voor de Eerste Wereldoorlog.
De jeugdbeweging kreeg haar groei in en door de oorlog. Door de
revolutionaire gebeurtenissen zou zij, aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog, enorm groeien en in betekenis toenemen, Pas dan legt zij,
in antimilitaristische kringen, gewicht in de schaal. (71)
Alvorens hier nader op in te gaan, wordt eerst het ontstaan van een
blauwe-antidrank-verbond in Nederland onder de loep genomen. Het verbond
zou de kiem zijn waaruit, vooral in de twintiger jaren, bloeiende
jeugdorganisaties groeiden. De christen-anarchisten hadden met hun
levenswijze al een invloed gehad op de jeugd. Vooral het "Rein Leven" en
de geheelonthouding waren belangrijk. Harmsen beschrijft hoe, naast de
kwekelingenjeuqdbeweging in 1912, vanuit wat meer losse jeugdclubs een
"Jongelieden Geheel Onthoudersbond" werd opgericht. (72) Deze J.G.O.B.
had geen duidelijke politieke kleur. Alle meningen waren mogelijk en
uiting ervan werd gestimuleerd, maar een politieke keuze als bondsgeheel
zou nooit gemaakt worden.
In 'Jonge St r
ijd', het blad van de J.G.O.B., staat dat geheelont
houding wel belangrijk is als criterium, het belangrijkste is echter
"dat je deel wordt van de opwaarts strevende jeugd, dat je zult gaan
mee-aanschouwen, meebeleven een sterk hardnekkige worsteling tegen al 't
mensonterende in de tegenwoordige maatschappij". (73) De J.G.O.B. werd
vooral een grote jeugdbond omdat zij openstond voor de gehele jeugd.
Derhalve traden jongeren voornamelijk toe alleen op grond van het
onafhankelijk karakter van de bond. Jo Meyer, bestuurslid van de
J .G.O.B. en later bekend dienstweigeraar en anarchist, schrijft in de
Jonge Strijd dat de jeugd wel prijs stelde op het advies van de ouderen,
maar niet op hun leiding. (74)
De dienstweigeringsbeweging, het Dienstweigeringsmanifest en vooral
de persoon van B. de Ligt hadden veel invloed op de J.G.O.B.. Hoewel de
bond de leden niet verplicht stelde te weigeren, was dit wel haar
ideaal. Antimilitaristis
che sprekers werden, ter bevordering van de
"algemene" ontwikkeling, veelvuldig uitgenodigd en vonden een gewillig
oor. Colporteren met 'De Wapens Neder' en 'Jonge Strijd' vond niemand
gek. (75) Met name in de periode 1918 - 1920, hebben een honderdtal
(ex-) leden van de J.G.O.B. de dienst geweigerd. (76) In de 'Jonge
Str
ijd' staat in 1920 dan ook te lezen: "Noem mij een tweede bond waarin
de persoonlijkheid van de leden zoo sterk ontplooid werd als bij ons!
Hebben zij die "zaten" en die "zitten" niet getoond dat zij ons beginsel
kameraadschap met
z'n
(wanneer streng doorgevoerd)
konsekwenties
begrepen en doorvoeld hebben? (...) Wij zullen nooit een daad ten
uitvoer brengen, die strijdend zijn zal met ons beginsel: het geloof in
de broederschap onder alle menschen". (77)
Uanaf 1916 onstond in Amsterdam en later ook in andere steden een
anarchistische jeugdorganisatie: de S.A.J.O. (Sociaal-anarchistische
jeugdorganisatie). Het bleef echter bij enkele tientallen jongeren, die
militaire dienst weigerden, zwerftochten maakten, musicerend rondtrokken
en droomden van bomaanslagen. (78) De Sociaal-democratische jongeren
organisatie, De Zaaier, wees ook tijdens de enorme toename van het
aantal dienstweigeraars, de dienstweigering nog officieel van de hand.
Doch het Zaaiersbloed kroop waar het niet gaan kon en de officiële leer
ten spijt werd er met de dienstweigeraars flink meegeleefd. Mondelinge
mededelingen, die de schrijver G . Harmsen bereikten, lieten horen dat
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een aantal leden zich diep ellendig voelden om na het lidmaatschap van
De Zaaier toch het soldatenpak te moeten aantrekken. (79)
2.4.

De doorwerking van de Russische Revolutie.

2.4.1. De invloed van de Russische Revolutie
jeugdorganisatie.

op de antimil itaristi
sche

In het fort Spijkerboor, waar aan het einde van de oorlog de meeste
dienstweigeraars bij elkaar gestopt werden, verscheen in 1913 een
illegaal blad 'Het Daghet' geheten. Het openingsartikel begon als volgt:
"Boven aan ons blad zien we een jongeman die met stralende oogen en
uitstrekkende armen het licht begroet van den komende tijd. (...) Ook in
onze oogen komt een schittering van licht en van hoop nu we de oude
maatschappij op haar fundamenten zien wankelen. De oude sleur en
gewoonten schudden we van ons af en omvatten het nieuwe komende leven.
(...) En met blijde galmen herhalen we het 'daghet' en spoeden ons te
bereiken dat nieuwe getuigende van hoogere levenskracht ontluikende
leven." (80)
Ook de J.G.O.B. werd door een golf van revolutionaire verwachting
omhoog gestuwd en in beroering gebracht. Het feit van de Russische
Revolutie had menig jongere in de ban. Daar de J.G.O.B. statutair een
'blauwe' bond was, hield het blad 'Jonge Strijd' een blauwe kleur, hoe
rood de onderlinge discussies ook waren. Enkele J.G.O.B.-ers richtten
echter een eigen 'rood' blad op nl. 'De Stem der Jongeren. Maanblad van
Socialistische Jongeren'. (81) Dit blad werd opgericht om een socialisme
te propageren, dat niet uitsluitend materiele verbeteringen bracht, maar
dat offervaardigheid en moed vroeg in de strijd en ook de persoonlijke
offers niet schuwde. (82) Ma enkele maanden besloten de oprichters van
de 'Stem der Jongeren' tot oprichting van het 'Verbond van Revolutionair
Socialistische Jongeren', in december 1917. Het verbond had drie eisen
nl. geheelonthouding, verbod op het roken en de militaire dienstweige
ring. Elk lid moest aan deze eisen gehoor geven. De leeftijd van de
leden lag tussen de 19 en 27 jaar. (83) Men kon zowel 'Verbonder' zijn
als lid van de J.G.O.B., In het verbond onderscheidde men twee stromin
gen nl. de 'religieuze individualisten' (zeg maar anarchisten) en de
historisch materialisten (zeg maar communisten). (84) Na de discussies
over het wel of niet aanvaarden van 'rode' legers om de Russische
Revolutie te verdedigen, viel het verbond uit elkaar. De meeste leden
stapten over naar De Zaaier, anderen kwamen in meer an
a
rchistische
jeugdorganisaties terecht.
Na deze splitsing was er het vreemde feit dat een aantal e x
— dienstweigeraars waren terecht gekomen in De Zaaier. Deze organisatie was voor
een 'rood' leger. Vanaf dat moment is zowel De Zaaier als de S.D.P., die
later 'Communistische Partij Nederland' zou gaan heten, wat milder ten
opzichte van de persoonlijke dienstweigering.
Ook binnen de J.G.O.B. kreeg je een splitsing. Hier ging de discussie
over de vraag of de bond omgevormd moest worden tot een blauw-rode orga
nisatie. Op het congres te Arnhem in 1920 kwam het tot een splitsing. De
J.G.O.B. bepaalde dat het uitdragen van een politieke mening onverenig
baar was met de doelstellingen van de bond. Hierop stapten een flink
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aantal leden op. De J.G.O.B. was hierna haar hoofdrol in de jeugd
beweging kwijt. Vele ex-leden gingen of de communistische of de
anarchistische jeugdbeweging in. (85) Ook de S.A.J.0. zou uiteenvallen
naar aanleiding van de discussies over het gebruik van 'rode' wapens.
Velen zouden overstappen naar de communisten. (86)
De Russische Revolutie had ook een positieve werking op de jeugdbewe
ging. Zij groeide enorm, kreeg algemene erkenning en elke 'volwassen'
organisatie ging zich in de loop der jaren bezig houden met de jeugd.
(Niet alleen de communisten en de anarchisten, maar later ook de
sociaal-democraten, katholieken en vrijzinnigen.) Voor het anarchisme
betekende deze een bloei van jewelste. Tientallen te onderscheiden fel
antimilitaristische anarchistische organisaties zagen in de twintiger
jaren het licht. Voornamelijk zij zouden voor de "aanvoer" van nieuwe
principiële dienstweigeraars zorgen, (87)
2.4.2. De invloed van de Russische Revolutie op de antimilitaristische
organisaties.

De S.D.P. veranderde in 1918 haar naam in 'Communistische Partij in
Nederland'. Het was daarmee de eerste communistische partij ter wereld.
Bijna overal m oesten eerst nog de oude sociaal — democratische partijen
gescheurd worden op items als reformisme of revolutie. In Nederland was
dat in feite al in 1909 gebeurd. (88) Toch kwamen hier ook heel wat
scheuringen, maar dan in nevenpartijen of organisaties.
Vrijwel elke revolutionair-socialistische organisatie heeft te maken
gehad met de vraag: 'Pro of contra de Bolsjewiki in Rusland?' Wat
eigenlijk speelde was de vraag of het gebruik van geweld bij de
verdediging van de revolutie was toegestaan of niet. De discussies
liepen fel op met als gevolg dat veel bewegingen scheurden of ophielden
te bestaan. Een aantal jeugdbewegingen is al genoemd. Verder ging ook de
bond van christen-socialisten tenonder aan onderlinge twisten. Sommigen
werden communistisch. Anderen richtten, met enkele christen-anarchisten,
de 'Bond van Rel igieus-anarcho Communisten" op in 1920. (89) Deze
organisatie was min of meer ethisch-anarchistisch te noemen. Ook het
N.A.S. kreeg met een scheuring te maken. De I.A.M.V. daarentegen werd
steeds anticommunistischer.
Uiteindelijk was het resultaat dat een aantal antimilitaristische
organisaties ophielden te bestaan en een aantal op eigen ideeën
doorgingen, met dien verstande dat iedere samenwerking met de "oudere"
revolutionair-socialisten nu volledig uit den boze was. Onder de
antimilitaristen waren vanaf dat moment duidelijk meer richtingen te
onderscheiden. Aan de ene kant waren er de antimilitaristen onder een
kapitalistisch bestel, die een "rood" leger aanvaardden, om de revolutie
te redden. Zij werden door hun tegenstanders ook wel voorstanders van
het rode militarisme genoemd. Aan de andere kant waren er de antimili
taristen 'pur sang' , die elke hierarchische dwangstructuur verwierpen;
hetzij links, hetzij rechts. Of, en dat waren er niet zoveel meer, zij
die principieel geweldloos waren.
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Inleiding.

In dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van de totstand
koming van een dienstplichtig leger in Nederland. Pas in 1922 krijgt dit
zijn beslag. Het afwezig zijn van een dienstplichtig leger heeft ook
zijn weerslag op de juridische behandeling van de dienstweigeraars in de
periode voor 1923. Aan de hand van de invoering van de nieuwe legerwetten, die uiteindelijk leidden tot een dienstplichtig leger, wordt een
beeld geschetst van de effecten op de militair — rechtelijke zijde van het
dienstweigeringsprobleem.

3.1.

Het leger in Nederland
Wereldoorl o g .

tot

aan

het

uitbreken

van
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Eerste

3.1.1. Het leger in Nederland voor 1800.

Het Nederlandse leger bestond voor de Napoleontische tijd uit
beroepssoldaten en huurlingen. Naast het nationale leger had elke stad
haar eigen verdediging nl. de schutterij. Deze stedelijke strijdmacht
was verplicht voor alle weerbare mannen van 17 tot 50 jaar. In de loop
van de 18de eeuw werd dit leger aangevuld met enkele dienstplichtigen.
Het leger had op dat moment een zeer slechte naam. Het was het riool van
de natie en elke soldaat werd gezien als een bandiet in uniform.
Een grote verandering vond plaats toen in Nederland de Bataafse
Republiek werd uitgeroepen. Naar Frans voorbeeld, waar Napoleon in 1793
de conscriptie
invoerde, werd ook in Nederland de algemene en
persoonlijk dienstplicht een feit. In de volksmond werd deze wet 'de
bloedwet' genoemd. De conscriptie hield in dat alle twintigjarigen
werden ingeschreven als dienstplichtigen. Door loting werden een aantal
geselecteerd voor de krijgsdienst. Wat betreft de loting waren er de
volgende mogelijkheden: ten eerste de mogelijkheid dat je ingeloot was
en moest dienen. Tegen betaling kon je een vervanger sturen. Ten tweede
kon je een z.g. twijfel nummer trekken. Dat was bij de loting een nummer
waarmee men vrijgesteld was van dienst, mits er geen ingelotenen
afvielen, iets dat nogal eens voorkwam wegens ziekte of na afkeuring.
Daarnaast bestond uiteraard nog de mogelijkheid dat je vrijgeloot werd.
Het 'rempl acantenstel sel ' gaf de mogelijkheid om tegen betaling een
plaatsvervanger te sturen. De consequentie van deze regeling was dat de
rijken zich konden uitkopen en dat veel armen, ondanks dat ze vrijgeloot
waren, alsnog in het leger terecht kwamen. De vervanging was zodanig
geregeld dat degene, die vervangen wilde worden, zorg moest dragen voor
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zijn vervanger. Werd die vervanger ziek, of liep die weg, dan moest men
alsnog in dienst.
3.1.2. De samenstelling van het leger in Nederland in de 19de eeuw.
In 1813, toen Nederland onder het Franse juk uit was, werd getracht
het gehele leger samen te stellen uit vrijwilligers en huurlingen (vaak
buitenlanders). Dit mislukte. Het leger werd vanaf dat moment samenge
steld uit een beroepsleger onder bevel van de vorst en een landsmilitie
onder bevel van de regering. Op 20 december 1813 verscheen het 'Regle
ment van Algemene Uolksbewapening, Landstorm en Landmilitie'. (l) De
basis voor de militaire organisatie bleef vrijwilligheid in plaats van
dienstplicht. Voorts werd er een scheiding gemaakt tussen de beroeps
soldaten, de vrijwilligers en de ingelootte dienstplichtigen. De taken
die het leger kreeg werden vertaald in de opzet van drie verschillende
eenheden. Als eerste de stedelijke en regionale eenheden, daarnaast de
eenheden voor landsbelang en voorts de eenheden voor het buitenland,
waarmee de koloniën werden bedoeld.
In 1814 werd er na de definitieve nederlaag van Napoleon, in het
hernieuwde Koninkrijk der Nederlanden een nieuwe grondwet ingevoerd. In
deze grondwet stond te lezen dat "er eene toereikende zee- en landmagt
onderhouden worde aangeworven uit vrijwilligers, hetzij inboorlingen of
vreemden, teneinde te dienen in of buiten Europa naar de omstandig
heden." Nieuw was de volgende bepaling, overgenomen uit de Franse tijd:
"Behalve de vaste zee- en landmagt zal er steeds zijn een Nationale
Militie, zoo veel mogelijk te nemen uit vrijwilligers, en anders bij
loting, uit de ongetrouwden ingezetenen van 18 tot 22 jaren." (2)
Nadat de grondwet van 1814 de inrichting van een Militie voorschreef,
kwam in 1815 de Militiewet tot stand. Tevens verscheen er een wet op de
schutterijen. Deze wetten bepaalden dat het niet-beroepsmatige gedeelte
van het leger uit de volgende onderdelen zou bestaan: de landstorm, de
schutterijen en de landsmilitie. De landstorm had als taak de verdedi
ging van elk district. Deze 'welregelde landstorm' bestond uit alle
weerbare mannen van 17 tot 50 jaar. De landstorm werd ook gezien als
ondersteuning en vervanging van het staande (beroeps-) leger, dat
bestond uit 20.000 man. De schutterijen behielden hun taak nl. de
verdediging van de stad. De landsmilitie werd hoofzakelijk uit vrijwil
ligers samengesteld. Indien er zich echter te weinig aanmeldden, werd er
geloot en hadden de ingelotenen het recht op plaatsvervanging, dit
gelijk de oude conscriptiebepalingen. Door de landsmilitie gold dat elke
gemeente per 400 zielen een milicien moest opbrengen, of een vrijwil
liger of een loteling, uit alle ongehuwde mannen tussen de 18 en 23
jaar.
In 1814 en 1815 kwam via zeven wetten het militair recht, zoals we
dat nu nog kennen, tot stand. Bekijkt men deze vanuit de militair
rechtelijke kant, dan is er een soort tweedeling te maken. Aan de ene
kant is er sprake van misdaden tegen de discipline, aan de andere kant
is er sprake van militaire misdaden. Misdaden tegen de discipline vielen
onder de krijgstuchthandhaving en konden worden afgehandeld door de
commanderende officieren van een garnizoen. Militaire misdaden vielen
onder het strafrecht en werden beoordeeld door een krijgsraad en, vaak
na hoger beroep, door het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht. Een van
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de zeven wetten, te weten 'het Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te
lande van de V erenigde Nederlanden', bevatte een artikel dat van belang
is voor mijn onderzoek. Artikel 95 van dit wetboek bepaalde nl. dat
"(...) elk militair, die (...) uitdrukkelijk weigert of opzettelijk
nalaat de orders van den geenen die boven hem gesteld is, te gehoorzamen
of na te komen, zal worden gestraft met ten hoogst tien jaar militaire
gevangenisstraf of cassatie met of zonder ontzetting van het regt om
ooit weder bij de gewapende magt te dienen." (3) In geval van oorlog
stond zelfs de doodstraf voor een dergelijk vergrijp.
3.1.3. De afschaffing van het vervangingssysteem.

Naar aanleiding van de mobilisatie, die in Nederland plaatsvond
tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870 - 1871, werd het leger aan een
grondige inspectie onderworpen. Tijdens deze mobilisatie waren er nl.
grote gebreken binnen het militaire apparaat naar boven gekomen. Vanaf
die tijd begonnen diegenen die voor een volledige dienstplicht waren
zich te roeren.
Reeds in 1873 lanceerde Van Limburg Stirum een voorstel in de Tweede
Kamer voor invoering van de persoonlijke dienstplicht. Op dat moment
bleek 60% tegen. Na dit negatieve resultaat richtte Van Limburg Stirum
de 'Antidienstvervangingsbond' op. Deze bond ging - met woord en daad
o.a. door het verspreiden van brochures en publicaties, maar vooral door
druk uit te oefenen op de kamerleden - zich richten op de afschaffing
van het remplacantensysteem en de invoering van algemene dienstplicht.
Het systeem van vervanging was halverwege de 19de eeuw zeer populair.
Immers als vrijwilliger kreeg men bij intrede in die tijd 30 gulden,
maar als plaatsvervanger kon al vlot 400 a 500 gulden worden gevangen
van degene die men verving. (4) Hierdoor kwam er een grandioos tekort
aan vrijwilligers en een run op de vervanging.
De meningen omtrent het vervangingssysteem lagen nogal ver uit
elkaar. De voorstanders van vervanging waren vooral te vinden onder de
christelijke en conservatieve burgerij. Zij vonden dat zij hun zonen
niet behoefden te lenen voor zo 'een poel des verderfs'. Bovendien zagen
zij in de afschaffing van de mogelijkheid tot vervanging een eerste
aanzet tot het invoeren van de algehele dienstplicht, iets waar men
volstrekt tegen was. Illustratief voor de mening van deze groep zijn de
volgende uitspraken geciteerd uit een brochure, geschreven door 'Een
Staatsburger'. (5) Een van de redenen waarom deze schrijver zich tegen
de algemene dienstplicht verzet is dat " (...) de persoonlijke dienst
plicht de maatschappij hoe langer hoe meer desorganiseert; de oplossing
der sociale quaestie hoe langer zoo moeilijker maakt; den geest van
socialisme onder het volk hoe langer zoo meer aankweekt en verspreidt."
(6) verderop zegt de schrijver dat "(...) de conscriptie met behoud der
plaatsvervanging zich slechts uitstrekt tot de lagere klassen, welker
individuen van minder invloed zijn op het geheele organisme, terwijl
persoonlijke dienstplicht storend werkt op die standen welke groter nut
strekken van het algemeen belang. (...)
Bovendien brengt het mili
tairisme zo nog geld bij den minderen man."(7) Daarnaast speelde de
kwestie van de opvoeding. In het leger zou een burgerzoon volgens de
'Staatsburger' "(...) als een eenvoudig recruut op eene zijn stand
onpassende wijze (worden) gedrild." (8) Voorts voerde hij aan dat
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die liefde voor strenge discipline, die zucht naar roem en naar het
enigszins avontuurlijke welke den militair eigen is, zou misplaatst zijn
in den vrijen, orde lievenden burger; dat afstand doen van eigen inzicht
en individuele overtuiging, hetwelk zelfs bij officieren vereischt
wordt, zou slechts hinderend werken op den geest van initiatief en
persoonlijken onderneming, welke den Nederlander heeft onderscheiden."
(9)
Tegenstanders van het vervangingssysteem waren in zeer uiteenlopende
kringen te vinden. Ten eerste in die militaire groeperingen die voor
algehele dienstplicht streden. Zij hoopten dat dit de eerste stap zou
zijn in de, voor hun, goede richting. Ten tweede bij de vrijzinnige
liberalen die voor afschaffing waren. Zij waren voor de democratisering
van het leger en het terugdringen van de militaire stand. Dit kon door
vergroting van het Mil itieleger, dat onder bevel stond van de regering,
en verkleining van het beroepsleger onder leiding van de koning. Hun
leus was 'de burger in uniform'. Tot slot waren de tegenstanders van het
remplacantensysteem te vinden in de sociaal — democratische en socialis
tische hoek. Zij waren tegen het systeem omdat het de klassenverschillen
benadrukte en bovenal omdat het voordelig was voor de kapitaalbezittende
klasse. Deze kon immers de beurs openen om zoonlief te behoeden voor een
intrede in het militaire apparaat.
Na enige beraadslagingen in de Tweede Kamer werd op 2 juli 1898 bij
wet de plaatsvervanging afgeschaft. Dit gebeurde voornamelijk onder druk
van bovenstaande groepen» Eigenlijk werd hiermee tevens de persoonlijke
dienstplicht ingevoerd.
In de practijk veranderde er niet veel. Het quorum van de lotelingen
bleef
gelijk, waardoor
het
aantal
dienstplichtigen
laag
bleef.
Consequentie voor jongens met gewetensbezwaren was echter dat zij zich
niet meer konden uitkopen, hetgeen nogal eens voorkwam.
3.1.4. De instelling van de Militiewet in 1901.
In 1901 werd een nieuwe Militiewet van kracht. (10) Een van de
bepalingen was dat de militie samengesteld werd door loting uit Neder
landers en niet-Nederlandse ingezetenen. Waarom was loting noodzakelijk?
Deze werd toegepast omdat het contingent dienstplichtigen lager was dan
het totaal aantal beschikbare jongeren van 20 jaar. In artikel 133 van
de militiewet stond geschreven dat “(...) de verlofganger der militie,
die niet voldoet aan eene oproeping voor de werkelijke dienst, wordt
behandeld als deserteur." (11) Na loting werd men meteen verlofganger.
Met name voor dienstweigeraars was dit artikel van belang, omdat zij
meerdere malen als deserteur beschouwd werden, bij gebrek aan bepalingen
in de wet over dienstweigering.
Naast de Militiewet werd ook de Landweerwet van kracht. Dit nieuwe
onderdeel, nl. de landweer, kwam in de plaats van de schutterijen. Deze
gemeentel ijke instelling werd hiermee afgeschaft. De taak van de land
weer bestond uit de bezetting van de linies en de grens- en kust
bewaking. Landweerplic htig waren alle oud-mil iciens , zij die een
verlengde diensttijd moesten ondergaan, zij die bij de landweer
geplaatst werden en voorts vrijwilligers. De landstorm bleef bij deze
wetsverandering ongewijzigd.
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De totale diensttijd werd door deze wetten fors verlengd. Een
ingelotene werd eerst 8 jaar militieplichtig en daarna nog eens 7 jaar
landweerplichtig, waarmee een 15-jarige dienstplicht werd bereikt.
3.1.5. De instelling van de Militiewet in 1912.
Op 2 februari 1912 werd de bestaande Militiewet veranderd. Hier
worden slechts de verschillen aangestipt met de wet die in 1901 van
kracht werd. De totale diensttijd werd verkort. Voor de militie gold een
totaal tijd van zes jaar en voor de landweer vijf jaar. Hierna hield men
zijn verplichtingen wat betreft de landstorm (zie bovenstaand) tot zijn
veertigste jaar. (12) Over deze landstorm werd gezegd dat zij een nieuwe
omschrijving behoefde en dat daaraan werd gewerkt.
Bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog was het Nederlandse leger
opgebouwd uit vrijwilligers, huurlingen en dienstplichtigen. De leger
onderdelen van de dienstplichtigen vielen uiteen in de militie, de land
weer en de landstorm. De militie was dat onderdeel van het leger dat uit
dienstplichtigen bestond. De landweer was een militair reserveonderdeel.
Landweerplichtig waren zij die de mil itietijd volledig hadden doorlopen.
De landstorm, tenslotte, was het algehele reserveonderdeel. In 1913 werd
dit nationale reserveleger gereorganiseerd. De dienstplicht werd nu
verplicht gesteld voor hen die een oproep kregen, hetgeen met een
mobilisatie zeer wel mogelijk was.
3.2.

Juridische problemen
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Omdat het verschijnsel 'dienstweigeren op principiële gronden' eigen
lijk nog niet voor 1895 bestond, waren er in de hierboven beschreven
wetten ook geen vaste juridische maatstaven voor aangelegd. De meeste
zaken werden 'ad hoc' besloten en een patroon voor wat betreft 'juris
prudentie' valt niet te ontdekken. In de periode voor de Eerste Wereld
oorlog zijn twee problemen te onderscheiden waar het justitieel apparaat
mee te maken kreeg. Ten eerste de roep om consciëntie, c.q. gewetens
vrijheid voor de principiële dienstweigeraar. V elen vonden dat dit
aspect wettelijk geregeld moest worden. Ten tweede de strafmaatbepaling
die onderhevig was aan grote willekeur. Vrijwel geen enkele dienst
weigeraar is, voor de Eerste Wereldoorlog, op eenzelfde wijze berecht.
3.2.1. De conscientievrijheid.
De roep om gewetensvrijheid kunnen we het best illustreren aan de
hand van de dienstweigering van J.P. Terweij. Hij was de eerste dienst
weigeraar die niet tot andere gedachten kon worden gebracht. Vooral
omdat hij zich beriep op God als de hoogste leider en zijn geweten als
leidraad voor een goed christelijk leven, kreeg hij bij vele christe
lijke groeperingen steun voor zijn eis tot gewetensvrjheid voor de
principiële dienstweigeraar. Omdat over zijn geval veel is geschreven,
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heb ik genoeg materiaal kunnen verzamelen om de voorstanders neer te
kunnen zetten.
Als eerste moet Abraham Kuyper, voorman van de antirevolutionairen
genoemd worden, In 'Ons Program', door Kuyper geschreven als leidraad
voor een christelijke sociale politiek, staat op pagina 94 te lezen: "De
staat kan liever tien maal voor een verkeerde consciëntie (het geweten)
uit den weg gaan dan ook slechts eenmaal een goede consciëntie onder
drukken. Tienmaal beter een staat, waarin enkele zonderlingen een tijd
lang door misbruik van de conscientievrijheid zich zelf belachelijk
kunnen maken, dan zulk een, waarin men, om deze excentriciteiten te
voorkomen, de consciëntie zelf dorst aanranden. (...) Een 'heilige' als
onomstotelijke regel: Zodra een onderdaan zich op zijn geweten beroept,
wijke de overheid uit eerbied voor het heilige terug. Dan dwingen ze
nooit, noch tot eedsaflegging, noch tot den krijgsdienst." (13) Deze
uitspraak van Kuyper, net voor het einde van de 19e eeuw gedaan, heeft
veel stof doen opwaaien. Vooral toen bleek dat Kuyper, eenmaal zelf
minister, niet zo sociaal was als voorgewend. De reacties kwamen pas
goed los bij de aanname van de 'stakingsworgwetten' naar aanleiding van
de spoorwegstakingen van 1903.
Groepen die wel bovenstaande ondersteunden gingen zich roeren, toen
in 1904 - Kuyper was nog minister - J.P. Terweij ging weigeren wegens
christelijke gemoedsbezwaren. Hij stelde immers zijn geweten boven de
staat. Alras werd een 'Landelijk Comité Zaak-Terweij' opgericht, voor
namelijk bestaande uit christen-anarchisten. Uit deze groepering stamde
ook prof. J. van Rees, die een open brief aan 'den weled. hooggel. Heer
A. Kuyper' schreef. (14) Kort weergegeven komt de in houd van de brief op
het volgende neer: "Gij zult Gode meer gehoorzamen dan de mensen."
Daarop pleitte de schrijver voor aanname van een regeling die zou leiden
tot conscientievrijheid. Naast deze, oorspronkelijk uit het protestan
tisme voortgekomen bewegingen, bevatte de christelijke zijde nog de
katholieke zienswijze. De katholieken vonden ook dat de staat zich niet
tussen God en het individu, die zijn geweten volgt, kon plaatsen. Zij
waren meer voorstander van afschaffing van de persoonlijke dienstplicht
dan voor gewetensvrijheid. Ook de vrijzinnig liberalen begonnen zich in
deze periode te roeren. Zij zijn voor een regeling van de conscientie
vrijheid, met daarbij een instelling van vervangende dienst. Deze zou
langduriger en zwaarder moeten zijn dan de militaire diensttijd. Kern
achtig samengevat: "Het is gewetensdwang die we onder alle omstandig
heden verfoeien, of de staat deze uitoefent of een andere instantie."
(15)
Ondanks dat in deze fase reeds de stemmen opgaan voor een regeling
van de gewetensbezwaarden, duurde het nog jaren voordat er werkelijk een
voorstel werd ingediend. Slechts de liberale 'Vrijzinnig Democratische
Bond' werkte verder aan een voorstel. De andere partijen wilden of
volledige vrijheid voor elke gewetensbezwaarde of geen regeling. Pas na
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog die een hausse van dienst
weigeraars opleverde wordt het probleem weer acuut. De standpunten die
dan ten tonele worden gevoerd zijn geheel terug te voeren op die welke
in de periode van de 'Zaak Terweij' zijn geformuleerd.
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3.2.2. De willekeur van de straf bepalingen.
Omdat er, juridisch gesproken, in deze periode geen sprake is van
principiële dienstweigeraars - dat kan pas als een dienstweigeringswet
is aangenomen - was de strafmaatbepaling een groot probleem. Dienst
weigeraars werden nu eens berecht voor een militaire misdaad door de
krijgsraad en dan volgde soms een disciplinaire straf volgens de
krijgstuchthandhaving. De dienstweigeraar Takkenberg kreeg wel een zeer
bijzondere vervolging. Na een paar dagen opgesloten te zijn geweest in
de kazerne, waar hij weigerde aan de krijgstucht te voldoen, werd hij
naar het hospitaal overgebracht. Na enige maanden werd hij ontslagen uit
het hospitaal omdat men "(...) geen reden (vond) hem gekrenkt van geest
vermogens te verklaren." (16) Toen hij later wederom weigerde op te
komen, kon hij enige dagen in de provoost doorbrengen. Daarna werd hij
weer overgebracht naar het hospitaal. Dagen achtereen werd op hem
ingepraat dat hij moest gaan dienen doch hij bleef volharden. Daarop
werd hij niet gevangen gezet, maar vrijgelaten (!) en was hij vrij van
vervolging dienstplicht.
De meeste dienstweigeraars verging het echter anders. Zij kregen vele
maanden celstraf. Toch is er nog een vrijwel identiek geval als dat van
Takkenberg. In 1912 beleefde de dienstweigeraar Hoogvorst het volgende:
"Mij werd gevraagd waarom ik den dienst weigerde en daarna kon ik gaan.
Bij den uitgang werd ik even aangehouden en toen heeft men mij gezegd
dat, wanneer ik eene vrijstelling kreeg, die niet door mijne principes
werd verkregen, maar doordat de Militiewet nog niet goed voor elkaar
stond." (18)
Bij de straffen die wel tot vrijheidsberoving leiden, leek in eerste
instantie meer uitgegaan te zijn van een licht vergrijp, waar meestal
drie maanden tot zes maanden voor stond. Hierna moest echter de
gestrafte alsnog zijn diensttijd vervullen. Bij herhaling van de
weigering werd de straf verzwaard. Zijn 'misdaad' werd, als recidivist,
nu zwaarder ingeschat en dat werd doorberekend in de hoogte van de
strafmaat.
Bij
de eerste weigeraars voor
de militie
- Wendt,
J.P. Terweij en Takkenberg - kan men een patroon zien van eerst een
relatief lichte straf, waarna ontslag uit de gevangenis volgde. Hierna
werd de gevangene echter niet vrijgelaten, maar werd hij rechtstreeks
teruggebracht naar de kazerne, alwaar hij wederom een dienstbevel kreeg.
Weigerde de aangesprokene wederom, dan kon hij weer de gevangenis in.
Zowel De Bruin als Wendt hielden dat niet vol. Zeker het vooruitzicht
dat dit spel nog jaren door kon gaan is mede een reden voor hun opgeven
geweest.(19)
In het geval van De Bruin is er nog getracht de minister te bewegen
een verandering in de regel van terugkeer na afloop van de straf, aan te
brengen. Een groep van 700 mensen zetten hun handtekening onder het
'Adres De Bruin'. Hierin werd een verzoek gedaan om bij de oplegging van
een straf voor dienstweigering, ontslag uit de militaire dienst te
verlenen. De reactie van de Minister van Oorlog was afwijzend. "De
bepalingen van de militiewet laten niet toe aan genoemde milicien
ontslag uit den dienst of vrijstelling van de dienst der militie te
verlenen." (20)
De dienstweigeraars hadden wat betreft hun militair zijn een rare
positie. Na de oproep verschenen zij vaak wel, maar weigerden vervolgens
de krijgsartikelen te onderteken. Ondertekenden ze deze namelijk wel,
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dan waren ze, indien ze op dat moment gingen weigeren, juridisch gezien
'deserteur'. Niet iedereen die zijn oproep niet beantwoordde, werd
behandeld als deserteur. Sommigen werden opgebracht, naar de kazerne
gesleept en weigerden alsnog alle bevelen, waarna ze het predikaat
'dienstweigeraar' kregen. Niet zelden werd een dienstweigeraar tevens
bestraft voor desertie, meestal met een paar dagen. (21)
Het vreemde van de zaak was dat de dienstweigeraars mil itieplichtig
bleven waardoor ze onder het militaire recht bleven vallen. Dat
betekende dat ze na het uitzitten van de gevangenisstraf opnieuw naar de
kazerne werden gebracht om de volledige diensttijd te vervullen.
Weigerde men opnieuw dan begon het proces weer van voor af aan. Sommige
dienstweigeraars vreesden dan ook tot hun dood met de gevangenisstraf
geconfronteerd te worden.
Tegen Takkenberg, een der eerste dienstweigeraars, werd gezegd dat
men hem waarschijnlijk wel zou vasthouden tot zijn hele diensttijd
(ongeveer 15 jaar) verstreken was. (22) Een liberale krant de 'Nieuwe
Courant' schreef: "Een ding is zeker: dat men de dienstweigeraar, als
hij na zijn straftijd weigerachtig blijft, niet alsmaar door tot
straffen kan veroordelen. Het leed zou zo groot zijn dat alle anderen,
op zichzelf belangrijke overwegingen, zouden moeten wijken." (23) Ook de
liberale M r . Laurillard schreef: "Algemeen verdient de tegenwoordige
regeling afkeuring, waarbij dezelfde persoon herhaaldelijk voor dezelfde
keus gesteld kan worden: toegeven of gevangenis." (24) De dienst
weigeraar was dan ook pas tevreden wanneer bij de uitspraak was
toegevoegd: 'met ontzegging van het recht om bij de gewapende macht te
dienen'. Meestal duurde de 'onthouding van dit recht' vijf jaar. De
vreugde hieromtrent was alom. Typerend is de kop die het tijdschrift 'De
Wapens Neder' plaatst als de dienstweigeraar J. Kaay twaalf maanden
gevangenisstraf hoort eisen met de ontzegging. De krantekop roept ons
dan toe: "Kaay uit de militaire dienst ontslagen." Uit de inhoud van het
stuk blijkt echter dat deze jongeman eerst nog de twaalf maanden moet
zien uit te zitten. (25)
Mijns inziens kan gesteld worden dat de bepaling van de strafmaat
voor de Eerste Wereldoorlog nog onderhevig was aan complete willekeur.
Sommige zagen een reeks drie, zes en negen maanden tegemoet, anderen
hoorden vier, acht en acht maanden eisen. (26 ) E r komt pas enig systeem
in de strafmaat als door de enorme vergroting van het aantal
dienstweigeraars er een soort vaste afspraak wordt gemaakt door de
verschillende rechtbanken en krijgsraden. Voor 1914 werd elke zaak
afzonderlijk bekeken en maakte de houding van de dienstweigeraar en de
stemming van de rechter de uiteindelijke strafbepaling uit. Dirk Koning
schreef in dit verband: "M'n vriend de auditeur-mil itair (dit is de
openbare aanklager bij de krijgsraad) maakte me het compliment, dat ik
er goed uitzag, wat me net in de oren klonk alsof ie zei, dat ik dan nog
best een stootje kon hebben en hij met een gerust geweten weer een grote
straf kon aanvragen. Hij zou twaalf maanden voor me aanvragen, maar al
rekende ik vier, acht, twaalf, de krijgsraad kon wel eens vier, acht,
zestien rekenen (...) of vier, acht, acht, zei ik en vertelde dat De
Boer door de krijgsraad te Haarlem juist was veroordeeld tot drie, zes
en zes maanden. 'Nou', lachte de auditeur, 'dat zou ik met jou niet
denken'." (27)
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3.3.

Legerwetveranderingen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.

3.3.1. De mobilisatie en haar gevolgen.
In de zomer van 1914 liepen de spanningen tussen de landen van de
'geallieerden' aan de ene kant en de 'centralen' aan de andere kant hoog
op. Ma de moord op de kroonprins te Serajevo zei Oostenrijk-Hongarije de
diplomatieke betrekkingen met Servië op. De wereld vreesde een ketting
reactie, immers Rusland en Frankrijk zouden Servië te hulp komen en
Duitsland zijn buur Oostenrijk-Hongarije. Als Duitsland Frankrijk zou
aanvallen en voor zijn oorlogsstrategie de neutraliteit van België zou
schenden, was dit het teken voor Engeland om ook ten strijde te trekken.
Nederland was omringd zijn door landen die in de naderende oorlog zouden
kunnen geraken. Daarom werden er voorzorgsmaatregelen getroffen. De
landweer- en mil itietroepen, die op 1 augustus zouden afzwaaien, werden
langer in dienst gehouden. De neutraliteitsproclamatie zou direct worden
uitgevaardigd als de vijandelijkheden een aanvang zouden nemen.
Na de mobilisatie van Frankrijk en Duitsland besloot ook de Neder
landse regering op 1 augustus 1914 tot mobilisatie van de land- en
zeemacht. Alle onderdelen van het leger werden in staat van paraatheid
gebracht. Alle, niet in werkelijke dienst zijnde dienstplichtigen van
het leger werden onder de wapenen geroepen. Op 4 augustus was de Neder
landse mobilisatie rond, het leger telde circa 200.000 man. (28)
Dadelijk na het uitbreken van de oorlog wilden de militaire
organisaties meer bevoegdheden hebben voor het uitoefenen van hun taak.
Daarom besloot de regering voor de grensprovincies 'de staat van oorlog'
te verklaren en voor de rest van de provincies 'de staat van beleg'.
'Voor deze gebieden gold een bijzondere rechtstoestand, waarbij aan het
nieuw ingestelde orgaan, genaamd 'Het Militair Gezag', verstrekkende
bevoegdheden werden toegekend. Naast de bestaande drie krijgsraden - te
Den Haag, Arnhem en Den Bosch - konden temporaire krijgsraden opgericht
worden in die gebieden waar de staat van oorlog van kracht was. (29)
Terstond na de mobilisatie was een legeruitbreiding uitgesloten.
Eerst moest bekeken worden hoe het leger op alle maatregelen had
gereageerd en moesten fouten worden opgespoord en verbeterd. In de loop
van het jaar 1915 was het duidelijk geworden dat de oorlog veel langer
zou duren dan men aanvankelijk had gedacht. Door deze ontwikkeling nam
in Nederland de roep om vergroting van het leger toe.
3.3.2. De roep om legeruitbreid i n g : Het Adres Van Aalst.
In mei 1915 verscheen het 'Adres der 22', afkomstig van de vereniging
'Volksweerbaarheid'. Dit adres, dat al spoedig de naam 'Adres Van Aalst'
kreeg naar de naam van een van haar prominentste ondertekenaars, de
voorzitter van de Nederlandse Handelmaatschappij Van Aalst, was een
pleidooi voor algemene dienstplicht. De inhoud van het adres luidde:
"Mijne Heeren. Ondergeteekenden, van oordeel, dat de veiligheid en
waardigheid van de staat eisschen, dat gedurende dezen oorlog en bij de
daarop volgende vredesonderhandelingen op elk gewild oogenblik over alle
gezonde krachtige mannen in weerbaren staat beschikt kan worden, dringen
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met den meesten ernst aan op onverwijlde wettelijke invoering van
'Algemeenen Oefenplicht' en aanvulling van de daarvoor mogelijk niet
volkomen toereikende voorraad wapenen en munitie en zulks in afwachting,
dat de dringend noodige 'Algemeenen Dienstplicht' met 'Oefenplicht' voor
alle fysiek geschikten zal zijn tot stand gekomen." (30)
Onder de ondertekenaars vinden we naast militairen ook topambtenaren,
professoren en directeuren. De militaire en kapitalistische belangen
hadden elkaar gevonden in deze oproep voor legervergroting. Tegen
standers van dit adres beschimpten de ondertekenaars al spoedig met de
term 'bloedkerels'. (31) De eisen, in dit adres vervat, werden in het
parlement door alle burgelijke partijen met instemming ontvangen. Deze
eensgezindheid kwam voornamelijk voort uit de bestaande oorlogssituatie.
(32)

3.3.3. De Landstormwetten.
In 1913 werd een hernieuwde versie van de landstormwet uitgegeven. In
deze nieuwe regeling werd een onderscheid gemaakt tussen gewapende en
ongewapende landstormpl icht. Tot de gewapende dienst behoorden zij die
de militie- en landweerdienst al achter de rug hadden. Tot de ongewa
pende dienst behoorden alle vrijgestelden en vrijgelotenen onder de 40
jaar. Het probleem van deze regeling was, dat het leger te weinig kon
beschikken over mankracht uit de landstorm. In maart 1915 waren slechts
de landweerplichtigen van de lichting 1905 en 1906 landstormp1ichtig
voor wat betreft de gewapende dienst. (33) Voor de ongewapende landstorm
kon men beschikken over twee onvolledige jaarklassen, bestaande uit
vrijgel otenen van de lichting 1914 en vrijgestelden van de lichting
1915. (34)
Om te voldoen aan de roep om legervergroting, algemene oefenplicht en
eventueel algemene dienstplicht besloot de Minister van Oorlog, generaal
Bosboom, een nieuw voorstel betreffende de landstorm in te dienen. In
eerste instantie waren de veranderingen in de positie van de landstorm
bedoelt om nieuwe soldaten te verkrijgen die de landweer, al vanaf de
mobilisatie paraat, konden aflossen. Het comité Volksweerbaarheid
reageerde hierop teleurgesteld, ondanks de tevredenheid dat het leger
met enige tienduizenden vermeerderd zou worden. Door verdere uitbreidingswetten van de landstorm werden hun eisen uiteindelijk volledig
ingewilligd. (35)
Op 11 juni 1915 werd de eerste uitbreidingswet van de landstorm van
kracht. (36) Doel van deze wet was niet zozeer de vergroting van het
onder de wapenen staande leger, maar het oproepen van nieuw personeel,
die de oude jaarklassen, welke reeds geruime tijd onder de wapenen
stonden, konden aflossen. Voorts zou er aldus een reserve ontstaan, die
in geval van oorlog zou kunnen worden ingezet als aanvulling voor de
verloren manschappen. (37) Nieuw in deze wet was dat een deel van deze
landstorm verplicht kon worden gesteld om gewapende dienst uit te
oefenen. Onder deze wet vielen oud-miliciens, die de dienst hadden
verlaten tussen 31 december 1910 en 24 mei 1913, verder de landweerlichtingen uit de periode 1904 en 1905 en de mil itielichtingen uit 1896
en 1897. Kort gesteld betrof deze wet voornamelijk oudgedienden, m.a.w.
ex — soldaten. (38) Naast deze eerste uitbreidingswet werden er nog andere
maatregelen genomen. De lichtingen van 1915 en 1916 werden vervroegd
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opgeroepen en de loting werd afgeschaft. Iedere dienstplichtige moest
dus opkomen. (39)
Op 31 juli 1915 werd de tweede uitbreidingswet van kracht. Deze wet
gaf de Kroon de bevoegdheid om de landstormplicht op te leggen aan de
vroeger van mil itiedienst vrijgestelden en vrijgelotenen, die niet voor
1916 het 30e levensjaar hadden bereikt. Wederom was de aflossing van de
landweer het hoofddoel, "(...) ouderen vervangen door jongeren en die
ouderen tot reserve bestemmen." (40) Nu kwamen echter ook andere beweeg
redenen naar voren. De regering streefde doelbewust naar versterking van
de weermacht en voerde een algehele oefenplicht in. Voor de leeftijds
categorie tussen de dertig en de veertig jaar bestond een inschrijvingsplicht. (41) In 1916 werden ook de landstormpl ichtigen tot veertig jaar
opgeroepen. De oproep van de lichtingen ging als volgt te werk: Eerst
kwam de jongste klasse, namelijk de vroegere lichting '1915' aan de
beurt, daarna volgde lichting '1914' en zo verder tot 1908. De dienst
plichtigen uit jaarklasse 1908 waren reeds achtentwintig jaar en velen
hadden al vaak een min of meer gevestigde positie in de maatschappij.
Uiteindelijk bereikte men op deze wijze een legermacht met een omvang
van 450.000 man, waarvan ongeveer de helft bestond uit landstormers,
ofwel 'Bosbomers' zoals ze ook wel genoemd werden. (42)
Op 20 april 1918 volgde nog de herkeuri ngswet, als een der wetten
binnen een regeling, tot nadere uitbreiding van de landstorm. Ingevolge
deze
regeling
werden
alle
afgekeurden
van
militieen
landstormlichtingen alsnog herkeurd. Door de lange duur van de oorlog
had men wederom een tekort aan aflossers. (43)
De landstormuitbreidingen hebben een zeer grote invloed gehad op de
omvang van het dienstplichtig
leger.
Het lotelingensysteem werd
afgeschaft (overigens na de Eerste Wereldoorlog weer in ere hersteld) en
voorts werden de oudere jaarklassen alsnog opgeroepen. Voor de 'dienst
weigering' had dit overeenkomstige gevolgen. Immers, het arsenaal
dienstweigeraars werd verveelvoudigd. Er waren twee categorieën dienst
weigeraars, nl. de eerstopgeroepenen, vaak jongens die 19 a 20 jaar
waren; daarnaast de oudere lichtingen waarvan de mannen niet alleen
ouder waren, maar vaak een totaal verschillende economische en sociale
achtergrond hadden. Werk, vrouw en kinderen kunnen in dit geval genoemd
worden. Deze dienstweigeraars hadden een extra stok achter de deur. Met
het instellen van deze wetten werd tevens een algehele oefenplicht
ingesteld voor alle mannen tot 40 jaar. Dit zou de eerste opstap blijken
te zijn naar de invoering van de algemene dienstplicht.
3.3.4. De instelling van een dienstplichtig leger.
De regering wilde na de demobilisatie van 1919, gaarne de militiewetten
van 1912 en 1913, alsmede de landweer- en landstormwetten, in een
nieuwe regeling vervat zien. In de staatsbegroting van het jaar 1920
staat een wetsvoorstel vermeld, waarin de regering te kennen geeft de
weermacht te willen behouden. Het is echter noch nodig, noch mogelijk,
noch gewenst om deze te baseren op algemene dienstplicht en langdurig
dienstverband. Desondanks begint de kamer toch te beraadslagen over de
algemene dienstplicht en verkorting van het oude dienstverband. (44)
Bij de behandeling van het wetsvoorstel diende de sociaal — democraat
K. ter Laan een amendement in dat luidde: "Artikel 15a.: Vrijstelling
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van den dienstplicht wordt verleend wegens gewetensbezwaren.", later
aangevuld door de zinsnede "Volgens regelen bij algemeene maatregel van
bestuur te stellen." Dit amendement werd met ól tegen 23 stemmen
verworpen, nadat de regering, bij monde van de Minister van Oorlog Pop,
had verklaard deze materie niet in de dienstplichtwet te willen regelen,
maar in een afzonderl ijke wet. (45) De motie, die de liberale afgevaar
digde Drion daarna indiende werd wel aanvaard. Deze luidde: "De Kamer,
overwegende dat het wenschelijk is vrijstelling van den dienstplicht te
verlenen wegens gemoedsbezwaren naar bij de wet te stellen regelen, gaat
over tot de orde van de dag." (46)
Deze orde van de dag leidde tot een nieuwe regeling van de ver
plichte krijgsdienst, die vervat werd in de dienstplichtwet. Op 1 maart
1923 trad deze nieuwe wet in werking. Met de intrede hiervan kwamen de
militiewet van 1912, de landstormwet van 1913, de landweer wet van 1901
en de veranderingen hierin te vervallen. De overgangsbepalingen luidden
als volgt: "Zij die bij het intreden van deze wet bij de militie of de
landweer dienen, worden geacht overeenkomstig de bepalingen van deze wet
tot gewoon dienstplichtige bestemd te zijn." Hiermede was de dienst
plicht in Nederland een feit geworden. De wet van 1922 is nog steeds de
basis voor de huidige regeling inzake de dienstplicht.
3.4.

De lange weg naar de dienstweigeringswet.

Reeds in 1904 waren er al stemmen opgegaan om een wettelijke regeling
in te stellen voor dienstplichtigen met gewetensbezwaren. Vooral door de
enorme aanwas van dienstweigeraars tijdens de Eerste Wereldoorlog en de
steun en sympathie die ze alom verkregen, kwamen er in de kamer stemmen
op voor een soort dienstweigeringswet. Zoals reeds is geconstateerd
kreeg deze wet niet zijn beslag in de dienstplichtwet; men achtte het
noodzakelijk dat er een aparte wet moest komen. Vooreerst zal er echter
nagegaan worden hoe de juridische situatie was voor de dienstweigeraars
tijdens de mobilisatie.
3.4.1. De officieuze
weig eraars.

invoering

van

een

vaste

strafmaat

voor

dienst

De eerste dienstweigeraars tijdens de mobilisatie werden wederom zeer
wisselend gestraft. De meeste personen kregen eerst vier maanden, waarna
men weer na de kazerne terug gebracht werd, Er zijn echter ook dienst
weigeraars die, de eerste keer twee of vijf maanden kregen. Een vreemde
strafmaat was die van de militaire detentie. Naast de gevangenisstraf
van vier of vijf maanden werden nogal wat jongens voor enkele weken
militaire detentie veroordeeld. (47) Deze militaire detentie was een
vrijheidsstraf van maximaal twee maanden en lag feitelijk tussen een
geldboete en een echte vrijheidsstraf in. Men verbleef namelijk in
algehele of beperkte gemeenschap. De rechter kon tot militaire detentie
veroordelen als gevangenisstraf of hechtenis werd uitgesproken. De straf
werd ondergaan in een huis van bewaring. In zo'n huis van bewaring zaten
overigens mensen die nog niet veroordeeld waren tot een onherroepelijke
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straf. Mensen die in hoger beroep gingen, bijvoorbeeld. Na de veroor
deling ging men naar een strafgevangenis. (48)
Hoe onduidelijk het voor een dienstweigeraar was, in de eerste fasen
van de Eerste Wereldoorlog, illustreert de inhoud van een brief die Daan
Bauer schreef aan mede dienstweigeraar Henk de Weert in februari 1916.
Bauer baalt dat hij maar tot vier maanden is veroordeeld. Nu verwacht
hij bij de tweede maal nog meer straf te krijgen in verband met
herhaling van dienstweigering als recidivist. Hij vreest na vier maan
den, eerst nog vijf, dan zes en dan pas zeven maanden te krijgen. Om die
zeven maanden is het hem te doen. Immers 'zodra een militair tot zeven
maanden gevangenisstraf wordt veroordeeld, wordt hij niet meer waardig
geacht in 's lands dienst te zijn.' Dan wordt je dus het 'recht' ontno
men verder te dienen en ben je na het uitzitten van de straf vrij. (4?)
Op 11 februari 1916 stond voor de krijgsraad in den Haag A.E. Bosman,
student te Delft, terecht. Zijn zaak werd belangrijk voor de dienst
weigeraars omdat de uitspraak een jurisprudentie inhield. Hij weigerde
dienst op principiële gronden. Zijn advocaat M r . Gerlings, die vrijwel
alle verdedigingen van dienstweigeraars op zich nam, beriep zich op
artikel 180 uit de grondwet. Deze zegt 'dat alle Nederlanders, daartoe
in staat, verplicht zijn aan de nationale weerbaarheid mee te werken.'
M r . Gerlings betoogde dat Bosman wegens gewetensbezwaren hiertoe niet in
staat was. De krijgsraad veroordeelde hem desondanks tot vier maanden
gevangenisstraf, de eis was zes maanden. Bosman ging in hoger beroep bij
het Hoog Militair Gerechtshof in Utrecht. Hier baseerde M r . Gerlings
zijn verdediging op ar t
ikel 24, 4e lid van de militiewet. Hierin staat,
over het beginsel van gewetensvrijheid, dat zij, die een geestelijk of
godsdienstig ambt volgen, krijgsdienst in strijd met hun geweten achten
en dus vrijgewaard zijn van de militaire dienst. Waarom dan, vroeg
Gerlings zich af, voor Bosman niet? (50) Met dito vrijstelling die een
geestelijke aldus de wet wel kreeg. Het Hoog Gerechtshof handhaafde
evenwel het vonnis van vier maanden gevangenisstraf door de krijgsraad
uitgesproken. Deze uitspraak was in wezen een jurisprudentie betreffende
principiële dienstweigering.
Uanaf dat tijdstip kreeg elke dienstweigeraar, ondanks dat de eisen
soms anders waren, eerst vier maanden gevangenisstraf, en vervolgens bij
herhaalde weigering nog eens zes maanden, met vijf jaar ontzegging. (51)
De dienstweigeraar Douwe Hofstra uit Makkum wist zijn vrienden het
volgende te melden over de toevoeging 'met vijf jaar ontzegging'. Ook
hij was daartoe veroordeeld. Hij was echter zo snugger bij het depar
tement van Oorlog een bewijs van 'voorgoed ontslag uit de militaire
dienst' te vragen en te krijgen! J. Giesen plaatst als reactie hierop
een artikel waarin hij alle dienstweigeraars oproept Hofstra's voorbeeld
te volgen. (52)
Ondanks de jurisprudentie waren er in de periode na april 1916 toch
nog enkele dienstweigeraars die een andere uitspraak kregen. Leen de
Wildt, lid van het 'Verbond van Revolutionair Socialistische Jongeren',
kreeg als dienstweigeraar na eerst vier maanden nu twaalf maanden
voorgeschoteld . Jacq. Engels, ook lid van dit verbond, schreef in een
reactie: "De meeste van onze kameraden werden voor de eerste en tweede
maal tesamen tot nog kortere straf veroordeeld (...) Het lot van een
dienstweigeraar is wel wisselvallig." (53)
Een andere manier om dienstweigeraars langer te straffen was een lang
voorarrest, onder het mom van preventieve hechtenis. Dienstweigeraar
Van der Horst deed met name hierover zijn beklag: "Men zit soms vijf a
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zes maanden
in voorarrest voordat men voor de krijgsraad moet
verschijnen, terwijl de eerste straf meestal vier maanden is!" V an der
Horst stelde voor dat hier juridisch aan getrokken moest worden. Zijn
voorstel was dat wanneer men voor de eerste straf te veel zat, deze tijd
afgetrokken moest worden van de tweede strafperiode. (54) Bij de
dienstweigeraar V an Egmond had de krijgsraad het wel erg bont gemaakt.
Men liet hem tien maanden zitten alvorens hem op te roepen om hem dan
vervolgens te straffen met... vier maanden! (55)
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was het voor het militaire
apparaat een onoverzichtelijke situatie geworden en werden er -fouten
gemaakt. Er volgde, nog net voor het 'staakt het vuren', de herkeuringswet en vlak daarop kon de eerste groep al gedemobiliseerd worden.
Jacq. Engels vertelt dat hij in deze periode er mooi doorheen is
geglipt. Hij moest herkeurd worden, en weigerde op principiële gronden,
maar voor het zover was, eindigde de oorlog en daarmee de mobilisatie.
Hij werd toen niet opgeroepen. "De toen ontstane administratieve chaos
zal wel de oorzaak geweest zijn." (55)
3.4.2. 'Voorlopige schikking voor gewetensbezwaarden.
Naar aanleiding van de grote roep om conscientievrijheid en de enorme
hausse in het aantal dienstweigeraars vaardigde de Minister van Oorlog,
De Jonge, een legerorder uit die -flauwtjes tegemoet kwam aar. de gestelde
eisen. Deze legerorder, daterend van 8 november 1917, gaf de mogelijk
heid aan gewetensbezwaarden vrijstelling
aante vragenvoor gewapende
dienst. De principiële dienstweigeraar moest dan een vrijwillige
verbintenis aangaan voor de dienst zonder wapens, die echter een jaar
langer zou gaan duren. De legerorder luidde: "Het komt voor dat
gewetensbezwaaren bestaan tegen de vervulling van de op iederen
Nederlander rustenden plicht om mede te werken tot handhaving der
onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied.
Ontheffing van dienstplicht op grond van gewetensbezwaaren kan niet
worden verleend." De volgende regeling werd getroffen: De dienst
plichtige moest de onoverkomelijke gewetensbezwaren kenbaar maken aan
zijn commandant waarna er
een rapportopgemaakt werd dat naar de
Minister van Oorlog werd verzonden, die
er over oordeelde.
De
dienstplichtige moest beloven de dienstplicht
te willen
blijven
vervullen. Bij erkenning volgde dan de volle diensttijd plus een jaar.
Deze diensttijd zou dan niet gericht zijn op de strijd met wapenen. (57)
Deze schikking had verschillende bezwaren. Ten eerste werden alleen
godsdienstige en zedelijke bezwaren ontvankelijk verklaard, de politieke
motieven werden allen verworpen. Ten tweede moest men zich melden bij
opkomst, zo niet, dan was men strafbaar voor desertie. (58) Voor veel
principiële dienstweigeraars was het, zich inlaten met het militaire
apparaat, teveel gevraagd. Tot 1923 hebben
slechts een veertigtal
personen een beroep op die schikking gedaan waarvan er 18 werden
aanvaard.(59)
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3 .4 .3. Initiatieven voor een dienstweigeringswet.
Bij de behandeling van de begroting van het departement van Justitie
voor 1918 drongen enige leden van de Tweede Kamer bij de betreffende
minister aan op een zo spoedig mogelijke wettelijke regeling, i.p.v. een
legerorder. De meeste kamerleden hadden hierbij niet het oog op elke
soort van dienstweigering, doch slechts op die welke gebaseerd was op
eerbiedwaardige beweegredenen, ontleend aan godsdienstige of politieke
beginselen. (30)
In zijn memorie van antwoord schreef De Jonge, Minister van Oorlog,
dat de maatregel, dat dienstweigeraars een jaar langer moesten dienen,
er in gebouwd was als rem, Verder kon er slechts sprake zijn van een
gewetensbezwaar, waar een wettelijke plicht in strijd kwam met een
goddelijk gebod of verbod en hij liet duidelijk stellen dat hij in geen
geval een gewetensbezwaar los kon maken van de godsdienst. (6l) Tot de
voorgenoemde motie 'Drion ' bleef het rustig wat betreft een wettelijke
regeling.
Bij discussies i.v.m. een wijziging van de grondwet stelde P.J .
Troelstra op 18 december 1921, per amendement, een nieuw grondwets
artikel voor, hetwelk zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen. Dit
artikel 183 luidde: "Bij de wet worden voorwaarden genoemd waarop wegens
ernstige gewetensbezwaar en vrijstelling van de krijgsdienst wordt
verleend."
De vernieuwde grondwet trad op 27 december 1922 in werking. Nu was er
nog een gewone wet nodig om uitvoering te geven aan bovengenoemde
grondwetsbepaling.
3.4.4. De dienstweigeringswet.
Op 17 februari 1922 werd het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan
geboden. Het ontwerp omvatte tien artikelen waarvan een artikel luidde:
"Hij, die voor inlijving als dienstplichtige is aangewezen, of de mili
tair, die op grond van de overtuiging dat hij zijn evenmensch niet mag
doden, ook wanneer dit ingevolg overheidsbeleid rechtmatig is, qewetensbezwaaren heeft tegen vervulling van militairen dienst; a. bepaaldelijk
gericht op strijd met wapenen; b. van welken aard ook, kan zich, met een
met redenen omkleed verzoekschrift, wenden tot onzen Minister van
Oorlog, wanneer hij voor de landmacht bestemd is, of daartoe behoort;
tot onzen Minister van Marine, als hij voor de zeemacht bestemd is, of
daartoe behoort." (63) Andere belangrijke punten uit het wetsontwerp
waren: "Vrijstelling van militaire dienst wordt verleend op grond van
gewetensbezwaren die van godsdienstige of zedelijke aard zijn en
berusten op het beginsel "Gij zult niet doden." (64 ) Verder moest de
erkende dienstweigeraar een vervangende dienst vervullen welke langer
duurde dan de militaire. Hij moest een ongewapende dienst verrichten van
acht maanden en daarna nog twaalf maanden burgerdienst. (65)
Op 8 mei 1923 werd de wet aangenomen. Slechts de C.P.H. stemde tegen.
Op 13 juli 1923 verscheen de wet in het staatsblad nr. 357. Pas op
1 juni 1924 trad de wet in werking. In afwachting hiervan, werd aan alle
dienstweigeraars, die zich bereid verklaarden eventueel te werkgesteld
te willen worden, uitstel van de eerste oefening verleend. Desalniet
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temin waren op 26 mei 1924 22 zaken van principiële dienstweigering
aanhangig, waarin de beklaagden geen bereidverklaring, als bovenbedoeld,
wil den afgeven. (66)
De gevolgen van de dienstweigeringswet voor de dienstweigeraars waren
nogal verstrekkend. Globaal gesproken erkende de wet geen politieke
dienstweigeraars, ondanks amendementen van S.D.A.P., C.P.H. en V.D.B.
voor verruiming van de erkenning.(67) De wet was een typisch christelijk
maaksel. Slechts de religieuze gronden werden erkend. Niet voor niets
waren de voorstemmers vooral de protestantse en katholieke partijen!
Na de intreding onstonden er twee typen dienstweigeraars. Ten eerste
de groep die een beroep op de wet deden en erkend werden. Ten tweede de
consequent principiële en politieke dienstweigeraars die evenals voor de
dienstweigeringswet tien maanden opgesloten werden. De leden van de
laatste groep zouden tegenwoordig 'totaalweigeraars' worden genoemd.
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In dit hoofdstuk wordt de dienstweigeringsbeweging zelve chronologisch
uiteengezet. Ik heb een periodisering aangebracht die in drie delen
uiteenvalt. De eerste periode bevat de periode voor de Eerste Wereld
oorlog. Deze wordt gekenmerkt door het geringe aantal weigeraars. De
tweede periode omvat de Eerste Wereldoorlog, Vooral door de maatregelen
omtrent de uitbreiding van de landstorm, wordt het aantal gemobi1 iseer
den bijna verdubbeld en neemt ook de dienstweigering navenant toe. Aan
het eind van de Eerste Wereldoorlog is de dienstweigering het grootst.
Na de demobilisatie nam het aantal weigeraars af. De derde periode omvat
het tijdvak 1919 - 1923. Het zijn nu nog de jongeren die weigeren, de
ouderen worden na de oorlog niet meer in dienst opgeroepen, in afwach
ting van de nieuwe dienstplichtwet. Kort gesteld geeft de periodisering
in drieën dus ook een typering van de weigeraars zelve aan. In de eerste
periode had je nl. weinig dienstweigeraars uit velerlei stromingen c.q.
groepen met verschillende leeftijden. In de tweede periode ontstonden er
twee soorten dienstweigeraars; de 'ouderen' en de 'jongeren'. De
'jongeren' waren rond de 19 a 20 jaar en vaak afkomstig uit nieuwe
lichtingen. De 'ouderen' waren tussen de 20 en 40 jaar en door de
mobil isatie-uitvaardiging onder de wapenen gekomen. In de derde periode
werden alleen nog de nieuwe lichtingen opgeroepen en dus waren de
dienstweigeraars tussen de 19 en 20 jaar.
4.1.

De dienstweigering voor de Eerste Wereldoorlog.

4.1.1. Voorlopers van de principiële, politieke dienstweigering.
De eerste vormen van principiële dienstweigering kwamen aanvankelijk
voor bij de 'evangelische' christenen. Dit is niet zo verwonderlijk,
want eeuwenlang was de bijbel de enige bron, waaruit men dissidente
meningen kon putten. Reeds in de tweede eeuw van het christendom waren
er mensen die weigerden het zwaard te dragen. Zij voerden twee
bijbelteksten aan: "Gij zult niet doden" en "Wie het zwaard draagt, zal
door het zwaard vergaan."
In de 16e eeuw, toen de reformatie de leer van het christendom op
zijn kop zette, kwamen er veel extreme groepen op. De aanhangers van
Menno-Simonz, de Mennisten, vormden zo'n groep. Zij eisten van hun
broeders en zusters dat ze geen krijgsdienst zouden verrichten! (1) Ook
de Doopsgezinden, afkomstig uit de kring van de wederdopers weigerden
elke overheids- en krijgsdienst. In 1577 weigerden Doopsgezinden, bij de
belegering van Middelburg, de stad gewapend te verdedigen. Zij werden
hierom vervolgd, maar Willem van Oranje greep persoonlijk in ten faveure
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van de Doopsgezinden. Hij beval de Middelburgse overheid hen vrij te
laten wat betreft krijgsdienst en hen "tegen haerlieder consciëntie
vorder noyt te beswaeren." (2) Na verloop van tijd konden de Doops
gezinden de dienst afkopen. Het blijft dan een tijd rustig op het
dienstweigeringsfront.
In de 19e eeuw, na de invoering van de Napoleonistische conscriptie,
dienen zich weer problemen aan. Bij de veldtocht tegen België werd
massaal geweigerd. Vooral onder de Rooms Katholieke bevolking kwam dit
voor, omdat dezen geen zin hadden tegen geloofsgenoten te vechten. In
Twente, om en nabij Zutphen, in Nijmegen en in het land van Maas en Waal
onttrokken zich honderden aan de conscriptie. In Wijchen ontbraken 6 7
schutters, in Druten 78 en in Wamel maar liefst 83! Het verzet nam zo'n
omvang aan, dat de politie machteloos stond. Er moest een leger van 34
officieren, 232 paarden en 1360 manschappen naar de Betuwe gezonden
worden, omdat
in Beuningen en Ewijk alle dienstplichtigen waren
verdwenen. Uiteindelijk wist het leger de bevolking te onderwerpen, maar
toch werden er van de 614 dienstweigeraars maar 401 onder de wapenen
gebracht. Het verzet had zich over 34 dorpen uitgebreid. Een derde van
de opgeroepen manschappen, had zich uit sympathie voor de te bestrijden
vijand aan de nationale eenheid onttrokken. (3)
In de jaren 1831 - 1840 trof men in ons land kleine groepen aan, die
'communistisch' leefden op godsdienstige grondslag. Hun doel was de
eerste kerk van Christus te herstellen. Over hen wordt gezegd dat zij
zich verzamelden in oude schuren en turfschepen. Z ij predikten daar goe
derengemeenschap en de vrije liefde. Zij waren communisten en beriepen
zich op de Handelingen van de Apostelen. Zij wilden geen wapens dragen
en weigerden op te komen voor de loting. Omdat er een sektegroepje te
Zwijndrecht woonde, stonden zij bekend onder de naam Zwijndrechtse
Nieuwstichters. (4) In 1831 wordt de nieuwstichter Jan Koster wegens
dienstweigering tot 6 jaar dwangarbeid veroordeeld. In 1834 werden
Joh. J. Huisman en Joh. Thijssen maar l i e
fst tot 10 jaar veroordeeld.
(5) Zij kregen kruiwagendienst als arbeid. Na deze gigantische straffen
pleit koning Willem I zelf voor een meer humanere behandeling. (6) In
totaal werd een tiental Zwijndrechtse Nieuwstichters op deze wijze
gestraft. (7)
4.1.2. De dienstweigeraars tot aan de Eerste Wereldoorlog.
In 1895 weigerde J.K. van der Veer schuttersdienst. Hij was de eerste
z.g. politieke dienstweigeraar. Vanaf dat moment zouden mensen niet
alleen uit puur godsdienstige reden weigeren, maar ook uit algemeen
ethische, morale en politieke gronden. Zij beriepen zich dan niet meer
op een sekte of geloofsgemeenschap, maar verbonden het religieuze met
het maatschappelijke, politieke! Ik zal hen principiële weigeraars
noemen. Het idee van een politieke gewetensweigeraar was ook voor de
tijdgenoten nieuw. Vanaf het moment van weigering van Van der Veer
ontspon zich een heftige discussie. Omdat Van der Veer schuttersdienst
weigerde - een relatief klein vergrijp omdat het onderdeel, de schut
terij, nauwelijks van belang was - kreeg hij niet meer dan enkele weken
gevangenisstraf. Andere schutterdienstweigeraars waren Marinus van
Gelder in 1899 te Amsterdam en in Sneek P. Fijlstra en S. Gerlofs.(8)
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De eerste principiële mil itieweigeraar was B.H.P. Wendt. (9) Hij
weigerde de dienst als in strijd zijnde met zijn politieke en religieuze
overtuiging. In zijn motivatie noemt hij de Bergrede als hoofdbron. Zijn
ideeën sloten aan bij de christen-anarchisten. Op 4 april 1899 weigerde
de mil icien-anarchist De Bruin om soldaat te worden aangezien hij geen
gezag erkende. (10) Met deze twee gevallen zijn tevens de beide hoofd
stromingen van dienstweigeraars van voor de Eerste Wereldoorlog gegeven
nl. de christen-anarchisten en de anarchisten. Bij de christen-anarchisten domineerden de ethische motieven terwijl de anarchisten om
politieke redenen weigerden. Meteen na de weigering van Wendt en
de Bruin kwam de eerste hulp van buiten af op gang. Natuurlijk hebben de
christen — anarchisten zich fanatiek ingezet. In 'Vrede' las men alles
over de dienstweigeraars, vooral de christen-anarchistische. Er werd
opgeroepen steun te geven in vorm van brieven en geld. Ook bij de
anarchisten wekte de persoonlijke dienstweigering beroering. J. Methöfer
o.a. werd gearresteerd toen een groep een serenade ging houden onder de
cel van De Bruin. De uitspraken: "Leve de anarchie, weg met het
militarisme.", "Weg met de politie.", "Leve de sociale revolutie",
zullen daar wel debet aan zijn geweest. Voor De Bruin werden ook nog
andere middelen aangewend om zijn weigering publiekelijk te maken en te
streven naar ontslag uit de gevangenis. Men zond adressen aan de
minister en tevens werden er brochures op de markt gebracht. Een van de
hand van J. Methöfer, (10) een van de hand van de vader van De Bruin,
W.C. de Bruin. (13)
In de gehele periode tot 1914 bleken dit de geijkte middelen te zijn
om de dienstweigering in een groter daglicht te stellen. Vrijwel elke
dienstweigeraar had een comité achter zich en om menigeen verscheen een
brochure, al dan niet zelf geschreven.
De chronologie verder volgend weigerde in 1899 Takkenberg en werd na
drie maanden gevang plotseling vrijgelaten. (14) Nadat eerst Wendt,
overgehaald door een dominee, na ongeveer vijf maanden, in augustus, was
gestopt met zijn weigering en hospitaalsoldaat was geworden, gaf ook
de Bruin in november 1900 toe. Takkenberg was reeds ontslagen, dus er
zaten geen dienstweigeraars meer in het gevang. Na. dit echec berichtte
'Vrede': "(...) deze overwinning van den staatsdwang en het militairisme
(...) Het door Wendt, Takkenberg en De Bruin en zovelen anderen
gestrooide zand zal niet sterven, maar ontkiemen tot een honderdvoudige
vrucht." (15)
Tot eind 1903 zijn er vervolgens geen weigeraars meer. Op 1 december
1903 liep J.P. Terweij in burgerkleren met zijn militaire kleding onder
de arm naar de kazerne. Bij aankomst werd hij meteen gearresteerd. (16)
Op dat moment begint een van de bekendste vooroorlogse dienstweigeringsgevallen. In hoofdstuk drie valt te lezen wat er omtrent de weigering
van J.P. Terweij
georganiseerd werd.
Na J.P. Terweij
kwam de
vooroorlogse dienstweigering enigzins op gang. In totaal weigerden
tussen
1895
en
1914,
met
de
schutterijweigeraars
meegerekend,
vijfentwintig jongens de dienst. (17)

46

Tabel 1. Aantal dienstweig eraars in de periode 1895 - 1914
jaar: 1895
aantal: 1

1896
0

1897
0

1898
1

1899
3

1900
2

1901
0

1902
0

1903
1

1904
3

jaar: 1905 1906
aantal: 4 3

1907
0

1908
0

1909
3

1910
0

1911
0

1912
1

1913
2

1914
1

Omdat over de dienstweigeraars tussen 1895 en 1914 veel geschreven is
in de bovenstaande literatuur, zal ik volstaan met korte opmerkingen in
verband met de dienstweigering. Motieven en gevangeniservaringen komen
in volgende hoofdstukken ter sprake. Persoonlijke verhalen zijn te lezen
in Van Schöll en vooral leuk en uitgebreid in: G. Termeer e.a. "Dienstweigeraars". (18)
In 1904 weigerde - de chronologie volgend - Arie Tazelaar. Ex-dienstweigeraar J.P. Terweij schreef na zijn gevangenschap een brochure over
hem: "Een protest tegen de gevangenhouding van den dienstweigeraar
A. Tazelaar." J.P. Terweij gaat zich als ex — dienstweigeraar, de eerste
die de volle straftijd uit had gezeten, inzetten voor de dienstweigeringsbeweging
middels lezingen en brochures. (19) In een later interview
met A. Tazelaar merkte deze op, dat hem niets bekend was van een
brochure die van en voor hem gemaakt was. (20)
In 1906 verscheen de eerste brochure uitgegeven door de I.A.M.V. Z ij
was het "Protest tegen de gewelddadige vrijheidsberoving van drie edele
mannen", te weten Kriller, Gorter en Van Langen. (21) Omdat, vanaf 1905,
meer anarchisten dienst weigerden, werd de berichtgeving in 'De Wapens
Neder' uitgebreider. Vooral D. Koning - onder pseudoniem van 'Een
Slechte Nederlander' - en J. Kaay publiceerden over de dienstweigeraars
en -weigering. Bij hun vrijlating, in respectievelijk juni 1911 (22) en
februari 1914 (23), stonden veel mensen hen op te wachten om hen naar
huis te begeleiden. Het idee van dienstweigeren was dan ook niet vreemd
meer. Zelfs het idee dat iemand daarvoor in de gevangenis werd gezet en
driemaal opnieuw gestraft werd was al aanvaard. Ook door de weigeraars
zelf.
Van een dienstweigeringsbeweging kon dan ook in deze periode geen
sprake zijn. De weigeringen hingen als los zand aan elkaar en werden nu
eens gesteund door de christen — anarchisten, dan weer door de anar
chisten, (vanaf 1904 verenigd in het I.A.M.V.) al naar gelang de moti
vatie van de weigeraar. 'De Wapens Neder' , het orgaan van de I.A.M.V.,
berichtte slechts mondjesmaat van de dienstweigeraars. De houding van de
I.A.M.V. betreffende de persoonlijke dienstweigering, zal daar de oor
zaak van zijn geweest. De I.A.M.V. was nl. voor massale dienstweigering,
maar kon ook wel sympathie opbrengen voor individuele gevallen.
De antimilitaristische beweging was bij het uitbreken van de oorlog
eigenlijk op sterven na dood. Haar grootste ondersteuners, de christen
— anarchisten, en de anarchistische antimilitaristen, verenigt in de
I.A.M.V., zijn dan meer kleine, onbeduidende groeperingen geworden.
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4 .2 .

De dienstweigeringsbeweg ing tijdens de Eerste Wereldoorlo g .

4.2.1. De mobilisatie en haar gevolgen.
De antimilitaristische beweging was zo klein en de propaganda voor
het dienstweigeren was zo gering, dat na de mobilisatie in Nederland het
aantal dienstweigeraars gelijk bleef, nl. een. De mobilisatie had dus
geen gevolgen voor het aantal dienstweigeraars. Ondanks dat sommigen
bezwaren hadden, kwamen alle gemobiliseerden netjes op.
De eerste propaganda voor de dienstweigering kwam van enkele dominees
uit de 'Bond van Christen-Socialisten', nl. Ds. J.W. Kruyt, B. de Ligt
en A.R. de Jong, Zij werden, als straf voor hun politieke preken,
geschorst en zelfs verbannen uit de plaats waar ze predikten. B. de Ligt
mocht, vanaf 1915, niet meer buiten de provincies Noord- en Zuid-Holland
en Utrecht komen, vanwege zijn antimilitaristische geaardheid. (24)
In Januari 1915 begon 'De Wapens Neder' met het publiceren van het
feuilleton 'Herinneringen van een ex — dienstweigeraar', geschreven door
'een slecht Nederlander' (D. Koning). Zijn verhalen en ervaringen gaven
toekomstige weigeraars een indruk van het dienstweigeraarsbestaan in de
gevangenis. De afleveringen werden gepubliceerd van januari tot en met
december 1915. (25)
In het voorjaar van 1915 verscheen van J. Kaay een brochure die een
regelrechte aanklacht was tegen de sociaal — democratische houding ten
opzichte van de oorlog en oproept tot de persoonlijke dienstweigering.
In de laatste pagina's staat geschreven; "V eel heb ik mijzelf afge
vraagd, in de stille eenzaamheid, in de cel, wanneer mij gewezen werd op
mijn doen als verkeerd zijnde, doch overtuigd bleef ik tot het laatst,
dat ik het recht had en goed deed. En met die sterke overtuiging heb ik
de straftijd glansrijk doorstaan. Wel heb ik dagen van moedeloosheid
gekend, maar wie kent ze niet. "Op de vraag: "Hebben wij het recht en
doen wij goed den militairen dienst te weigeren?" schrijft J . Kaay: "Ik
beantwoord niet; ik heb gedaan." (26)
4.2.2. Het Dienstweigeringsmanifest.
In mei 1915 nam het congres van de 'Bond van Christen-Socialisten een
antimilitaristisch programma aan. Propagering en ondersteuning van de
dienstweigering werd zeer wenselijk geacht. Ook christen — anarchisten
zoals Lod. van M ierop, L.A. Bahler en Felix Ortt, publiceerden
geschriften die aanzetten tot dienstweigering. In juli 1915 zonden
theologen en predikanten van verschillende gezindten, onder aansporing
van de dominees aan B . de Ligt en Ds. J.W. Kruyt een adres aan de
regering, het z.g. 'adres van de 44 theologen', (27) waarin de vraag
stond om "(...) ontheffing van de militaire dienst, niet voor zichzelf
als predikanten, maar voor allen, die tegen het militairisme en
nationaal verweer onoverkomelijke bezwaren hebben." (28)
De christen-anarch isten, met name L.A. Bahler en Lod. van M ierop,
zetten zich, in de zomer van 1915, in om een 'dienstweigerinsmanifest'
te doen verschijnen. (29) Reeds in 1899 hadden de christen — anarchisten,
samen met enkele anarchisten (o.a. Schermerhorn en Domela Nieuwenhuis)
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een dergelijk manifest ondertekend. De verklaring luidde: "Wij verklaren
geen deel te nemen aan iets dat oorlog of krijgsdienst op enigerlei
wijze verdedigt, vergoeilijkt of bestendigt." (30) Dit manifest had
nagenoeg geen effect.
Het manifest dat in september 1915 uitkwam, en dat door 178 mensen
was ondertekend, zou grote gevolgen hebben. De volledige tekst luidde:
"Waarde medeburgers' Wij allen, wier namen staan onder deze verklaring,
richten ons tot het Nederlandse volk om te getuigen tegen den geest van
oorlog en militairisme die al meer en meer daarover vaardig wordt. Wij
verklaren hier openlijk, dat wij ons met onze gansche ziel keren tegen
alles wat tot het militair isme behoort, ook in de vorm van een dus
genaamd volksleger.
V oor zoovelen wij ooit tot gewapende landsverdediging verplicht gere
kend zouden worden, hopen wij de kracht te bezitten om alle persoon
lijke, rechtstreekse deelname te weigeren; de kracht om liever gevange
nisstraf te ondergaan; ja zelfs gefusilleerd te worden, dan ontrouw te
plegen aan ons geweten, onze overtuiging of wat wij de hoogste wetten
van algemeene menschelijkheid achten. Voor zoovelen wij - hetzij mannen,
hetzij vrouwen - om onderscheidene redenen nimmer in de termen van
mi litieplicht zouden vallen, schenken wij toch door deze onderteekening
onzen zedelijken steun aan hen, die op bovengenoemden grond elke
persoonlijke geweldsdaad in dienst van het militairisme weigeren,
terwijl wij zouden wenschen, ten volle in hunne aansprakel ijkheid te
kunnen en te mogen deelen.
Immers wij beschouwen dienstweigering als een der middelen welker
samenwerking het militairisme zal vernietigen, waarbij de persoonlijke
dienstweigering groote, zedelijke waarden heeft, mede om tot massale
dienstweigering te geraken." (31)
De tekst van het Dienstweigeringsmanifest was een compromis van de
verschillende opvattingen van de antimilitaristen. De voorstanders van
de 'weerloosheid', 'geestelijke weerbaarheid' o.a. B. de Ligt en
'revolutionaire strijd' vonden elkaar. V oor de beweging zelf was dit
manifest van groot belang. Het manifest werd verschillende malen
herdrukt, steeds met een groter aantal ondertekenaars. (32)
Tabel 2. Aantal ondertekenaars van het Dienstweigeringsmanifest.

maand:
jaar:
aantal:

sept.
1915
178

12 okt.
1915
326

22 okt.
1915
529

25 dec.
1915
577

juli
1916

najaar
1916

1070

1200

De reactie van de overheid, op het verschijnen van dit voor hen op
ruiend manifest, was hard. Alle ondertekenaars konden rekenen op vervol
ging. V elen zijn voor het gerecht gedaagd en tot hechtenis veroordeeld.
Een aantal, dat in overheidsdienst was, werd ontslagen. Soms dreigde er
ontslag indien de handtekening niet werd ingetrokken. Bij de vierde
oplage, met 577 handtekeningen, was dit het geval. Oorspronkelijk waren
er 780 ondertekenaars maar uit angst hadden zich 183 ondertekenaars
teruggetrokken. (33) De vervolgingen door de overheid werkten echter
averechts. Door publicatie van allerlei verdedigingsredes en een groot49

schalige propaganda aan het manifest, werd oplage v ier in 100.000 voud
verspreid.
De bekendheid van het manifest groeide en het aantal ondertekenaars
nam enorm toe, Prominente namen als Enka, B. de Ligt, H. Roland Holst,
Ds.
Hugenholtz, Lod.
van
Mierop
e.a.
werden
veroord eel d tot
gevangenisstraf of geldboetes. Vrijwel allen verkozen de eenzaamheid
boven de afbetaling. Enka en Lod. van Mierop publiceerden, na hun
gedwongen verblijf, over hun gevangeniservaringen. (34) Enorm talrijk
waren de gepubliceerde verdedigingsredes van de ondertekenaars van het
manifest. J. Giesen heeft geprobeerd er zoveel mogelijk, ingekort, te
publiceren. (35) Hier kan worden volstaan met de vermelding dat vrijwel
alle te onderscheiden antimilitaristische visies wel een plaats hebben
gevonden in een brochure. (36)
Een deel van de ondertekenaars van het manifest had zich georgani
seerd in de 'Landelijke Organisatie van Onderteekenaren van het
Dienstweigeringsmanifest'. Deze organisatie belegde in het hele land
vergaderingen, zorgde voor de verspreiding van duizenden vlugschriften
en richtte verder een fonds 'tot Ondersteuning van de Slachtoffers van
de Onderteekening van het Manifest'
op. Met
name voor
de
dienstweigeraars was het fonds zeer actief. (37)
Vlak na de verschijning van het manifest werd door Lod. van Mierop en
J. Giesen de uitgave begonnen van 'Berichten aangaande het Dienst—
weigeringsmanifest.' Ma de eerste drie nummers ging dit over in
'Weekbericht', handelend over de dienstweigeraars en het manifest. Vanaf
nummer 14 heette de uitgave 'Berichten over de Dienstweigering'. De
verzorging was in handen van J. Giesen. (38) Door de snelle toename van
het aantal dienstweigeraars was er een aparte uitgave die eenmaal in de
veertien dagen verscheen, wat vanaf no. 14 wel nodig was, gezien de vele
wijzigingen in de lijst. De publicatie van alle weigeraars was nodig ter
ondersteuning van de weigeraars. Ieder exemplaar van een bepaalde
uitgave bevatte twee onderstreepte namen. Elke abonnee werd dan
vriendelijk verzocht die twee dienstweigeraars in het gevang aan te
schrijven. Zo kreeg dus iedereen post na het verschijnen van een nummer
van 'Berichten over de Dienstweigering'. Naast de vermelding van de
lijst dienstweigeraars waren er natuurlijk ook berichten over het
manifest en de ondertekenaars. Elke ondertekenaar van het 'manifest'
kreeg automatisch de 'Berichten' thuis. Men kon zich er echter ook apart
op abonneren. (39)
4.2.3. De spectaculaire groei van het aantal dienstweigeraars.
Na de publicatie van het 'Dienstweigeringsmanifest' kwam de dienst
weigering zelf pas goed op gang. M.A. Romers was de eerste die, na het
manifest, in october 1915 dienst weigerde. Na hem zouden er nog velen
volgen. Romers had een zware gang te gaan. Na drie maanden weigering gaf
hij tenslotte gebroken en ontgoocheld op. In 1917, na anderhalf jaar
dienst, weigerde hij opnieuw, en ditmaal met succes, (40)
In mei 1916 publiceerde J. Kaay zijn 'schandalen uit de Nederlandse
gevangenis onthuld.' Dit was een brochure met zijn eigen gevangenis- en
cel ervaringen. Daar J. Kaay zijn werk in een humoristische en bondige
stijl
geschreven
had,
was
zijn
werk
uitermate
geschikt
als
propagandamateriaal bij kandidaat weigeraars. (41)
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Een andere brochure die veel stof deed opwaaien, was de publicatie
van de briefwisseling tussen dienstweigeraar in spe Hagemeyer (42) en
koningin Wilhelmina, Deze briefwisseling vond plaats tussen 27 augustus
en 16 october 1916 toen Hagemeyer moest opkomen, Hij weigerde en na
afloop van zijn gevangenisstraf besloot Hagemeyer tot publicatie. (43)
In de brochure verwees Hagemeyer naar een uitspraak van de koningin, die
in een rede ooit eens gezegd had: "Crist avant tout"; wat betekent:
"Christus voor alles." Hagemeyer legde de koningin de uitspraak voor met
de vraag: "Hoe kan het nu dat ik gestraft word als ik Uw uitspraak
nakom?" Na enige brieven van Hagemeyer antwoorde de 'particuliere
secretaris van de koningin' van Geen als volgt: 'Ik zie geen tegenspraak
in de uitspraak en het dienen in het, door God gegeven, leger om huis en
haard te beschermen, (44) In het naschrift van de brochure schreef
Hagemeyer over het doel ervan: "Ik heb deze brochure het licht doen
zien, niet op jacht naar sensatie, want mijn gemoed houdt van rust, niet
om als martelaar opgang te maken, want gemarteld te worden lijkt mij
niet prettig en opgang maken kan alleen eigen werk zijn (...) Niet om de
koningin er eens tusschen te nemen, omdat een vorstin zich niet laat
nemen. Maar ik werd door een zucht gedreven, nl. 'Verafschuwing des
oorlogs!" En als laatste: "Erkent ge dus mijn argumenten als waarheid?
Kies dan! Doe een keus! Ik wensch U moed toe!" (45) Welnu, velen deden
een keus.

In het begin hield Lod. van Mierop, een der initiatiefnemers van het
Dienstweigeringsmanifest, een schriftje bij waarin alle dienstweigeraars
een eigen pagina kregen. Hierop werd vermeld wat er met de desbetref
fende persoon gebeurde, in welk blad er een artikel over hem stond en
welke brieven er verstuurd waren. Hij hield dit tot 79 dienstweigeraars
vol, toen stopte hij abrupt. (46) Vervolgens nam J. Giesen de lijst van
dienstweigeraars over in 'Berichten over de Dienstweigering'. Vanaf mei
1917 tot augustus 1918 publiceerde de I.A.M.V. elke maand een aantal
dienstweigeraars. Een voorstel om in 'De Wapens Neder' elke maand alle
dienstweigeraars met naam en toenaam te vermelden, word op het congres
van de I.A.M.V. op 27 en 28 mei 1917 te Amsterdam, afgewezen. De
adressen veranderden zo vaak dat publicatie, volgens de I.A.M.V. geen
enkele zin meer had. (47) In onderstaande tabel geven we een overzicht
van de mate van groei van het aantal dienstweigeraars vanaf januari
1916.
Tabel 3. Aantal dienstweigeraars (cumulatief)
1916 tot october 1919.

in de periode van januari

maand:
jaar :
aantal

jan.
1916
4

april
1916
7

juli
1916
14

oct.
1916
27

jan.
1917
63

april
1917
95

juli
1917
130

oct.
1917
163

maand:
jaar :
aantal :

jan.
1918
250

april
1918
340

juli
1918
436

oct.
1918
522

jan.
1919
579

april
1919
609

juli
1919
612

oct.
1919
631

De grootste stijging van het aantal dienstweigeraars vond plaats in
de periode van october 1916 tot januari 1919. Dat wil zeggen ongeveer
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een jaar na de eerste uitgave van het Manifest tot net voor de algehele
demobilisatie, begin 1919.
Op 23 december 1917 werd de 'Landelijke Organisatie Dienstweigeringsmanifest
' opgeheven. Het landelijk comité besloot tot liquidatie van de
afzonderl ijke actiekas met de volgende motivatie: "Na al de gunstige
resultaten die bereikt zijn geworden, vooral nu een levende, zich steeds
uitbreidende dienstweigeringsactie spontaan haar eigen weg gaat, werd
het raadzaam geoordeeld ons onzerzijds slechts te concentreren op het
steunfonds en de rechtstreeks daarmee samenhangende zedelijke en
rechtskundige hulp aan principiële dienstweigeraars." (49)
4.2.4. De gemeenschappelijke opsluiting in fort Spijkerboor.
Vanaf juni 1918 werden de dienstweigeraars langzaamaan gezamelijk
opgesloten. Eerst waren ze nog individueel en over het hele land
verspreid. Dit hield in dat de dienstweigeraar daar gevangen zat, waar
ook zijn onderdeel zich bevond, verhuisde echter het onderdeel, dan
verhuisde de dienstweigeraar mee. (50) Vanaf juni 1918 zaten er nog
steeds veel weigeraars verspreid over het land, maar de nieuwe kwamen
terecht in 'fort Spijkerboor' bij de Rijp, een plaatsje in de gemeente
Beemster in Noord Holland. (51) In september 1918 was het fort zo
overvol met dienstweigeraars, dat er gekozen werd voor een tweede
gemeenschappelijke gevangenis nl. fort Nekkerweg bij Purmerend, waar
meteen al 20 dienstweigeraars opgesloten werden. (57) Toen het aantal
gevangen dienstweigeraars afnam werd elke dienstweigeraar in fort
Spijkerboor ondergebracht. Uitzonderingen vormden diegenen die reeds in
dienst waren, zij zaten in een cel op het garnizoensterrein waar ze
gel e gerd waren.
Voor het eerst waren nu alle dienstweigeraars bij elkaar en dit
leverde al meteen de nodige problemen op. De dienstweigeraars Leen de
Wildt en Theo Postma, beiden lid van het 'Verbond van Revolutionair
Socialistische Jongeren', stuurden een opzienbare brief naar de redactie
van 'De Stem der Jongeren'. Deze besloot tot plaatsing. De brief was een
aanklacht tegen enkele medeweigeraars, die niet principieel zouden zijn,
maar zelfs profiteur, dief en soms van het laagste allooi, De tekst van
deze brief volgt uitgebreid in hoofdstuk vijf. (58)
De brief deed veel stof opwaaien. Schermerhorn, redacteur van 'De
Wapens Neder', reageerde geschokt: "Toch heeft mij het artikel van de
Wildt en Postma bedroefd, niet omdat het geschreven i s, maar omdat het
geschreven moest worden (...)" Hij ging zelf kijken op Spijkerboor en
moest constateren: "Er zijn onder de dienstweigeraars verkeerde elemen
ten. (54) Vooral de vraag of de brief geplaatst had moeten worden was
een discussiepunt. De redactie van 'De Stem der Jongeren', bij monde
van Jacq. Engels, vond van wel. Zij vonden dat de waarheid gediend moest
worden. Zij wilden geen doofpotmentaliteit. Verder werd Enka aangehaald
in 'De Stem der Jongeren', die geschokt was door de uitspraken, maar
tevens vond dat elke grotere beweging wel mindere elementen kende. Dit
zei verder niets over de beweging zelf, aldus Enka. (55) Menno Huizinga,
secretaris-pen n ingmeester van het 'Fonds ter Ondersteuning van Dienst
weigeraars', vond dat zo'n brief eigenlijk niet geplaatst mocht worden.
Het deed de beweging geen goed. Jacq. Engels merkte hiertoe op, dat dit
argument meer ingegeven was door de belangen van het Fonds dan door de
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belangen van de dienstweigeringsbeweging. (56) Ook J. Giesen had zijn
twijfels bij de publicatie. Hij vroeg zich af vanuit welke morele posi
tie men iemand kon beschuldigen geen principieel weigeraar te zijn en
deze persoon als zodanig niet meer te erkennen. (57) Ook een tegenstuk,
van andere weigeraars uit Spijkerboor, gepubliceerd in 'De Wapens Neder'
had deze strekking. Zij vonden de conclusies van de Wildt en Postma
overtrokken; "Wanneer wij,
zooals in het Dienstweigeringsmanifest
luidde, door individuele tot massale dienstweigering willen komen,
hebben wij ook die paria's noodig." (58)
Na deze dissonante noot in de verder zeer bloeiende dienstweigerings
beweging, kwam er ander nieuws uit Spijkerboor. Een aantal personen,
onder wie Henk Eikeboom, Herman de Man, Theo Postma en Leen de Wildt,
hadden een illegaal blad gestart voor de medegevangenen: 'Het Daghet
Spijkerboorsch Nieuwsblad' onder redactie van 'Freie Jugend', Deze met
de hand geschreven courant ziet tweemaal het levenslicht: In september
en october 1918. (59) De titel sloeg op de revolutionaire tijd die was
gekomen nl . 'Het Daghet in het Oosten'. (In Rusland was er immers een
revolutie aan de gang en in Duitsland waren hier ook tekenen van.) Alle
schrijvers hadden een pseudoniem aangenomen. Enkele hiervan luidden: 'De
kleine Dias', 'Shitcart', 'Anti-roerdriaan', 'Rjucht' en 'Sljucht'.
Tevens stonden er advertenties in die voor zichzelf spraken: 'Zeepnood.
Krabbers gevraagd om de lijven schoon te houden des arrestanten op fort
bij Spijkerboor. Goed loon. Brieven franco onder no. N.L. 100 bureau van
het blad.' en 'Noodbriketten. Te koop aangeboden: Een fikse partij
noodbriketten geperst van arrestantenpost. Jos P. Loeffen, God van
Spijkerboor.'.
(60) Deze J.P. Loeffen was de beruchte kapiteincomm andant
van
Spijkerboor.
De
ervaringen
in
deze
en
andere
gevangenissen worden beschreven in het hoofdstuk 'gevangeniservaringen'.
4.3.

De dienstweigeringsbeweg ing na de Eerste Wereldoorlog.

4.3.1. De demobilisatie en beloofde amnestie.
In 1919, na de wapenstilstand, vond ook in Nederland de demobilisatie
plaats. Velen hadden genoeg van het hele oorlogsgebeuren en vooral onder
de jongeren was de antimilitaristische geest groot. De regering had na
de demobilisatie ook een amnestie beloofd. In februari 1919 was deze nog
steeds niet gegeven. (61) In juni 1919 kon J. Giesen in 'Berichten over
de Dienstweigering' mededelen: "Deze week heb ik niet minder dan dertig
dienstweigeraars uit de 'gevangenen'-rubriek over kunnen brengen van de
rubriek 'vrijheid officieel herkregen'. Zou dit al (!?) de ondergrondse
werking zijn der 'gratiecommissie?'
(62) Uiteindelijk werden
de
dienstweigeraars mondjesmaat vrijgelaten.
Rond augustus 1919 kwam het aantal gevangen dienstweigeraars op een
niveau dat 'normaal' was te noemen voor de periode 1919 - 1923 nl. zo'n
dertig. (63)
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Tabel 4 . Aantal dienstweig eraars in de gevangenis.
maand/jaar:
aantal :

nov. '18
296

maand/jaar:
aantal :

apr. '19
132

dec. '18
285

jan. '19
235

feb. '19
191

m r t . '19
154

me i

juni '19
62

juli '19
52

aug. '19
28

'19
115

In 1917 zei de officier-commandant van de gevangenis te Amersfoort
tegen de dienstweigeraar P. v.d. Veen: "Och, nu door de bijzondere
omstandigheden, de mobilisatie, nu zijn er onder de anderen eenige
dienstweigeraars, maar als eens de normale toestand teruggekeerd is,
meent ge dan dat er levensvatbaarheid in jullie beweging zal zijn?" Deze
commandant had de stellige overtuiging dat met het einde der mobilisatie
tevens het einde der dienstweigeraarsbeweging in zicht zou komen. (64)
Dat het aantal weigeraars minder zou worden, was te verwachten.
Immers na de d e m o b i lisatie waren er niet veel soldaten meer onder de
wapenen. Absoluut gezien waren er toen echter beduidend meer weigeraars
dan voor de Eerste Wereldoorlog. Tussen januari 1919 en december 1923
weigerden 235 dienstplichtigen, een gemiddelde van 47 jongens per jaar.
(65) De categorie dienstweigeraars was nu weer enkelvoudig. De ouderen
die landstormplichtig waren, waren nu weer naar huis teruggekeerd.
Slechts jongens van 19 en 20 jaar waren nu nog m i l itieplichtig. Degenen
die weigerden kregen de strafmaat van 10 maanden, daarna waren ze
mil itieplichtig af.
Omdat het aantal dienstweigeraars zodanig afnam dat gemiddeld dertig
weigeraars tegelijk in het gevang verbleven en tevens over behandelingen
en strafverordeningen niet veel meer te melden viel, was het bestaan van
'Berichten over de Dienstweigering' niet echt meer nodig. In nummer 66
van 1 october 1919, kondigde J. Giesen dan ook aan: "Ik zal afscheid van
U nemen als lezers van 'Berichten' en U verzoeken om U des te meer toe
te leggen op de verspreiding van 'De Wapens Neder', waarin de redactie
onze lijst van dienstweigeraars gastvrijheid aanbood en waarin ik tevens
eenige schrijfruimte zal mogen innemen voor internationale berichten."
(66) In het novembernummer van 'De Wapens Neder' stond dan ook onder de
noemer 'Berichten over de Dienstweigering' no. 67 een lijstje met
gevangen en vrijgelaten dienstweigeraars. Het blad 'De Arbeider', onder
redactie van Kaspers publiceerde al langer zo'n lijstje. (67 )
In het laatste nummer van 'Berichten' werd kond gedaan van een nieuwe
organisatie op het dienstweigeringsfront. Het 'Comité van Actie tegen de
bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf', met de namen van
K. Boeke, Kaspers, Ds. J.W. Kruyt, Lod. van Mierop en Clara Wichman, en
van de ex — dienstweigeraars Jo Meyer en J. Brommert, zou zich bezig gaan
houden met klachten van mensen die met de justitie in aanraking waren
geweest. Alle leden van dit comité waren dat in de afgelopen jaren
geweest in verband met hun dienstweigering. (68) Deze organisatie zou
zich op dat moment veelvuldig bezighouden met de behandeling van
dienstweigeraars in de gevangenis.
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4.3.2. De Herman Groenendaalzomer; een korte opleving?
In de geschiedschrijving van de dienstweigering wordt vaak veel
aandacht geschonken aan de z.g. 'Herman Groenendaalzomer'. Vanwege deze
ruime aandacht aan de dienstweigering van Herman Groenendaal zullen we
hier volstaan met een zeer korte beschrijving van de gebeurtenissen.
(69) Meer nadruk komt er echter te liggen op de invloed van de dienst
weigering van Herman Groenendaal. Menigeen heeft deze mijns inziens
schromelijk overschat.
A.
Franken heeft in haar scriptie getracht de bewering te weerleg
gen dat de 'Herman Groenendaal beweging' zo belangrijk is geweest bij de
totstandkoming van de dienstweigeringswet. (70) Haar conclusies worden
geheel overgenomen en uitgebreid met de constatering dat ook voor de
dienstweigeringsbeweging zelf de acties niet meer dan een korte opleving
inhielden.
In november 1920 werd een oproep door Herman Groenendaal gedaan in
'De Wapens Neder' en 'Jonge Strijd', het blad van de J.G.O.B. waar hij
lid van was geweest. Een deel van de oproep luidde als volgt: "Aan mijn
makkers van lichting '21. Makkers! De loterij, de bloedloterij is
voorbij en 't lot heeft beslist of gij straks moet slachten, menschen
slachten, en in slaafsche gehoorzaamheid U al Uw waardigheid als mensch
zult laten ontnemen, of dat gij zult vrijgesteld zijn (...) er zijn er,
'k weet het reeds van een twintigtal, die straks wanneer men hen zal
komen halen en opeischen voor het militarisme, fier de kop omhoog zullen
heffen en zullen antwoorden met een: 'Dat nooit!' Onze leus is: 'Geen
man en geen cent!'" (71) In februari 1921 deed Groenendaal weer een
oproep met de titel: 'Voor massale dienstweigering en vrijstelling van
gewetensbezwaren.' (72) In maart daarop volgt nog een laatste oproep.
(73) Op 6 juni 1921 werd Groenendaal opgepakt. Op 18 juni werd bekend
dat hij weigerde voedsel tot zich te nemen. Op dat moment begon, vanuit
de I.A.M.V., een enorme agitatie rond de weigering en behandeling van
Groenendaal. Met de motie Drion (zie hoofdstuk twee) in de hand werd
getracht Groenendaal vrij te krijgen. Dit mislukte echter. Eind juni
vond er in Den Haag grote bijeenkomsten plaats. Voor een groep van 2000
mensen spraken B. de Ligt en Albert de Jong. B. de Ligt sprak daar de
woorden: "Kameraden, ik ben hier gekomen om jullie op te ruien. In naam
van Jezus Christus, in naam van Marx, in naam van Bakoenin, in naam van
Kropotkin, in naam van Tolstoi en in naam van Groenendaal rui ik jullie
op (...) om den militairen dienst te weigeren." (74) Beiden werden
opgepakt wegens opruiing en tot respectievelijk 27 en 29 dagen cel
veroordeeld. (75) Eind juni staakten duizenden arbeiders, georgani
seerd in het N.A.S., in Amsterdam, onder de keuze 'Herman Groenendaal
moet vrij.' Het organiseren van een landelijke stakingsactie mislukte
echter. Slechts Amsterdam en Den Haag waren enigzins in beroering. Op
Prinsjesdag 1921 verstopten vier revolutionair-socialistische vrouwen
zich in de Ridderzaal. Op het moment dat koningin Wilhelmina halverwege
de zaal was, riepen zij luid: "Herman Groenendaal moet vrij." Zij werden
hierop prompt gearresteerd. Op verzoek van de koningin werd dit incident
in de burgelijke pers verzwegen. (76) Daarmee waren eigenlijk de acties
doodgebloed. Vanwege deze rust besloten vier van de leden van de
S.A.J.O . te Den Haag een bom te plaatsen. Zij deden dit voor het huis
van een der leden der krijgsraad. De aanslag mislukte en de daders
kregen zware gevangenisstraffen. Voor Herman Groenendaal was dit de
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reden om zijn hongerstaking op te heffen. Hij zat verder geruisloos zijn
straf uit.
Uan Schöll noemt de actie van Groenendaal een 'model van nietautoritaire geweldloze actie.' (77) Groenendaals afkeer van geweld en
zijn militante geweldloosheid passen inderdaad in dit beeld. Toch was
zijn opgeven niet alleen ingegeven door de bomaanslag. Hij hoopte
daardoor samengebracht te worden met zijn kameraden die ook voedsel
weigerden, nl. F. van de Putten, D. Cammelot en A. Krook, die af gekeurd
werd na zijn voedsel weigerin g . (78)
Als geheel had de actie tot doel - aan de ene kant - meer leven in te
blazen in de dienstweigeringsactie d.m.v. een collectieve daad en - aan
de andere kant - met een grote groep te gaan weigeren (om aldus de
massale dienstweigering te propageren) en in hongerstaking te gaan. De
actie mislukte volkomen. De geciteerde literatuur en bronnen leggen
allemaal direct verband tussen de actie van Groenendaal en de aanname
van de dienstweigeringswet in 1923. Dit verband is irreëel. Waar
Groenendaals weigering incidenteel was, was het proces van de tot
standkoming van de wet een langdurig gebeuren. Reeds in 1917 met de
'voorlopige schikking' was reeds het kader gegeven van de latere wet. De
'hete zomer van 1921' had daar mijns inziens totaal geen invloed op.
Tevens noemen alle auteurs deze periode een opleving van de
dienstweigeringsactie. Hier wordt achter deze opvatting een vraagteken
geplaatst. Aan de ene kant was de agitatie groot, echter op de keper
beschouwd alleen in Amsterdam en Den Haag. Maar de dienstweigeringsactie
'leefde' weer onder meerdere lagen van de bevolking, want na de oorlog
was de aandacht voor de weigeraars aardig aan het verslappen. Frappant
is echter dat het verzet niet meer dan twee maanden in beslag nam.
Daarna was de actie doodgebloed.
Het tweede doel van de actie was te komen tot massale dienst
weigering. Dit doel werd niet bereikt. Het aantal gevangen dienst
weigeraars bleef schommelen tussen de 16 en de 30. In juni 1920 waren
dit er nog 42 geweest. (79)
Tabel 5. Aantal gevangen dienstweigeraars in de periode 1921 - 1922.
maand:
aantal:

mei juni juli aug. sept. oct. nov. dec. jan. febr. mrt. apr.
16

20

22

24

24

26

31

32

25

20

20

23

Groenendaal had in zijn oproep vermeld dat er zeker een twintigtal
met hem mee zou weigeren. In werkelijkheid blijken er veel minder mensen
te hebben geweigerd rond juni 1921. (80)
Tabel 6 . Aantal nieuwe dienstweigeraars in de periode mei
1922.
maand:
aantal:

1921 - april

mei juni juli aug. sept. oct. nov. dec. jan. febr. mrt. apr.
2

5

5

5

6

5

5

3

6

2

7

2
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Concluderend kan gesteld worden dat uit de cijfers blijkt dat de
Herman Groenendaal agitatie nagenoeg geen invloed heeft gehad op de
groei van het aantal nieuwe dienstweigeraars. Die bleef de gehele
periode van 1919 tot 1923 stabiel.
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In dit deel wordt verder gewerkt met een micro-historische
benadering. In hoofdstuk vijf worden de verschillende motivaties van de
dienstweigeraars onder de loep genomen. De economische en sociale
achtergronden van de dienstweigeraars worden in hoofdstuk zes behandeld
en zal de lacune in het bronnenmateriaal zich hier manifesteren. In
hoofdstuk zeven zal zeer uitgebreid worden ingegaan op de cel- en
gevangeniservaringen
van
de
dienstweigeraars.
Hun
persoonlijke
belevingen komen dan aan de orde. In hoofdstuk acht worden vervolgens de
verhalen van de 'afvallers', gezwicht na gevangenschap, belicht. Zij
hielden het gevangenisleven niet vol en werden of afgekeurd of gingen
als soldaat het vaderland verdedigen. Als geheel genomen staat in de
betreffende hoofdstukken niet zozeer de dienstweigeringsbeweging op de
voorgrond, maar de personen, de dienstweigeraars.
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Inleiding.
In dit hoofdstuk worden de motieven van de dienstweigeraars
beschreven. Allereerst wordt bekeken welke problemen zich voordoen bij
de bepaling van het motief. Daarna wordt getracht de motieven in
verschillende groepen in te delen.
De motieven zijn verdeeld in drie elkaar enigszins overlappende
categorieën, nl. de politieke, ethische en de overige motieven. De
politieke motieven kunnen onderverdeeld worden in sociaal — democratische,
communistische of anarchistische. Religieuze en humanitaire overwegingen
zijn te vinden onder de noemer ethische motieven. Als laatste volgt een
paragraaf over de overige motieven.
5 . 1.

De motieven

verdeeld in categorieën.

Bij de bepaling van het motief van een persoon voor een ondernomen
handeling, stuit men op nogal wat problemen. De belangrijkste hiervan
is: Hoe bepaalt men welk motief de werkelijke beweegreden is geweest? De
vraag rijst dan of uit mondelinge en schriftelijke bronnen afdoende
bewijs kan worden verkregen voor de juiste motivatie. Mijns inziens
niet, maar men kan wel trachten de waarheid zo dicht mogelijk te
benaderen. Het probleem met de bronnen
is dat de verschillende
kwalificaties - bijv.
'anarchistische',
'ge mo ed sb ew aa rde' of
'christelijke' - voor dezelfde persoon worden gebruikt. Desondanks is er
toch gekozen voor een indeling van verschillende motieven in bepaalde
soorten categorieën. Helaas kan niet worden vermeden dat de grenzen van
deze categorieën elkaar overlappen.
In het navolgende hoofdstuk worden enerzijds de politieke en anderzijds
de ethische motieven onderscheiden. De politieke beweegredenen
zijn hoofdzakelijk terug te voeren op politieke stromingen, t.w. de
sociaal — democratische, communistische
en anarchistische.
Deze uit
gesproken politieke motieven zijn, de anarchistische uitgezonderd,
weinig talrijk. Toch was er een aantal weigeraars dat deze motieven
aanvoerde. Bij de anarchisten komt reeds het eerste probleem naar voren.
Sommigen weigerden op duidelijk politieke motieven, anderen meer vanuit
een anarchistische attitude. Vaak werden nogal lakonieke en humoris
tische beweegredenen aangevoerd door jongens die later (bijv. uit ander
bronnenmateriaal) fanatiek anarchist bleken te zijn. De volgende
uitspraak, gericht aan de commandant van het garnizoen waar de desbe
treffende dienstweigeraar moest verschijnen, is daar een voorbeeld van:
"Ik ben door allerlei bezigheden verhinderd tot U te komen." (1) Toch
worden ook deze 'motieven' tot de politiek-anarchistische gerekend.
De ethische motieven zijn herkenbaar aan een duidelijke verwijzing
naar religieuze of algemeen humanitaire beweegredenen. De 'Bergrede van
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Jezus' wordt door de meer christen-anarchistisch en christen-socialistisch
getinte
dienstweigeraars
als
inspiratiebron
genoemd.
Onduidelijk zijn de kwalificaties die uit sommige archieven spreken.
Naast politieke dienstweigeraars worden daar 'gemoeds- of gewetens
bezwaarden' genoemd. Ook eigentijdse literatuur over de dienstweigeraars
gebruikt deze benamingen.
In deze categorie wordt ook aandacht
geschonken aan de pluriforme groep jongeren, die hun ideeën nog niet zo
helder uitgekristaliseerd hadden.
Als laatste, de restgroep, zij die niet op grond van politieke of
ethische motiveringen te plaatsen zijn.
Politieke motieven.
5.2.1.

De 'sociaal — democratische' dienstweigeraars.

De houding van de sociaal — democratische dienstweigeraars ten opzichte
van het antimil itarisme was tweeslachtig. Aan de ene kant waren zij
tegen het militarisme en het leger, omdat deze de steunpilaren waren van
de kapitalistische maatschappij, uiteindelijk moest het leger dan ook
afgeschaft worden. Aan de andere kant waren ze voor het inschakelen van
het leger in de revolutionaire strijd. Zij wilden het leger democra
tiseren en omvormen tot een volksleger dat voor hun eigen belangen
zouden opkomen. Proletarische revolutie, met gebruik van een revolutio
nair leger werd de slogan.
De houding van de grootste sociaal — democratische partij, de S.D.A.P.,
was afwijzend ten opzichte van de persoonlijke dienstweigering. Toch
hielden dissidente leden er een andere mening op na. Er was een lid,
J. Brommert J r ., die zelf de dienst ging weigeren en in het gevang
belandde. Hij schreef over deze daad twee uitgebreide brochures, nl.
'Waarom ik als lid der S.D.A.P. den dienst weiger' en een met
gevangeniservaringen, 'Licht in de duisternis'. (2) Daarnaast had een
groep sociaal — democraten de S.D.A.P. de rug toegekeerd en samen met
H. Roland Holst de R.S.V . opgericht. D s . van Wijhe en H. Roland Holst
publiceerden uitvoerig over hun overstap en hun ondertekening van het
Dienstweigeringsmanifest. (3)
In november 1916 weigerde Alex Wins op te komen. J. Giesen noemt hem
een uitgesproken marxist. (4) In zijn verdedigingsrede ging Wins uit
voerig in op het probleem van de houding van de radicale sociaal
democraten ten opzichte van de persoonlijke dienstweigering. Bij aanvang
van de Eerste Wereldoorlog was de tactiek van de Tweede Internationale,
die gericht was om oorlog te voorkomen door een algemene werkstaking en
een massale dienstweigering mislukt.(5) Uit de gepubliceerde brochures
valt in grote mate dezelfde redeneertrant te destilleren. Deze wordt hier
verkort (en geparafraseerd) weergegeven: "De oude sociaal — democratische
richtlijn 'geen aanval, maar verdediging' voldoet niet meer. Die werkte
toen de sociaal — democratische partijen nationaal georganiseerd waren. Nu
- ten tijde van de Eerste Wereldoorlog - werken de sociaal — democraten
mee aan een imperialistische oorlog. De oplossing voor dit probleem,
voor de radicale
sociaal- democraten,
is het streven naar
internationalisme en in plaats van 'niet de wapens neder, maar de wapens
hier', nu 'geen man en geen cent voor het leger'. Uit het debacle van de
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Tweede Internationale valt te leren dat de internationale gedachte bij
het proletariaat oorlogen niet kan verhinderen." (6)
De oude sociaal-democratische opvatting hield te weinig rekening m et
onbewust psychische factoren, die het gedrag van de mensen mede bepalen.
H. Roland Holst vond het een leemte in de marxistische theorie, dat deze
factoren verwaarloosd waren. Voor een revolutionaire tactiek diende men
niet alleen rekening te houden met de mens als intellectueel en
rationeel wezen, maar vooral ook aandacht te geven aan 'onbewust en
psychische elementen'. (?) De massa bestaat immers uit individuen die in
hoge mate zelfstandig kunnen optreden. Dienstweigering kan dan een
vertegenwoordigende uiting hebben. Zij draagt de kiem in zich tot
massaverzet tegen het militarisme. (8)
A. W ins zag in dit licht zijn daad als rijpmaking van de arbeiders
klasse. Hij was niet perse tegen geweld. Integendeel, hij aanvaardde
geweld als de klassenstrijd dat eiste, en indien nodig bij zelfverdedig
ing. Zijn dienstweigering was een daad tegen het imperialisme en als
voortrekkersfunctie voor de rest van de arbeidersklasse bedoeld. Ook
J. Brommert hamert hier in zijn brochure op. (9) Hij probeerde de
arbeiders op hun eer- en schuldgevoel te werken, om ze zo mee te krijgen
voor de daad van de persoonlijke dienstweigering. Uit de massa der
arbeiders moeten "(...) ten allen tijde de besten en edelsten opstaan,
om, met opoffering van alle persoonlijke belangen, ja zelfs van hun
leven, de menschheid van hun ondergang te redden. (...) en wee degenen
die
hierin
hun
plichten
niet
nakomen!
Op
hen
rust
de
verantwoordelijkheid, wanneer ook hier eens de oorl ogsduivel zal
heersen.
(...) De gevangenis kan voor ons openstaan. Langdurige
scheiding van allen die ons lief zijn kan ons wachten. Maar dit alles
kan onze innerlijke rust niet meer verstoren. (...) Sterft dan niet als
lafaard in dienst van militairisme maar als held, strijdende voor de
vrijheid." (10)
5.2.2. De 'communistische' dienstweigeraars.
De radicaal-sociaaldemocratische partij, de S.D.P., die zich na de
Russische Revolutie 'Communistische Partij' zou gaan noemen, was in 1914
van meet af aan voor algehele demobilisatie. Zij handhaafde het sociaal
democratische standpunt van de Tweede Internationale. Tijdens de gehele
Eerste Wereldoorlog zou de S.D.P. dan ook blijven ijveren voor een
volksleger, wat de partij dan ook vaak in conflict bracht met andere
antimilitaristen die voor de persoonlijke dienstweigering waren. Na de
samenvoeging met de R.S.V. van H. Roland Holst, verzachtte het standpunt
van de S .D .P ..
In de revolutiejaren 1918 - 1919 stapten veel mensen over naar de
communistische partij, uit sympathie met de Russische Revolutie en in de
hoop die revolutie naar Nederland te doen overslaan. (11) Vooral jonger
en, met name de 'Verbonders', maakten deze sprong. 'Het Daghet' hadden
zij vanuit Spijkerboor geschreven. Met een revolutionaire houding, en
bereid deze revolutie te verdedigen, weigerden zij in Nederland de
dienst als uiting tegen het imperialisme, tegen de oorlog als geheel en
als voortrekkersfunctie voor het proletariaat. Met deze weigeraars in
hun midden werd de S.D.P. wat genuanceerder over de persoonlijke dienst
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weigering. Zij stelde nu dat iedereen zelf de keuze maar moest maken om
wel of niet te dienen, als dit maar gebeurde op revolutionaire gronden.
Concluderend: Dienstweigeraars met een communistisch motief zijn er
niet als zodanig geweest. Wel mensen met radicaal-socialistische beweeg
redenen, die in de revolutietijd overstapten naar de communisten en daar
de persoonlijke dienstweigering bleven propageren. De discussies over
wel of geen rood leger zouden echter weldra het probleem van de
persoonlijke dienstweigering op de achtergrond dringen.
5.2.3. De anarchisten onder de dienstweigeraars.
De anarchisten zijn, met de christen-socialisten, de meest talrijke
groep dienstweigeraars geweest. Met name na de Eerste Wereldoorlog
vormden zij het grootste deel van de weigeraars. Deze anarchisten kunnen
we globaal in twee groepen verdelen. De eerste groep spreidde een
uitgesproken politieke toon ten tonele, de tweede groep weigerde uit een
min of meer 'anarchistische levenshouding'.
De anarchisten die weigerden onder vermelding van een duidelijke
politieke mening, verwoorden deze visie als volgt: 'Wij zijn bereid om
te vechten maar niet op bevel, wel als vrij man, niet als slaaf. Wij
erkennen principieel het recht van de onderdrukten zich met geweld tegen
de overheersing te verzetten en zich door middel van geweld tegen ieder
gezag te bevrijden. Wij staan achter de uitspraak' niet over ons laten
heersen en niet heersen over anderen.' (12) De anarchisten zagen in het
militarisme het machtigste wapen van de staat en de bezittende klasse om
de arbeiders en de arbeidersbeweging blijvend te onderdrukken.
Piet van der V eer, een anarchistisch dienstweigeraar, verwoordde het
aldus in zijn verdedigingsrede: "Ik weiger dienst omdat ik tracht
anarchist te zijn." Hierna laat hij vier redenen volgen om de militaire
dienst niet te aanvaarden. Ten eerste: "Als anarchist ervaren we met
liefde de noodzakelijkheid van den arbeid. ( ...) Ik mag een zoo
onnatuurl ijk stelsel, dat de menschen wier arbeid we zoo nodig hebben,
ontrekt aan dien arbeid en hen maakt
tot
improduktieven, niet
aanvaarden, niet steunen, en dus moet ik naar m'n overtuiging handelend,
den dienst weigeren." Ten tweede: "Als anarchist sta ik dus voor het
beginsel dat wil veroveren een harmonische samenleving." Hiervoor moeten
de mensen zich ontwikkelen tot doelbewuste individuen. Daarom: "Ik kan
mij dan ook niet geven voor den dienst, die van mij eischt de volkomene
ontkenning van eigen verstand en wil, het hoogste wat den mensch juist
tot mensch moet maken." Ten derde: "Als anarchist moeten wij helaas!
aanvaarden den klassenstrijd omdat wij zijn sociaal-anarchist en dus de
maatschappij veranderd willen zien in ene, waarin de onteigening van het
privaat — eigendom een feit zal wezen." Het militarisme is juist het
stelsel waarmee de ene klasse de andere klasse onderdrukt. Het
militarisme gaat zover dat "(...) jongemannen zelfs de bevelen moeten
opvolgen, wanneer hun wordt bevolen te schieten op hun eigen bloed
verwanten, broeders, zusters, of wel in het ergste geval op hun vader of
moeder. 't Is mij onmogelijk, een stelsel, dat mij tot zooiets
verschrikkelijks kan dwingen, te steunen." Ten vierde: "Het militairisme
is het stelsel dat oorlogvoeren mogelijk maakt. Iemand die voor vrede
is, laat zich hiermee niet in", aldus - verkort weergegeven - de woorden
van Van der Veer. (13)
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A. van Emmenes legde in zijn brochure uit waarom de arbeiders
economisch en 'van menslievend standpunt uit gezien' in de rijen van de
antimilitaristen moesten belanden.
"Het leger eist zijn (van de
arbeiders!) geld; eist zijn zonen; levert onderkruipers (om stakingen te
breken); en onderdrukt elk rechtmatig verzet der voortbrengers van bijv.
een werkstaking. Aldus is het militairisme de vijand des volks."(14)
Waarom zou je dus als soldaat dienen? V oor het Vaderland? "Waar is het
Vaderland, dat ik verplicht zou zijn te verdedigen? Van de vijf miljoen
Nederlanders zijn er meer dan vier en een half millioen, die niet meer
Vaderland bezitten dan enige bloempotjes vol, waarin een paar fuchsia's
wortelen." (15)
Laatstgenoemd citaat sluit aan bij die overtuigde anarchisten, die
geen uitvoerige motivatie opgeven voor hun daad. D. Postma weigerde als
anarchist, of zoals hij zelf zei: "Omdat ik mens wil zijn." (16) Meinte
Ringia zei tijdens de indeling van een groep landstormers, waartoe hij
ook behoorde: "Ik ben burger en hoop dat te blijven." (17) F.H. van de
Mee schreef in 'De Vrije Socialist': "Als eerste en misschien voor
naamste reden, moet ik noemen eene mij van nature aangeboren afkeer van
moorden." (18)
Deze weigeraars spraken nog enigszins uit waarom zij de gevangenis
verkozen boven het leger. Er waren echter ook dienstweigeraars die
weigerden omdat ze 'uit Nieuwe-Niedorp kwamen', alwaar de anti
militaristische dominee Schermerhorn predikte. Of dienstweigeraars die,
zonder een woord te zeggen hun militaire pak terugstuurden of zelfs
verkochten! Deze anarchisten hadden vaak geen uitgebreide motivatie
nodig. Ds. Schermerhorn verwoordde dit als volgt: "Hij die weigert denkt
niet in de eerste plaats aan afschaffing van het mil itairisme. Hij
weigert omdat hij geen militair worden kan." (19)

5.3.

Ethische motieven.

5.3.1. De 'Bergrede van Jezus' als leidraad: de christen-anarchistische
motieven
Met name de christen-anarchisten beriepen zich tijdens hun weigering
op de inhoud van de Bergrede uit de Bijbel. Voor de Eerste Wereldoorlog
waren zij met zeven dienstweigeraars goed vertegenwoordigd. (20)
Christen-anarchistische argumenten waren in de Eerste Wereldoorlog
meerdere malen terug te vinden
in de christen — socialistische en
anarchistische motieven.
Jac. van Altena, die op 15 februari 1917 te Naarden weigerde,
vermeldde op een briefkaart aan Lod. van Mierop, dat hij de kracht om te
weigeren putte uit het blad 'Vrede'. (21) J.W. Smit, een christenanarchistisch antimilitarist, gaf in zijn verdedigingsrede voor de
rechtbank duidelijk aan welke passages uit de Bergrede belangrijk waren
voor zijn daad: (22) "Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods
kinderen genoemd worden; Zalig zijn zij, die vervolgd worden om der
gerechtigheids wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen; Gij hebt
gehoord dat door de ouden is gezegd: gij zult niet dooden; Gij hebt
gehoord dat gezegd is: Gij zult Uwe naaste liefhebben, en Uwe vijanden
zult g ij haten, doch Ik zeg U: hebt Uwe vijanden lief, zegent ze die U
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vervloeken, doet wel degenen die U haten en bidt voor degenen die U
geweld aan doen, en die U vervolgen." (23) Prof. J. van Rees voegde hier
nog een citaat aan toe: "Gij zult Gode meer gehoorzamen, dan de
mensen."(24)
J.P. Terweij schreef in zijn brochure welke praktische gevolg
trekkingen elk waarlijk christen uit bovenstaande bijbelcitaten moest
halen: "Een christen dient den Staat niet, omdat de Staat een
afscheiding is van de Algemene Broederschap, dus een Staat daarop
belemmerend werkt; (...) hij erkenne geen individueel eigendom, omdat al
zijn goed gemeenschapsgoed is, waar iedereen recht op heeft evenals op
alles wat op aarde is; (...) hij erkenne geen wetten, omdat Christus ten
strengste verbiedt te oordelen wat veroordelen in zich sluit; (...) hij
weigert den militairen dienst, omdat het militairisme tot doel heeft om
tot zelfverdediging of roof, broedermoord op grote schaal te plegen en
dus in strijd is met de uitspraak van Jezus: "Wederstaat den booze niet;
wie U op de rechterwang slaat keer hem ook de linker toe." (25) Daarom:
"Zoek de bron van eigen willen, van eigen leven, zoek haar in U zelve,
de Bron van alle kracht, en gij kunt sterk zijn, gij kunt macht hebben
over U zelf en alle schijnmachten, macht hebben om U te verzetten tegen
den moorddwang die U wordt opgelegd, want wie maar iets doet om 't
militairisme in stand te houden is mede schuldig aan allen menschenmoord
die er 't gevolg van is." (26) J.P Terweij weigerde daarom de dienst en
eenmaal in de gevangenis beland kon hij zeggen: "Wat is het toch
heerlijk te doen de wil van den V ader; wat is het toch heerlijk een
gerust geweten te hebben." (27)
Na het verlopen van de christen-anarchistische beweging (vanaf ong.
1907) nam ook het aantal dienstweigeraars af. De argumenten van degenen,
die de stoot gaven tot de massale dienstweigering in Nederland, leefden
echter nog voort bij diverse dienstweigeraars in en na de Eerste
Wereldoorl o g .
5.3.2. De christen — socialistische motieven.
De christen-socialisten zijn veruit de grootste groep onder de
weigeraars in de periode 1915 - 1919. Chiel Romers, lid van de Bond van
Christen-Socialisten was in november 1915 de eerste principiële dienst
weigeraar, na de mobilisatie. Tegen de rechter zei hij: "Ik heb dienst
geweigerd om gemoedsbezwaren, of om duidelijker te zijn, geloofs
bezwaren", en voorts (...) Mijn geweten zegt mij, dat ik Gode meer
gehoorzaam moet zijn, dan den menschen." (28) Aan een andere rechter,
die vroeg wat Christus zou doen indien hij op dat moment zou leven, zei
hij: "Als Christus hier was, zou hij dienstweigeraar zijn."(29) Toen hij
in 1917 wederom ging weigeren schreef hij een 'zelfrechtvaardiging', die
hij voor het Militair Gerechtshof te Den Haa
g voorlas. (30) De volgende
uitspraken zijn hieraan ontleend: "Ten eerste sta ik als christen tegen
over het beginsel van geweld. Ten tweede sta ik, als christensocialist
in 't bijzonder, tegenover de geweldsorganisatie van deze kapitalis
tische maatschappij." (31) "Deze geweldsorganisatie, 'het militarisme',
staat niet opzich, het is een logische noodwendige uitvloeisel, het
onmisbare machtsmiddel en stutsel van het kapitalistisch imperialisme.
(...) Ik kan niet langer staan aan de zijde van de vijand: 'het imperi
alisme' en zoo sta ik tegenover de Staat, - in zijn verkeerdheid." (32)
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G.
de Wit, ook een christen — socialistisch weigeraar, verantwoordde
het aldus: "Wanneer Christus onze norm is, weten wij, dat aan onze
onmiddellijke driften en begeerten, die uit den wil tot zelfhandhaving
voortkomen, niet toegegeven mag worden, (...) Wanneer lagere begeerten
maar voortdurend hameren in de ziel, is het de strijd juist om deze te
verloochenen." (33)
Ook W.A. van de Colk beriep zich met name op zijn christen zijn:
"Omdat wij ons Christenen noemen, daarom behooren wij te leven en te
handelen naar Christus Geest, daarom een alles omvattende liefde
prediken. (...) Dat liefde predikend veroordeeld alle vijandschap. Dat
zelfopoffering predikt en veroordeeld alle zelfhandhaving ten koste van
anderen. Dat gehoorzaamheid, geboren uit liefde predikt jegens Gods
geboden, al leidt dit ook noodwendig tot ongehoorzaamheid aan de over
ons gestelde machten... " (34)
B.
de Ligt, een der voormannen van de christen-socialisten tijdens de
Eerste Wereldoorlog, was meer politiek-filosofisch bezig. In deze tijd
ontwikkelde hij zijn idee van 'geestelijke weerbaarheid'. (35) Hij
beschouwde het kapitalisme voor de mensen als en 'lot en daad'. Zijn
filosofie luidde als volgt: 'De mens is een historisch wezen. In het
huidige leven werken de dwalingen en zonden van het voorgeslacht nog
door, dat is ons lot. Voorts is er een heilige roeping tot vrijheid, de
mensheid van binnen uit om te scheppen. Deze roeping te vervullen dat is
de daad die de mensen moeten verrichten.' (36 )
B.
de Ligt zou door veel dienstweigeraars als voorbeeld genoemd
worden. In de motivaties spelen vaak zijn ideeën een grote rol. In de
loop der jaren ontwikkelde hij zijn idee van 'geestelijke weerbaarheid'
tot een politieke filosofie en strategie, die door de religieus
anarchisten en christen-socialisten overgenomen zou worden.
5.3.3.

De gewetens- en gemoedsbezwaarden.

Uit de bronnen, o.a. het archief van de I.A.M.V. en de hulpgevangenis
te Scheven ingen, komen vaak de benamingen 'gemoedsbezwaar' of 'gewetens
bezwaar' te voorschijn. Deze slaan op het soort motief, dat de dienst
weigeraar bij zijn gevangenneming aanvoerde.
Lod. van Mierop noemde K. Haverland een weigeraar op gemoedsbezwaren
en kenmerkte Willem van Malsen, Piet Zeeman en J.A. Meyer als z.g.
gewetensbezwaarden. (37) Ook in 'De Wapens Neder" staan deze benamingen.
Van seinwachter Alders werd gemeld dat hij "(...) op gemoedsbezwaren
weigerde een trein, met mitrailleurs en gewapende militairen, die de
honger rell en in Amsterdam moesten smoren, door te laten, door het sein
op rood te houden." (38) Na deze daad werd Alders dienstweigeraar.
Christiaan
Kamper
weigerde
eveneens wegens
gemoedsbezwaren.
Een
ondersteuningscomite schreef in een brochure over hem: "Zo"n jongeman
heeft nog geen overtuiging, zult ge denken. des te schandeliker dan, van
een minderjarige krijgsdienst te eisen, om te verdedigen de rechten van
meerderjarigen, nog schandeliker bij weigering van dezen dienstdwang
gevangenisstraf op te leggen." (39)
De jongeren onder de dienstweigeraars, na de Eerste Wereldoorlog
weigerden vrijwel alleen nog jongens van 19 en 20 jaar, waren tevens een
groep met onduidelijke motieven. Vaak zijn de ideeën nog niet volledig
uitgekristaliseerd en worden motieven aangehaald uit de christen65

anarchistische en christen — socialistische hoek. Zij vallen dan ook
hoofdzakelijk onder de categorie 'gewetens- en gemoedsbezwaarden'. Onder
de jongeren die de dienstweigerden, is het aantal (oud-) J.G.O.B.-ers
erg groot, Harmsen stelde dat in de periode 1914 - 1920 een honderdtal
lid van de J.G.O.B. was geweest. (40) Uit de bronnen, 'De Stem der
Jongeren' en 'Jonge Strijd', vallen in ieder gev al - vanaf juni 1918 tot
en met juli 1923 - 81 namen te halen wan J.G.O.B.-ers of ex-leden die
tot de dienstweigering overgingen. (41)
Een wan deze jongeren, T. Postma, schreef: "Heeren kunt ge niet
indenken, hoe moeilijk de keus is voor een jongmensch? Hij heeft te
kiezen tusschen twee monsters: de kerker en de kazerne. (...) Ik heb een
verbond gesloten met mijn God wan liefde, om te werken aan het welzijn
der menschheid. Mijn leven is gewijd aan den strijd tegen kerk, kroeg en
kazerne, de drie steunpilaren, waarop het kapitalisme, het gebouw wan
den geldduivel steunt." (42)
Een andere categorie 'gemoeds- en gewetensbezwaarden' zijn de
ex-mil itairen. Als groepzodanig aan te merken, zonder dat zij een
duidelijk te onderscheiden motief hebben. G. de Wit verwoordde dit o.a.
als volgt: "(...) steeds werd ik mij dieper bewust wan de onverzoen
lijkheid wan de geest wan het kanon en de geest wan Christus. (...) Ik
zou kunnen zeggen, dat ik mijn overtuiging gekregen heb door den oorlog
te toetsen aan den Geest wan Christus." (43) K. Sijtsma had eerst in
militaire dienst gezeten, toen hij w eigerde. Hij zei bij zijn weigering:
"Twee jaren bijna heb ik geworsteld, gestreden met mijzelf. Ik heb
gestreden met de kracht der wanhoop tegen mijn gewoel; ik heb getracht
mijn aanpassingsvermogen in die mate te kneden, dat 't mij hogelijk zou
zijn 't militairisme te aanwaarden. Vrees voor de gevangenis hield me al
die tijd staande, tot dat ik moest luisteren naar een innerlijke stem,
die zeide dat ik leefde in strijd met mijn natuur." (44)
Van de 79 dienstweigeraars die Lod. wan Mierop noemde in zijn
lijstje, bijgehouden voor de ondersteuning wan het Dienstweigeringsmanifest
, zijn er twintig geweest die voor hun weigering reeds gediend
hadden. (45) In het totaal is het aantal dienstweigeraars dat eerst
gediend heeft zeer groot geweest. Wanneer alle bronnen samengevoegd
worden, kom ik tot een aantal wan meer dan tweehonderd.
Van bovenstaande dienstweigeraars is bekend dat Van Malsen en De Wit
leden waren wan de Bond wan Christen-socialisten. (47) Toch werden beide
ook genoemd onder de groep gewetens- en gemoedsbezwaarden. Dit typeert
deze groep. Het is een onduidelijk samenraapseltje wan mensen die op
ethische gronden weigerden en waarvan de motieven, met de vage
betiteling gemoeds- of gewetensbezwaarden' getypeerd werden. Menig
dienstweigeraar, die weigerde op deze gronden, kan dan ook teruggevonden
worden in de eerder genoemde groepen motieven. Toch zullen er ook
weigeraars geweest zijn die wel volledig onder deze noemer wielen.
Weigeraars bijvoorbeeld, die geen uitgesproken politieke of politiekethische voorkeur hadden, maar op algemeen humanitaire gronden de dienst
weigerden.Door het politieke karakter wan de weigering kwam menigeen
uiteindelijk wel in de beweging terecht, die hen ondersteunde nl. de
radicaal-antimilitaristische. (48)
Hoe groot de groep gewetens- en gemoedsbezwaarden is geweest, is
onduidelijk. Uit de bronnen is slechts wan een paar honderd weigeraars
op te maken tot welke richting zij behoorden, of welke motivatie zij
aandroegen. Hieruit blijkt dat de christen-socialisten, met name tussen

1915 en 1919, en de anarchisten,
weigerden. (49)
5.4.

in alle perioden, het meest de dienst

Overig e motieven.

Onder deze groep vallen met name de profiteurs. Te onderscheiden zijn
zij die liever tien maanden gevangenisstraf verkozen boven een aantal
jaren dienst, zij die gaarne de gelden van het steunfonds op wilden
strijken, en zij die op andere wijze profiteerde van de hausse in de
beweging.
J. Giesen waarschuwde in 'Berichten over de Dienstweigering' voor de
z.g. dienstweigeraar S.H. Hamburger die geestverwanten oplichtte 'daar
waar hij kon' en gelden opstreek in naam van de dienstweigeringsbeweging. (50) Met name het artikel van Leen de Wildt en Theo Postma in
'De Stem der Jongeren' wierp licht op deze zaak. (51) Zij schreven: "Er
zitten tusschen deze, in het 14-daagsch bericht van J. Giesen (bedoeld
wordt 'Berichten over de Dienstweigering') genoemde dienstweigeraars,
dieven en souteneurs, en menschen, welke alle denkbare misgrepen gedaan
hebben.
Het gros
is van de moreel-het-laagst-staande-klasse
der
maatschappij. Deze 30% en dan nog zeker 25% van de overigen weigeren
dienst, niet omdat het hun wat schelen kan dat de menschen elkander
uitmoorden; maar omdat zij beter een jaar in de 'lik' kunnen zitten, dan
twee a drie jaar op een anders bevel hun beenen recht zetten of hun
dekens opvouwen. Als die soldaat zouden zijn, zaten ze toch steeds in de
provoost of in Hoorn. Als dienstweigeraar kunnen ze nu en dan nog
cantinegeld krijgen, ze vragen maar! en 't wordt gestuurd; zij kunnen
dus de voor hen onmisbare pruimtabak en chocola bovendien nog koopen.
Hebben ze een vrouw dan krijgt ze uitkeering van de steunbeweging.
Militaire arrestanten, deserteurs enz. krijgen tijdens hun straftijd
geen Rijksvergoeding voor hun gezinnen. Nou, als ze dan onder een 'ik
verd...... het' weigeren, dan zijn ze 'principieel' en kunnen ze steun
van de steunbeweging krijgen. (...) Wij kunnen niet anders verklaren
dan: het gros der dienstwei
geraars zijn bedriegers - en de paria's der
maatschappij;
die
zich
om
verschillende
redenen,
behalve
om
gemoedsbezwaren, met de naam onzer principen tooien - zich onder valsche
vlag scharen. Die, inderdaad, niets doen als onze heiligen principen
door de modder halen." (52) In hoofdstuk vier staat te lezen welke stof
deze opzienbarende brief in de dienstweigeringsbeweging deed opwaaien.
Twijfel bestaat er over de omvang van het aantal profiteurs in de
beweging. De Wildt en Postma zijn de enigen die er duidelijk over gewag
maken. In commentaren op deze brief erkenden overigens de anderen (Enka,
Schermerhorn en de schrijvers van een 'tegenbrief' uit Spijkerboor) dat
er onder de dienstweigeraars slechte elementen, de z.g. 'paria's'
bestonden. (53) De meeste waren het echter met Enka eens: "(...) zulks
komt in iedere gezonde beweging voor." (54) Dit nam niet weg dat Postma
moedeloos verzuchtte in een 'naschrift': "Weet ge wat een ontzettende
zelfverloochening het eischt, te midden dier paria's je beginselen trouw
te blijven." (55)
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Inleiding.
In dit hoofdstuk worden de econom ische en sociale achtergronden van
de dienstweigeraars beschreven. Allereerst wordt een periodisering
aangelegd. Vervolgens worden de criteria aangeduid welke gebruikt werden
voor het onderzoek. Vooropgesteld moet worden dat er nogal wat problemen
waren met het bronnenmateriaal, dat zeer onvolledig is. Er zijn wel
enkele duidelijke bronnen, maar die bestrijken slechts een beperkte
periode, voorbeelden zijn de lijst van dienstweigeraars die Lod. van
M ierop in 1916 - 1917 aanlegde en het archief van de strafgevangenis van
Scheveningen, die gegevens had over de hulpgevangenis voor militairen,
waar vanaf 1921 de dienstweigeraars gehuisvest werden.
De reeds gebruikte periodisering, t.w. periode 1 van 1895 tot 1914,
periode 2 van 1914 tot 1919 en periode 3 van 1919 tot 1923, is vooral
voor dit aspekt van het totale onderzoek van belang. Voor wat betreft de
economische en sociale achtergronden van de dienstweigeraars zijn
periode 2 en periode 3 de duidelijkste. In periode 1 is eigenlijk geen
helder beeld te krijgen van de totale groep dienstweigeraars. Er is
weinig overeenkomst te bespeuren tussen de weigeraars onderling behalve
voor wat betreft hun politieke achtergrond.
In periode 2 waren er twee groepen dienstweigeraars duidelijk te
onderscheiden, namelijk de jongeren, die regelrecht na de eerste oproep
de dienst in moesten en de ouderen die vrijgesteld waren van de
lichtingen uit de perioden 1906 - 1914. Deze oudere dienstweigeraars
hadden vaak te maken met werk, vrouw en kinderen. Zij zijn mijns inziens
de interessantste groep voor onderzoek naar de economische en sociale
achtergronden.
In de derde periode waren de dienstweigeraars eigenlijk van een en de
zelfde categorie: jongeren die na loting en keuring meteen het leger in
moesten en gelijk weigerden. Zij waren tussen de 19 en 20 jaar vaak geen
baan, vrouw of kinderen. Het materiaal afkomstig uit Scheveningen omvat
deze derde groep. (1)
Bij het opzetten van het onderdeel over de economische en sociale
achtergronden van de dienstweigeraars werden de volgende criteria nader
bekeken: de sociale gelaagdheid, de scholing, het beroep, de leeftijd,
de familie
(-omstandigheden)
en de plaats van herkomst.
Enkele
onderdelen werden
samen getrokken
zoals de criteria
'sociale
gelaagdheid',
beroep'
en
'scholing'.
Deze waren zo moeilijk
te
onderscheiden in het bronnenmateriaal dat zij als een geheel worden
behandeld. Tevens was dit van toepassing op de criteria 'leeftijd', en
'familie (-omstandigheden)'. Een voorbeeld ter verduidelijking: Een
'jongere' had vaak geen vrouw en kinderen, maar wel ouders, waar soms
voor gezorgd moest worden, terwijl een 'oudere' wel met een eigen gezin
te maken had. Met andere woorden de leeftijd van de dienstweigeraar viel
in feite samen met de aard van zijn famil ieomstandigheden. Het criterium
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van de geografische spreiding van het aantal
laatste afzonderlijk behandeld worden.
6.1.

dienstweigeraars zal

als

De sociale en economische gelaagdheid.

Met het criterium 'sociale en economische gelaagdheid' wordt getracht
de positie van mensen in de maatschappij te bepalen. Deze kan o.a.
afgeleid worden uit het beroep van de betrokkene, het daarbij behorende
salaris en zijn 'status'. Sommige beroepen leverden weinig salaris op
maar hadden in de maatschappij, zeker in de twintiger jaren van deze
eeuw, een hoog aanzien. Te denken valt bijv. aan het beroep dominee.
Andere verschillen zijn te vinden in het onderscheid arbeider-ambtenaar.
De laatste had een hogere status, maar kon evenwel minder verdienen dan
een goede handwerksman.
Deze voorbeelden worden genoemd om de indeling van de beroepsstrati
ficatie van de ondertekenaars van het Manifest duidelijk te maken. Velen
werden uiteindelijk daadwerkelijk dienstweigeraar. Anderen werden niet
opgeroepen maar behoorden wel, door hun ondertekening, de gehele oorlog
door tot de categorie 'mogelijke of a.s. dienstweigeraar'. (2) Deze
categorie was te vinden in de tweede periode, 1914 - 1919. In de eerste
en derde periode waren deze mensen geen dienstweigeraar of 'mogelijk
— weigeraar' omdat ze te oud waren om opgeroepen te kunnen worden voor het
leger. In feite vormde het Manifest het enige duidelijke bronnen
materiaal omtrent de sociale gelaagdheid. Immers de ondertekenaars gaven
over het algemeen hun beroep op.
In het onderzoek van elke dienstweigeraar is gepoogd te achterhalen
wat de positie in de maatschappij of het beroep was. Van plus minus 200
dienstweigeraars, verdeeld over de gehele periode, viel dit op te
sporen. Echter hier kan mijns inziens geen representatief beeld uit
verkregen worden, daar van zo'n 600 dienstweigeraars deze achtergronden
onbekend bleven. Vandaar de keuze de beroepsstratificatie van de
ondertekenaars van het Manifest over te nemen.
J. Giesen publiceerde de totale lijst van ondertekenaars van het
eerste internationale Dienstweigeringsmanifest.(3) Heymans en Koster
hebben op basis van dit materiaal de volgende beroepsstratificatie
gemaakt: (4)

Tabel 7. Beroepsstratificatie van de ondertekenaars van het Manifest.
Beroep :

( in % )

Academici (o.m. predikanten, architecten en studenten)
Fabrikanten (grootte van het bedrijf onbekend)
Kleine zel
fstandigen (winkeliers, kleine ondernemers en kooplui)
Artistieke beroepen
(Sem i ) Intellektuele en kleine vrije beroepen
Verplegend en verzorgend personeel
Ambtenaren, waaronder onderwijzers
Zelfstandige boerenklasse (landbouw, veeteelt etc.)
Handwerkslieden en ambachtslieden
Geschoolde industriearbeiders
Dienstpersoneel (kantoorbedienden en dienstbodes)
Ongeschoolde arbeiders (o.m. land- en fabrieksarbeiders)

6,3
1,0
9,1
3,2
7,4
3,1
3,4
3,5
36,3
2,7

Totaal

99,6

7,2

16,4

(ontleend aan: Heymans & Koster - de l.A.M.V. van 1904 tot 1921. N.B.
Heymans & Koster vermelden niet waarom zij niet op 100 % uitkomen.)
Ik wil twee opmerkingen bij deze tabel plaatsen. Ten eerste tekenden
24 predikanten het Manifest, dat is bijna de helft van de groep academi
ci
en fabrikanten. Een verklaring hiervoor is dat het initiatief uitging
van een aantal dominees, die ongetwijfeld eerst hun collega's gevraagd
hebben mede te ondertekenen. (5) Voor het onderzoek naar (mogelijke)
dienstweigeraars moet hier gewezen worden naar het feit dat geestelijken
vrijgesteld waren van dienst. Ten tweede kan voor wat betreft het
geringe aantal ondertekenaars onder de groep ambtenaren gewezen worden
op het feit dat veel ambtenaren hun handtekening introkken, naar
aanleiding van de maatregelen die de overheid ten opzichte van de
ondertekenaars had genomen (zie paragraaf 4.2.2.) Concluderend kan
gesteld worden dat de grootste groep ondertekenaars kwam uit de groep
'handwerkslieden en ambachtslieden'; daarnaast is mijns inziens ook de
groep 'ongeschoolde arbeiders' goed vertegenwoordigd. (6) Samen vormen
zij de meerderheid van de ondertekenaars (52,7 % ) In ieder geval kan de
conclusie getrokken worden dat de dienstweigeraars over het algemeen
geen intellektuelen of studenten waren.
Voor de sociale gelaagdheid van de dienstweigeraars kan het volgende
geconcludeerd worden. De cijfers geven een goed beeld van de (mogelijke)
dienstweigeraars uit de periode 1914 tot 1919, die een beroep hadden.
Zij zijn voornamelijk te vinden in de categorie 'oudere' dienst
weigeraars. De 'jongere' dienstweigeraars hadden over het algemeen nog
geen beroep.
Over de perioden 1893 tot 1914 en van 1919 tot 1923 geven de cijfers
geen uitsluitsel, daarnaast is niet duidelijk hoe groot de groep
jongeren is geweest in de periode 1914 tot 1919. Om een indruk te
krijgen van de verhouding 'oudere' - 'jongere' dienstweigeraars, wordt
hier in onderstaande tabel het aantal landstormplichtigen (de z.g.
'oudere') dienstweigeraars en het aantal nieuwe militieplichtigen (de
z.g. 'jongere') dienstweigeraars in de periode 1916 tot 1917 vermeld.(7)
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Tabel

8

. Verhouding landstormers-mil iciens onder de dienstweigeraars in
de periode 1916 tot 1917

Kwalificatie

Aantal dienstweigeraars

onbekend
mil iciens
landstormplichtigen

20

totaal

79

17
42

(in %)
21,5
25,3
53,2
100,0

V oor de derde periode, van 1919 tot 1923, moet volstaan worden met de
opmerking dat het hier voornamelijk jonge dienstweigeraars betrof. Een
beroep hadden de meesten nog niet. Materiaal over de sociale gelaagdheid
van het gezin waaruit zij kwamen, is helaas niet te achterhalen.
Voor wat betreft de periode 1893 tot 1914 kunnen slechts enkele
voorbeelden geschetst worden, zonder dat daar duidelijke conclusies aan
te verbinden zijn. Mijns inziens geven deze voorbeelden wel een goed
beeld van de doorwerking van het sociale milieu op de uiteindelijke
keuze om de dienst te weigeren. In deze voorbeelden zit ten dele ook het
aspekt van de familieomstandigheden verwerkt.
J.P. Terweij schreef in 1963 over zijn afkomst: "Mijn vader was
leraar aan de gemeente kweekschool te Amsterdam. ( ...) Hij was Ridder in
de Orde van de Nederlandse Leeuw. (...) Mijn ouders hadden vier
kinderen, twee dochters en twee jongere zoons, van wie ik de oudste was.
Ons gezin behoorde tot de gegoede burgerlijke stand, de middenstand. Ik
was (...) tien jaar toen mijn vader stierf. 't Gevolg daarvan is een
zachtmoedige opvoeding, zonder veel dwang en een in acht nemen van mijn
goede wensen en neigingen door mijn moeder. (...) Ik bezocht op mijn
uitdrukkelijk verlangen kunstnijverheidsscholen en de Rijksacademie voor
Beeldende kunsten te Amsterdam. Dat was in de tijd tussen mijn dertiende
en negentiende jaar. Ik zag af van het onderwijs op een H.B.S. of andere
middelbare school en ontving daarvoor privaatlessen. Mijn moeder kwam me
bij zulke wensen tegemoet. Ik oefende mij ook in muziek en las veel en
van alles. 'n Soortgelijke opvoeding en vredige familieleven kregen ook
mijn broers en zusters." J.P. Terweij kwam al lezende met Tolstoj in
aanraking, leerde diens ideeën waarderen en na een vervelende ervaring
op de kazerne begon hij met zijn principiële dienstweigering. (8 )
A. Tazelaar, die na J.P. Terweij weigerde, kwam uit een geheel ander
sociaal milieu. Hij vertelde in een interview: "Ik ben het zesde kind
uit een gezin met acht kinderen. We woonden in Schiedam. Mijn vader was
oorspronkelijk metselaar. (...) De verhouding tussen mijn ouders was
niet goed. Mijn vader was nl. brandersknecht; hij liep overdag in de
branderijen en kwam dan dronken thuis. Enige malen heeft hij mijn moeder
de deur uitgegooid; mijn moeder is toen ingetrokken bij de oudste
dochter die getrouwd was. Tenslotte heeft mijn vader zich verdronken.
Wij waren al heel wat jaren porder. Dat beroep bestaat natuurlijk allang
niet meer. Mijn vader ging om half een des nachts de vier of vijf
bakkers wekken. Daarna ging mijn moeder de branders wekken. (...) Ik
moest ook meehelpen.
Dat porren was geen
loondienst, maar een
abonnement. Per adres leverde het tien cent per week op. Daar hadden we
een royaal inkomen mee. (...) Toen ik van de lagere school kwam ben ik
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bij een hoefsmid gekomen. Dat beviel me niet. Ik wou naar zee. Ik heb
toen - ik was veertien - een contract bij de marine getekend. Ik zou in
dienst komen als ik zestien was, en ik tekende voor veertien jaar. Mijn
vader was toen al dood en mijn moeder tekende voor mij. De opleiding
stond me meteen al tegen," Uiteindelijk bleef A. Tazelaar anderhalf jaar
bij de marine. Tijdens een verlofperiode hoorde hij Schermerhorn spreken
over de dienstweigeraar J.P. Terweij en toen besloot A. Tazelaar: "Dat
moet ik ook maar doen." (?)
Bovenstaande voorbeelden uit de eerste periode zouden in feite ook in
de tweede of derde periode hebben kunnen plaatsvinden. De bedoeling om
beide voorbeelden op deze plaats aan te halen was om de doorwerking van
een bepaalde (hoge of lage) positie op de sociale ladder op de uiteinde
lijke keuze tot dienstweigering te illustreren.
6 .2.

De familieomstandigheden.

Onder de noemer familieomstandigheden wordt verstaan: De gezins- en
fam il ie-sam enstell ing en haar invloed op de dienstweigering. D. Koning
verhaalde in zijn dagboek zijn zorgen om zijn vriendin. Deze bleken
uiteindelijk gegrond te zijn, want zij verbrak de relatie met hem
tijdens zijn gevangenschap. (10) In 'De Wapens Neder' werd over J. Kaay
geschreven, dat hij in een moeilijke positie verkeerde: "Zijne ouders,
waarvoor hij als kind de steunpilaar was, zijn ziekelijk. Ze zoo achter
te laten, zonder ook maar het geringste te kunnen doen om hen, in deze
dagen van ellende die zij doormaken, behulpzaam te zijn, welk een gevoel
van machteloosheid moet dit bij iemand verwekken." (11) Meinte Ringia
liet zijn vrouw, die ziekelijk was, in deze toestand achter toen hij
ging dienstweigeren. Na vijf weken voorarrest kreeg hij bericht dat zijn
vrouw in een gesticht was opgenomen als zenuwpatiënte. Hij kreeg
vervolgens twee maal 24 uur vrij om haar in deze toestand te bezoeken.
Bij de aanvang van zijn dienstweigering schreef F.F. Lange een brief aan
'De Vrije Socialist'. In een artikel in dit blad stond over Lange
geschreven dat de avond tevoor de oproep was aangekomen, "(...) zoodat
hij van morgen door de zeer harde noot moest bijten afscheid te moeten
nemen van zijn jonge vrouw en twee lieve schatjes van kinderen, de
jongste is zes maanden en zal als 'patie' nog eens terugkomt, deze wel
loopende tegemoet kunnen komen." (12) Deze voorbeelden zijn aangehaald
om aan te geven welke persoonlijke ervaringen dienstweigeraars en hun
familie moesten ondergaan op het moment van de aanvang van hun
weigering. Het afscheid nemen van de naasten moet ieder, in welke
periode dan ook, zwaar zijn gevallen. De familieomstandigheden konden
zodanig worden dat de dienstweigeraar zich gedwongen zag zijn daad op te
geven. In paragraaf 8 .2. wordt hier uitvoerig op ingegaan.
Cijfers over de familieomstandigheden zijn nauwelijks beschikbaar.
Slechts van de periode 1920 - 1923 is een volledig beeld te krijgen
omtrent het aantal gehuwden en ongehuwden onder de dienstweigeraars.
Andere gegevens over de familieomstandigheden ontbreken. De cijfers over
het aantal gehuwden en ongehuwden in de periode 1919 - 1923 zijn weinig
zeggend voor andere perioden, daar tussen 1920 en 1923 er slechts
'jongeren' weigerden, die over het algemeen niet gehuwd waren. (13)
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Tabel 9. Aantal gehuwde en ongehuwde dienstweigeraars in de periode van
october 1920 tot december 1923.
Kwalificatie
onbekend
ongehuwd
gehuwd
Totaal

Aantal dienstweigeraars

(in %)

12

11,1

93

86 , 1

3

108

2,8
100,0

Sommige families waren duidelijk antimilitaristisch te noemen. De
ouders gaven hun kinderen een dito opvoeding, die vaak resulteerde in de
persoonlijke dienstweigering van de kinderen. Binnen de traditioneelanarchistische families kwam een zodanige vanzelfsprekendheid naar boven
dat indien vader of zoon zou moeten gaan dienen, deze natuurlijk zou
gaan weigeren. Aldus ontstonden er, in de periode 1914 - 1919, toen
meerdere zonen uit een familie konden worden opgeroepen, de z.g.
'dienstweigeraarsfamil ies'. J. Giesen noemde met name de families Drent,
Bouwmans, Zuidema, Bishof, Abbink, Bijker, Jansen, Postma en De Wit (14)
6.3.

De geografische spreiding van het aantal dienstweigeraars.

Een totaalbeeld van de geografische spreiding valt niet te maken,
omdat niet van alle dienstweigeraars de woonplaats bekend is. Toch kan
er wel een verantwoord beeld gegeven worden over hoe de dienstweigering
in Nederland plaats vond, Johnnie Harinck, degene die in 'De Wapens
Neder' alle contacten met de dienstweigeraars vermeldde en deze onder
hield, zei over de dienstweigeraars, dat deze voornamelijk uit de
provincies Friesland, Groningen en Drenthe afkomstig waren. Hij legde
een verband met de verspreiding van het weekblad 'De Arbeider' dat in
deze provincies verscheen. De redacteur, Kaspers, was een fanatieke
pleitbezorger van de persoonlijke dienstweigering. (15) In zijn blad
stond ook elke week een lijstje met dienstweigeraars en werd opgeroepen
vooral diegenen, die uit het noorden kwamen, te ondersteunen. Binnen dit
gebied waren duidelijk regio's te onderscheiden waar de aanhang voor de
dienstweigeringsbeweging het grootst was: De Groningse veenkoloniën en
de Zuidwesthoek van Friesland. Dat zijn ook de gebieden waar de
anarchistische en antimilitaristische beweging een grote aanhang hadden.
Naast deze drie noordelijke provincies wordt door tijdgenoten
(waaronder J. Giesen) uitdrukkelijk de kop van Noord-Holland, d.i. WestFriesland, genoemd. Net name plaatsjes als Winkel, V eenhuizen, Oude
Niedorp, Beemster en Nieuwe Niedorp (waar ds. Schermerhorn predikte)
kunnen, in de periode 1914 - 1919, als z.g. 'dienstweigeraarsplaatsen'
genoemd worden. (16)
Van de grote steden waren eigenlijk alleen Amsterdam en H a a r l e m , en
in de periode
1914 - 1919 ook Enschede,
plaatsen waar
veel
dienstweigeraars vandaan kwamen. De Zaanstreek, traditioneel radicaal socialistisch, was ook een streek waar het antimilitarisme ingang vond
en waar menig dienstweigeraar zijn ouderlijk huis had staan.
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Als geheel komt dit beeld overeen met het verspreidingsgebied die
Heymans en Koster signaleerden omtrent de ondertekenaars van het dienst
weigeringsmanifest. (17) Het traditioneel katholieke zuiden bleek totaal
niet vertegenwoordigd en de regio's die eruit sprongen waren die als
vrijzinnig protestant of niet gelovig aangemerkt konden worden. Uit
eigen onderzoek kan een overzicht gegeven worden van de domicilies van
dienstweigeraars uit de periode 1916 - 1917 en van october 1920 tot
december 1923. (18)
Tabel 10. Geografische spreiding
provincies verdeeld.

Provincie
Onbekend
Fr i
esland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N o o r d - H o l lan d
Z u i d - H o l la n d
Zeeland
Noord-Brabant

Aantal

van

de

dienstweigeraars

dienstweigeraars

15
32
12

7
5
6

over

de

(in % )
8,0

17,1
6 ,4
3,7
2,7
3,3
O)
Cf

73
27

3,3
39,0
14,4

0

0,0

6

Lim burg
T ot a a l

3

1,6

1

0,5

187

100,0

Enkele regio's en steden worden onderstaand nog speciaal
loep genomen:

onder de

Tabel 11. Noord-Holland.
Regio

Aantal dienstweigeraars

Zaanstreek
W est-Friesland
Amsterdam
Haarl em
Rest van Noord-Holland

13
4
34

Totaal

73

11
11

(in % )
17,8
5,5
46,5
15,1
15 ,1
100,0
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Tabel 12. Fries]and.
Regio
Zuidwesthoek
Rest van Friesland
Totaal

Aantal dienstweigeraars.
11
21
32

( i n %)

34,4
65,6
100,0

Conclusie uit bovenstaande tabellen is dat West-Friesland niet of
nauwelijks in de onderzochte periode van belang was als regio waar
dienstweigeraars hun domicilie hadden, Toch was zij een belangrijk
werfgebied van dienstweigeraars. Voor de rest komt het beeld overeen met
de eerdere beschouwingen, welke tijdgenoten naar voren brachten. De
dienstweigering in Zuid — Holland was in de periode 1920 - 1923 sterk gaan
groeien door een enorme toename van het aantal dienstweigeraars in de
stad Rotterdam. (19) In de periode voor 1919 was Rotterdam een stad waar
nauwelijks dienstweigeraars vandaan kwamen. Bovenstaande cijfers uit de
tabellen 1 0 , 1 1 en 1 2 geven duidelijk aan dat het algemene beeld
aangaande de geografische spreiding van het aantal dienstweigeraars
bevestigd kan worden. Opgepast moet worden om er al te voorbarige
conclusies aan te verbinden. Met name de regio's West-Friesland en
Rotterdam komen door het cijfermateriaal in een ander daglicht te staan.
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Inleiding.

De gevangeniservaringen van de dienstweigeraars zijn vanzelfsprekend
nogal uiteenlopend. Niet alleen wisselden deze van persoon tot persoon,
door het verschil in karakters, maar ook de wijze van opsluiting zorgde
voor uiteenlopende belevingen. Het maakte nogal wat uit, of je alleen
werd opgesloten in een cel, of met een aantal in een zaal, of zoals
later gebeurde, met vrijwel alle dienstweigeraars tesamen in een
gevangenis. Na de invoering van de gemeenschappelijke opsluiting, aan
het einde van de Eerste Wereldoorlog, kende elke dienstweigeraar zowel
de eenzame opsluiting in de cel, als - na de veroordeling - het leven in
de algemene verblijf zalen voor alle weigeraars, t.w. fort Spijkerboor en
later de strafgevangenis te Scheveningen.
In de eerste paragraaf worden deze verschillende ervaringen
behandeld. Uitgebreide aandacht zal worden besteed aan het leven in een
eenpersoonscel. Vervolgens worden in paragraaf 7.1.2. de groepsgevallen
bekeken, terwijl in paragraaf 7.1.3. de gemeenschappelijke opsluiting
aan bod komt. Benadrukt moet hier worden dat de negatieve ervaringen van
de dienstweigeraars vaker op papier kwamen dan de positieve. Getracht
zal worden, uit de grote hoeveelheid bronnen een zo objectief mogelijk
beeld over het gevangenis- leven te schetsen. Daarnaast worden enige
excessen, omtrent de behandeling (of mishandeling eigenlijk) van de
dienstweigeraars, beschreven. Er zal zo uitvoerig mogelijk worden
ingegaan op de persoonlijke belevenissen, omdat dit m.i. het meeste
recht doet aan de concrete ervaringen van de dienstweigeraars.
In de tweede paragraaf wordt de nadruk gelegd op de externe hulp aan
de gevangenen. Ook deze had een grote invloed op de uiteindelijke
gevangeniservaringen. Een voorbeeld: men hield het gemakkelijker uit in
de wetenschap dat er - financieel - voor vrouw en kinderen gezorgd werd,
hetgeen dan ook gebeurde. Daarover hoefde men zich dus geen zorgen te
maken.
In de derde paragraaf zal er aandacht geschonken worden aan de
propaganda rond de gevangen dienstweigeraars. Een aantal bracht een
brochure uit met gevangeniservaringen of hield, voor en na de weigering,
lezingen over de gevangenistijd ter bevordering van het antimil itarisme
in het algemeen en ter voorbereiding van de aankomende dienstweigeraars
in het bijzonder.
7.1.

De celervaringen.

De celervaringen wisselden van persoon tot persoon en van gevang tot
gevang. In de navolgende beschrijvingen zijn de soorten gevangenis
ervaringen door elkaar heen gebruikt (echter wel met vermelding van
plaats). De nadruk ligt op de wijze van opsluiting, nl. alleen, in
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groepjes of massaal, daar deze mijns inziens de meeste verschillen gaf
in de ervaringen van de dienstweigeraars.
De dienstweigeraar H. Eikeboom heeft in deze zo'n beetje alles
meegemaakt. In october 1917 kreeg hij eenzame opsluiting dus verbleef
hij alleen in een cel. In februari 1918 schreef hij dat hij was
overgeplaatst naar Den Haag, alwaar hij met 20 andere lotgenoten op een
grote zaal werd gehuisvest. Daarna belandde hij in november 1918 in het
fort bij Spijkerboor, waar in de loop van dat jaar alle dienstweigeraars
opgeborgen werden. Zijn persoonlijke gevangeniservaringen behelsden dus
alle verschillende vormen van opsluiting. (1)
Andere verschillen in de beleving van de arresttijd konden voortkomen
uit de soort straf die men uitzat en het soort gevang waarin men
verbleef. D. Koning verhaalde hoe hij na zijn weigering in de politiecel
van Leiden belandde, waar hij moest verblijven tot het procesverbaal was
opgemaakt. Vervolgens werd hij naar het huis van bewaring te Den Haag
overgebracht in afwachting van de uitspraak van de rechtbank. Na zijn
veroordeling kwam hij terecht in de strafgevangenis van Scheveningen. Na
beëindiging van de eerste 4 maanden straftijd belandde hij wederom op de
kazerne te Leiden, alwaar hij opnieuw weigerde het dienstbevel te
gehoorzamen. Hierop werd hij voor de tweede maal opgesloten in de
politiecel en begon het spel van opsluiting opnieuw. In de straftijd die
hierop volgde, heeft hij achtereenvolgens in het huis van bewaring in
Den Haag, de strafgevangenissen te Arnhem en Utrecht, wederom de
politiecel te Leiden (na zijn derde weigering), vervolgens het huis van
bewaring in Den Haag en als laatste in de strafgevangenis van Rotterdam
gezeten. (2 )
Even zovele ruimten, even zovele verschillende behandelingen en dito
ervaringen. Met name het verschil tussen een huis van bewaring en een
strafgevangenis is erg groot. In een huis van bewaring belandden zij die
nog niet onherroepelijk veroordeeld waren. Dat wil zeggen dat, indien er
hoger beroep aangetekend werd tegen een uitspraak, men in een huis van
bewaring verbleef tot de definitieve veroordeling. Na deze veroordeling
volgde verhuizing naar een strafgevangenis. Menig dienstweigeraar ging
om deze reden in hoger beroep. Het verschil tussen beide systemen uitte
zich met name in de behandeling en in mindere mate in de huisvesting. In
het huis van bewaring was geen werkverplichting, voorts waren er
mogelijkheden tot contact met andere gevangenen, soms betekende dat
groepsgewijze opsluiting. Als geheel was het een 'vrijere' vorm van
vastzetting.(3) Met de intrede van de gemeenschappelijke opsluiting,
voor alleen dienstweigeraars, verdween dit verschil in behandeling.
7.1.1. De eenzame opsluiting, het leven in een cel.
Verschillende aspecten van het leven in een cel worden hier
achtereenvolgens, gelardeerd met sprekende citaten, aangestipt.
J. Kaay geeft in zijn brochure, met de veelzeggende titel "Schandalen
uit de Nederlandse gevangenis onthuld", een uitvoerige beschrijving van
de grootte en de inrichting van een cel in de strafgevangenis: "Deze cel
is van ruwe steen; een krukje om op te zitten is met een dikke ketting
aan den muur vastgeklonken. Een waterkruik staat in den hoek, ook een
draagbaar privaat. Voorts zijn er nog enige losse benodigdheden, als:
drinkbeker, waschteil, een blik voor het middagmaal, stoffer en blik,

klein celemmertje, een houten mesje en spijslepel, zoutbakje en
boterpotje, in 't laatste krijg je nooit iets. De bedstee bestaat uit
een vierkant ijzeren geraamte, dat ook aan den muur is vastgekl onken.
Een stroozak ligt er in, ook een strooien hoofdkussen met des zomers een
en des winters twee dekens en twee lakens, welke om de maand worden
vervangen door schoone. M eestal laten ze je eerst een maand kou lijden
voor ze de tweede deken geven. (...) Overdag moeten de dekens worden
opgevouwen en wordt de bedstee plat tegen den muur gehecht, zoodat men
deze niet voor canapé kan gebruiken. Een tafel van ongeschilderd hout is
ook vast aan den muur, zoodat niemand met je meubilair aan de haal
gaat." (4)
D. Koning, schilder van beroep, was niet ontevreden over zijn cel in
het huis van bewaring te Den Haag. Hij schreef in zijn dagboek: "Een cel
hier of een cel in de strafgevangenis, dat is nog een machtig verschil.
Het raam is hier gepleisterd en in doffe verf getamponeerd. Dat is voor
een schilder een lust om hier te zitten. 't Plafon en de wanden hebben
een heel teer kleurtje, de lambrizering is in geel en omberkleur
geverfd, raam en deur enz. een groen tintje en het hoekkastje is donker
eikenhout geschilderd. Het vertrekje ziet er dus niet ongezellig uit."
(5)
Dat niet ieder tevreden was over zijn cel spreekt voor zich. De
meesten kwamen terecht in cellen als hierboven beschreven. Een enkeling
werd echt beroerd opgesloten. Romers werd, na zijn tweede weigering,
opgesloten in een cachot op het politiebureau van Noordwijk. Deze cel
had de volgende omvang: lang 2,10 meter, breed 1,20 meter, hoog 2,65
meter met twee luchtopeningen van 25 bij 17 cm. naar een gang. In het
hok was een brits en een opening van een riool voor natuurlijke
behoeften. (6 )
Het name de koude speelde menigeen parten, H. Eikeboom kon, ondanks
dat het vroor op de kerstdagen van 1917, zich zelf voorhouden het toch
nog warm te hebben. Hij schreef: "Als ik voor mijn raam zit te lezen of
te eten, dan komen de hagelstenen door de kieren van het venster over
mijn handen tippelen. Ook heb ik hier geen vuur; en ik moet bij het raam
gaan zitten om nog wat licht te hebben, en het raam sluit niet en heeft
grootte kieren, en het tocht hier dus; de winter heeft hier binnen vrij
spel, en ik heb het zo koud, dat ik met hoed op en jas aan en met de
dekens om knieën en voeten zit; 's nachts vriest de deken bij mijn mond
van m'n adem stijf en m'n handdoek staat recht uit als een plank, maar
ondanks dit alles is het toch kerstmis en toch vier ik de geboorte van
de Liefdemens en dus is het warm en licht." (7)
Deze enigszins gezwollen woorden van H. Eikeboom, die uiteindelijk
zijn innerlijk vuur verwarmde, ten spijt, had menig dienstweigeraar het
intens koud. Vrijwel alle brochures en dagboeken verhalen hierover. De
meeste klachten, gepubliceerd in 'De Wapens Neder' en 'Berichten over de
Dienstweigering', die in de herfst en winter verschenen, wezen op een
ondragelijke koude. J. Giesen schreef in laatstgenoemd blad: "Kapteijns
thermometer, een stuk overtuigingsmateriaal hem geschonken door een
verpleegster, wees aan in zijn cel (kazerne II, Amersfoort): 5 dec. 40
gr. Fahrenheit (32 gr, is het vriespunt); 6 dec. 40-42 gr.; 7 dec.
44-45 gr.; 8 tot en met 17 dec. 45-46 gr.; 18 dec. 38-41 gr.; 19 dec.
37-40 gr.; 20 dec. 30-38 gr (!); 21 dec. 38-39 gr.; 22 dec. 38-40 g r .;
23 dec. 34-38 gr. En dat bij zoo goed als geen beweging." (8 )
De hygiene en de m ogelijkheid tot persoonlijke verzorging in de cel
was zeer matig te noemen. G. de Wit schreef hierover: "Omtrent de eerste
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eisen van hygiëne heeft men de zonderlinge begrippen, een keer in de
twee maanden een bad en een keer in de maand een voetbad vindt men heel
gewoon. (...) In het Huis van Bewaring te Utrecht moest ik er genoegen
mede nemen om de eerste nachten gebruik te maken van de lakens en de
dekens van mijn voorganger." (?) De dienstweigeraar Jo Wage moest in het
hospitaal opgenomen worden omdat zijn cel zo goor was, dat hij volledig
onder de uitslag kwam te zitten. (10) Jacob Bruining meldde zich ziek
omdat hij "(...) in een cel verkeerde, waar dag en nacht het water langs
de wanden liep. Hij wilde van de officier van gezondheid wel eens horen
of dat een cel was, waarin een mens mocht verblijven. De geraadpleegde
officier keurde vervolgens de cel af. Toen kort daarna de kapitein van
de week vernam waarom de cel leeg was, liet hij die door een soldaat
schoonmaken, Deze haalde al vlot een halve emmer vol van de wanden!
Hierna mocht Bruining zijn hokje weer in en al ras liep het water weer
langs de muren." (11) Niet iedereen had te klagen over de hygiëne, toch
was dit een van de meest voorkomende reden tot afkeuring van reeds
gevangen dienstweigeraars die ziek in een hospitaal belandden. (1 2 )
De gevangeniskleding werd uitvoerig door J. Kaay beschreven: "Ruwe
katoenen onderkleeding, pantalon en hemd, een borstrok van ruw grijs
weefsel, een 'boevenpak' (...) ik bedoel 'bovenpak' van pilo, pantalon
zonder zakken en een buis, een paar sokken en klompen. (...) Voor
hoofddeksel krijgt men een rond mutsje, ook van pilo, waaraan een masker
hangt. Hierin zijn twee gaten, waar men precies door kan zien en anders
is het geheele gelaat ermee bedekt". (13) Net name dat masker was
opmerkelijk. De eenzaamheid van de gevangenen in de cel, werd hiermede
buiten de cel (bijvoorbeeld tijdens het luchten) benadrukt. Hij was door
het dragen van dit masker in feite gezichtsloos en naamloos, hooguit de
ogen waren nog te ontwaren. Het masker had ook veel uitwerking op de
emotionele gesteldheid van de dienstweigeraar. Een gedetineerde schreef
hierover: "Ik heb eens zes maanden gelopen met een celkap voor mijn
gezicht; God alleen weet, wat er in die tijd in me is omgegaan." (14)
Het eten was over het algemeen 'rats met bonen', vaak door elkaar
gegooid. Vooral over de hoeveelheid werd geklaagd. J. Kaay doorspekt
zijn gehele brochure met verwijzingen naar de honger, die hij gedurende
zijn straftijd heeft geleden. "Het is geen doen een oude man en een
jongeling op een rantsoen te zetten." (15) Ds. Schermerhorn schreef over
het eten in het huis van bewaring te Alkmaar: "Het eten valt niet mee.
De eerste twee dagen niets dan water en roggebrood zonder boter. Daarna
's middags een blikje soep of 'rats'. De soep is goed; de 'rats' niet
veel zaaks, veel te weinig groenten. De melk 's morgens is miserabel en
de koffie 's avonds slecht." (l6) Menig principiële dienstweigeraar was
overtuigd vegetariër. Vaak werd hier wel rekening mee gehouden, echter
een aantal dienstweigeraars moest voedsel met vlees bereid, tot zich
nemen. Een enkeling, zoals de overtuigd vegetariër Kriller, weigerde dit
voedsel en moest daarom maar genoegen nemen met water en brood. In een
brochure van de I.A.M.V. werd vermeld dat het voor Kriller een zee van
lijden was en dat door het eentonige voedsel zijn geestelijke zowel als
zijn lichamelijke toestand hard achteruit ging. (17) J. Kaay concludeert
over de gevolgen van het slechte voedsel: "Het lichaam van de gevangenen
wordt ten laatste verwoest. Bij allen ontstaat hetzelfde verschijnsel
uit de zelfde oorzaak nl .: te weinig voedsel, vet voedsel; en te
slecht!" (18) Toch blijken deze excessen niet maatgevend te zijn.
D. Koning schreef in zijn dagboek over het gebruik van de maaltijd in de
strafgevangenis te Utrecht: "Men krijgt hier bord, vork en lepel. Dat
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het daarmee wel zo smakelik eet als met zo'n lomp houten ding (n.b. hier
wordt bedoeld een houten lepel) behoef ik niet te zeggen. Ook de 'rats'
behoort hier tot het verleden; de aardappelen en groenten zijn hier in
twee ineensluitende blikken met een deksel afgesloten. Dus, meneer
krijgt het eten in een deksel en eet apart op zijn kamer." (19)
De post voor de dienstweigeraars werd altijd eerst doorgelezen en op
de inhoud van de brieven werd censuur toegepast. Sommige gevangenissen
hadden een beleid waarin het ontvangen van briefkaarten uit den boze
was, deze belandden dan ook linea recta in de prullenbak. Over de inhoud
van de brieven had de opperbevelhebber van de landmacht besloten dat
alle aansporing tot dienstweigering in brieven met gevangen militairen
niet
werd
toegelaten,
evenmin
als
brieven
in
enveloppen
met
antimilitaristische spreuken. (20) Zelfs aansporingen van vrienden om de
gevangenschap vol te houden werden niet getolereerd. D. Koning vertelde
hierover het volgende: "Braaksma heeft me ook eens geschreven, maar zo,
dat ik de helft van z'n brief niet kreeg. P. de Boer, (n.b. een
mededienstweigeraar) die me vanuit Den Helder schreef, deed die moeite
ook tevergeefs, en gister kreeg ik een brief van v.d. Schaaf (van wie er
nog al eens een brief helemaal ingehouden is) waar drie stukken waren
uitgeknipt, en een brief van v. Wijngaarden met een stuk eruit. Het
brievenkontrole is men hier verbazend streng, zooals U ziet. Enfin,
liever gesnoeid dan helemaal niet." (21) Over het algemeen mocht een
dienstweigeraar zoveel post ontvangen als er gestuurd werd. Wat betreft
het zelf schrijven van brieven duldden sommige gevangenisreglementen dat
een gevangene slechts een brief per maand mocht schrijven. De meeste
gevangenissen waren echter zeer liberaal op dit gebied, zodat men mocht
schrijven wanneer er tijd voor was.
In de vrije uren mocht men boeken lezen, tekenen of schrijven.
Materiaal hiertoe werd vaak door de gevangenis verstrekt, een enkele
keer moest het via het bezoek verkregen worden. J . Kaay studeerde zelfs
in zijn cel (22) en M.A. Romers schreef allerlei filosofische verhande
lingen
in zijn gevangenistijd.
Deze beschouwingen zouden
in de
twintiger- en dertiger jaren essentieel zijn voor de theorievorming van
de religieus-anarchisten. (23)
Elke dienstweigeraar kreeg bij binnenkomst in de gevangenis een
nummer. Dit nummer verving je naam. J. Kaay vertelde: "Nooit mag een
gevangene bij zijn naam worden genoemd; de laatste keer heette ik:
nr. 33." (24)
De gevangenen werden niet continue in de cel gehouden. Een of twee
keer per dag werden ze gelucht. H. Eikeboom vertelde over de eerste keer
dat hij dit onderging: "Dit luchten is een soort seremoniele handeling,
die de arrestant twee keer daags ondergaat. Een half uurtje mag hij zijn
cel uit op een beperkt terrein rondwandelen. Wandelen? Ja, dan altijd
zo: voorop loopt de arrestant, die bij die feestelijke gelegenheid een
pijpje of sigaar mag roken. Naast hem de sergeant-wachtcommandant, 't
geweer op de schouder. Achter hem nog eens een of twee soldaten, die ook
een geladen en van bajonet voorzienen 'spuit' op den nek hebben." (25.)
Ook J. Kaay verhaalt er, niet zonder spot, over als hij schrijft: "Met
luchten komt men in een buitencel die den vorm heeft van een trapezium,
dat ongeveer een oppervlakte heeft van 10m2. Boven zijn allemaal ijzeren
tralies op een hoogte van plusminus 3m., welke zijn afgebakend met dikke
railvormige balken, waar nog eens ijzergaas overheen gespannen is,
zoodat de moogelijkheid is en blijft uitgesloten dat roofvogels er met
je vandoor zullen gaan." (26)
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In het begin werd er per individu gelucht. Later, in de loop van de
Eerste Wereldoorlog, werden meerdere dienstweigeraars tegelijk naar
buiten gelaten. Voor de meeste gevangenen betekende dit dan ook de enige
vorm van communicatie met anderen. Zo groeide de 'luchttijd' tot een der
hoogtepunten van de dag uit. Andere mogelijkheden tot communicatie waren
er tijdens de bezoektijd, die slechts 15 minuten duurde. De frequentie
was eenmaal per week en alleen familie werd toegelaten. (27) Daarnaast
kwamen er nog wel eens geestelijken op bezoek, vaak met het doel de
dienstweigeraar te bekeren tot de oorlog. (28)
De dienstweigeraars konden, als ze dat wilden, werken in de
gevangenis. Vrijwel iedereen deed dit graag, zowel als tijdverdrijf als
ook dat er geld mee te verdienen was. De meesten besteedden dit geld aan
de kantine, waar ze voedsel kochten ter aanvulling van hun dagelijkse
kost. D. Koning moest borstels maken en kreeg daar naar tevredenheid
voor betaald: "Het borstelwerk maken geschiedde in dagloon; de eerste
maand tien centen per dag, en later twaalf en een halve cent. Een
schoenborstel maakte ik voor een cent, en een rosborstel voor twee en
een halve cent. Het Rijk betaalt flinke lonen!" (29) Later kreeg hij
schilderwerk te doen, hetgeen overeenkwam met zijn eigen beroep. (30)
Romers schreef in een brief aan zijn familie: "Ik moet je nog mededelen
dat de Brigadier mij gister een gangloperbaantje gegeven heeft. (...) De
tijd schiet er snel mee op." (31)
De behandeling van de dienstweigeraars was niet altijd even humaan.
Zowel in de afzonderlijke cel-gevangenschap als (zoals in paragraaf
7.1.2. en 7.1.3. nog zal blijken) in de groepsopsluiting en de massale
opsluiting,
waren
vormen
van
gevangenmishandeling
aanwezig.
In
'Opwaarts' werd over de dienstweigeraar Pfann het volgende geschreven:
"Tijdens het luchten riep de batteljonscommandant de gevangene, die in
burgerkleding was, met de woorden: "Kom jij eens hier, doe je handen uit
je zak." het was koud en de dienstweigeraar had daarom de handen in zijn
zakken. Pfann antwoordde daarop, dat hij het uit burger beleefdheid wel
zou doen, maar als militair bevel nooit! Deze woorden waren nog niet
uitgesproken of de kapitein greep hem bij zijn strot en borst, duwde hem
achterover en gooide hem een eindweegs van zich af op de grond." (32) In
het sociaal — democratische blad 'Het Volk' stond een artikel over de
'mishandeling van de dienstweigeraar Jan Groen'. Deze werd gedwongen
zijn burgerkleding te verruilen voor het soldatenpakje. Hiertegen
verzette hij zich krachtig. Daarop verschenen drie marechaussees met
gummiknuppels en handboeien. "Toen Groen weigerde van kleeding te
verwisselen, werd hij eenvoudig tegen den grond gesmeten; de mannen der
wet zetten hem hunne gezamenlijke knieën op borst en hals en een wrong
hem de kettingen der handboeien om zijn polsen, zoodat het bloed eruit
sprong, en 's avonds de indrukken der ringen nog diep in het vleesch
stonden. Een ander zag nog gelegenheid hem een hoofdwond toe te
brengen." (33)
De vele verhalen hierover, al dan niet met vermeende mishandelingen,
leidden, in augustus 1917, tot kamervragen aan de minister van Oorlog
door het kamerlid Gerhard. (34) De minister antwoordde een maand later:
" (...) dat in de pers herhaaldelijk reeds klachten zijn verschenen over
feitelijke mishandelingen, die dienstweigeraars zouden ondergaan hebben
van de zijde hunner militaire superieuren, is den minister van Oorlog
bekend. In alle gevallen, waarin een onderzoek plaats had, bleken de
klachten ongegrond, en de feiten onjuist voorgesteld. Voor maatregelen,
om dienstweigeraars voor een onwaardige behandeling te behoeden, bestaat
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mitsdien geen aanleiding." (35) Menig dienstweigeraar was het volstrekt
oneens met deze uitspraak. Een aantal had het tegendeel aan den lijve
ondervonden.
Romers
schreef
in
een
brief
over
mishandelingen:
"Schandelijk he! En toch wordt er geen dienstweigeraar slecht behandeld
zegt de minister. Je begrijpt dat met die rapportenbeweging van beneden
af langs een hierarchische weg naar boven wel eens wat gemazzeld
wordt."(36)
De meeste dienstweigeraars hebben hun gevoelens omtrent hun weigering
niet op papier gezet. Vrijwel allen probeerden afleiding te zoeken om zo
niet te veel te hoeven peinzen. J. Kaay deed hiervoor het volgende:
"Steeds zorgde ik er voor een goede beweging te maken, zoodat de
bloedsomloop werd bevorderd. Menigmaal nam ik de weefmachine uit elkaar
en ging dan met de zwaarste stukken 'heffen' en 'drukken', zoolang tot
ik te moe was om de machine weer in elkaar te zetten, Meestal deed ik
dit voor het naar bed gaan. Wanneer ik dit niet deed, was me het slapen
nooit zoo gemakkelijk, dan dacht ik steeds maar door, en daar men te
veel zou denken en zenuwziek zou worden of liever 'half gek', wendde ik
me deze gewoonte aan, die me zeer goed beviel." (37) Anderen zochten hun
heil in het lezen van de Bijbel en het zingen van psalmen. Rinkema kreeg
in "(...) alle hokjes standjes, dat hij niet zoo hard mocht zingen."(38)
Een ander zocht het in elke vorm van afleiding die zich aandiende.
D. Koning schreef aan zijn moeder: "Ik ben tegenwoordig niet alleen; ik
heb een loozjee, in de gedaante van een zwarte vlieg. 't Arme dier is
zeker niet weinig tevreden, want veel valt er niet bij me te halen. Ik
voer hem 's morgens met een kruimel roggebrood, geweekt in water en
melk; daar slurpt hij zich aan vol."(39)
Het was niet gebruikelijk dat de dienstweigeraars hun innnerlijke
gevoelens tijdens hun gevangenschap op papier zetten. Welgeteld een
origineel dagboek, nl. dat van D. Koning, is er van de dienstweigeraars
nog te vinden. Het heeft later, in verkorte versie, het leven mogen zien
in de vorm van een brochure. Frappant is, dat al het persoonlijk uit het
dagboek van D . Koning in de brochure is weggelaten, t.w. de perikelen
met zijn verloofde, die uiteindelijk met hem gebroken heeft en zijn
beste vriend trouwt, zijn twijfels en momenten van zwakte. De gehele
emotionele gesteldheid van D. Koning is hierdoor onzichtbaar geworden.
Zo krijgt deze brochure wel meer waarde als propaganda objekt, maar
minder als bron voor het achterhalen van de werkelijke ervaringen die
D. Koning in zijn gevangenschap had.
De dienstweigeraar, G. de Wit, voerde echter een geheel andere reden
aan voor het verschijnsel van het onvermeld blijven in de brochures van
de emotionele gesteldheid van de weigeraars. Volgens hem gaat bij een
gevangene het volgende proces in werking; op het moment dat de eerste
stap in de gevangenis wordt gezet: "Hij voelt blijkbaar onmiddelijk: tot
zelfinkeer komen betekent verzwakking, betekent het verliezen van de
strijd. Daarom grinnikte de bewaker (...) toen ik hem vroeg (...) of er
dikwijls wanhoop en wroeging bij de gevangenisbevolking voorkwam. "Dat
leest men in boeken", zei hij lachend, met zijn hoofd in de deur, "Hier
tref je dat niet aan." Mijn geheele ervaring van gevangenen heeft 's
mans woorden steeds bevestigd. Nergens inkeer, vertedering, altijd
verruwing en geestelijke verminking." (41)
Ondanks de visie van de Wit, die over het algemeen wel waar zal zijn
qeweest, zijn er ook dienstweigeraars geweest, die wel hun ontroering en
vertedering beschreven hebben. Met name D. Koning schreef er een dagboek
van vol en de dienstweigeraar Martin Stam uitte ze zelfs in een
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brochure! Op een van de celdagen schreef M. Stam: "Er was eenzaamheid
want mijn vrienden waren daar buiten in de wereld, opgenomen in het
geraas en bewegen van werken en ik was zoo alleen hier. M'n makkers
waren daarginds midden in 't bruisende leven, zoo vol van heerlijkheden,
moeilijken strijd; en mij, niets omringde mij en mijn van geluk volle
hart dan kilte, dan koude dingen en koude, harde menschen." (42) Ha deze
overpeinzing kreeg hij het vermoeden dat e r een nieuwe celbewoner
weggesloten zou worden. Dit fleurde hem zienderogen op, getuige het
volgende wat hij schreef: "Toen hoorde ik hen spreken saam en iets ving
ik op, een naam... een naam. De naam van een mijner makkers, van een
makker die ook geweigerd had z'n hart en z'n mensch zijn op zij te
stellen om toch gedwee te kunnen gehoorzamen, opvolgend ieders bevel,
( ...) . Een makker! En ik sprong op van vreugde; ik zou 't hebben willen
uitschreeuwen;
ik zou hebben willen zingen, willen jubelen onze
liederen, om hem mijn stem te doen hooren. Maar 't kon niet 't mocht
niet. Ik lachte van blijdschap en opgewonden van vreugde stapte ik rond
door mijn enge cel. Toen zat hij daar alleen, heel alleen in die kille
cel en ik voelde, zwaar zou ze hem drukken die doodende hardheid, z'n
gevoelige ziel. En ik snakte te roepen opdat hij weten zou, dat ik dicht
bij hem was, dat we samen waren. Later toen het duister werd en slechts
't raam boven m'n hoofd te onderscheiden was, toen heb ik stille m'n
mond tot fluiten gezet en een groet ging door de ruimte. Toen kreeg ik
antwoord, eventjes maar en blij was ik; heerlijk vol van verlangen tot
zingen, tot lachen en tot jubelen. Dat was 't lichtpuntje in de donkere
dagenreeks, waarvan ik vertellen wilde." (43)
Ondanks het feit dat dit soort 'lichtpuntjes' niet vaak voorkwamen,
zat menig dienstweigeraar zijn gevangenisstraf zonder problemen uit.
Jac. van Aalst kreeg bij zijn ontslag zelfs een 'bewijs van goed gedrag'
mee! (44) P. van der Veen schreef over zijn gehele gevangenistijd, dat
het verblijf hem geducht is meegevallen. (45) J.P. Terweij schreef in
1963, zestig jaar na zijn weigeringsdaad: "Ik heb van mijn weigering
nooit spijt gehad. Ik betracht die tijd in de gevangenis als de
gelukkigste van mijn leven. Hij bracht mij wijding, gemoedsrust, ik wist
waarvoor ik leven en sterven zou, In zekere zin was het ontslag een
teleurstelling: ik had me met de dood afgezonden en kwam voor een leven
te staan, waarvoor ik geleerd had uiterst voorzichtig en wantrouwend te
zijn, een onvertrouwbare, verraderlijke wereld." (46)
Voor een kwart van de dienstweigeraars waren o.a. de celervar ingen
dusdanig, dat zij zich genoodzaakt zagen tot het opgeven van de
weigering. Alle bovenstaande voorbeelden van vervelende belevingen
konden een voor een voor een individuele weigeraar aanleiding zijn om te
zwichten en als nog in het leger te gaan dienen. Over hen, die
uiteindelijk niet het predikaat 'vrij na gevangenschap', maar 'gezwicht
tijdens gevangenschap' kregen toebedeeld, handelt hoofdstuk acht.
7.1.2. De groepsgewijze opsluiting.
Niet iedereen was tevreden over de gemeenschappelijke opsluiting.
H. Eikeboom somde zo'n beetje alle bezwaren op die kleefden aan het
leven van een groep in een cel: "Een hele verandering is dat opeens na
zo enige tijd alleen te hebben gezeten plotseling met anderen, lot
genoten, tesamen te komen. Buitenstaanders denken natuurlijk, dat je het
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heel prettig vindt, zo tesamen te kunnen leven met mensen, die allen
voor hetzelfde feit opgesloten zijn, en soms is het dat ook wel, namelik
wanneer je het treft, dat je met goeie vrinden samenkomt, of mensen,
waar je heel goed mee overweg kunt, maar juist onder de dienstweigeraars
zijn zo een heel verschillend soort mensen, wier zielebouw vaak zo
hemelsbreed verschilt, Je hebt er de volstrekt weerloze naast de uiterst
militante, de onverschillige naast de misdadiger. Dit geeft wrijving van
gedachten zou men denken en dit is een welkome afleiding, maar het
verwordt vaak tot meer en erger dan dat. Het verwordt vaak tot
onverdraagzaamheid en fitterij,
zelfs wel
tot handtastelikheden."
Bovendien: "(...) het voortdurende bij elkaar zijn, gepaard aan de
gedwongen werkloosheid, voert tot onaangename momenten. (...) Het is
hier zo ingericht dat de ziel noo it alleen is. En dat is psychologies
fout. leder mens, hoe gemeenschapswezen hij ook zijn moge, heeft op z'n
tijd behoefte aan eenzaamheid: aan stilte en dromen. Dat is een
levensbehoefte, evengoed als het voedsel voor het lichaam. Uit die
ogenblikken van inkeer en zichzelf zijn, groeien de gedachten, die hem,
wanneer hij weer in het gewoel en gedruis van het leven terug is,
staande houden en schoonheid doen herdenken. En hier, waar je 24 uur van
den dag met anderen tesamen bent, ken je die momenten niet." (47)
De groepen bestonden niet altijd alleen uit dienstweigeraars. Zowel
D. Koning als Zijderhand werden in groepen opgesloten, waarin ook
gedetineerde militairen zaten. D. Koning was als enige dienstweigeraar
opgesloten met drie delin
q uenten. (48) Zijderhand zat met drie dienst
weigeraars en drie gestrafte militairen op een zaaltje in het huis van
bewaring te Den Haag. (49) Een van de soldaten had van de dienst
weigeraars de naam 'minister van Oorlog' gekregen wegens zijn felle
diskussies met hen over het militarisme. (50)
Dezelfde Zijderhand schreef een uitgebreid verslag over het
dagelijkse leven van een groep gevangenen in Den Haag. Uit zijn
beschrijvingen wordt het navolgende geput: "Daar opent een bewaker de
deuren, een morgengroet wisselende met ieder onzer. Wij verlaten onze
kooien en gaan ons, in de andere afdeling van de zaal, voor het
dagelijks gebruik ingericht, wassen. Terwijl de anderen daarmee nog
bezig zijn, en wasgerei en vloer schoonmaken, zullen wij even de zaal in
ogenschouw nemen. Deze heeft een lengte van bijna 11.5 a 12 m. en een
breedte van bijna 4 m. Op de helft der lengte wordt de zaal door een 1.5
steensmuur gesplitst in en dag- en nachtafdeling. In dezen muur is een
doorgang, waarin een draaibaar traliehek den toegang tot de nachtafdeling kan afsluiten en waardoor dus voorkomen wordt dat op den dag
gebruikt gemaakt kan worden van den strozak. (...) In de slaapzaal
bevinden zich langs de muur, tegenover de beide ramen, vier slaapkooien
van 1.20 m. breed, 1.80 m . hoog en 1.90 m. lang. (...) In elke kooi is
een ijzeren bedstede met een goede strozak, twee lakens en twee flinke
dekens, benevens een onmisbaar voorwerp dat onder het bed op den grond
staat. Buiten de kooien staan nog drie ijzeren ledikanten. Deze zijn
alleen in gebruik wanneer er buitengewoon veel 'hotelgasten' zijn. Op
het ogenblik is dat ook het geval en zijn de meeste zalen geheel bezet.
Het enige nadeel van de overbevolking is, dat de lucht na een nacht
slapen wat onfris wordt. Overigens is het getal gasten geen bezwaar,
daar het in den regel meer gezelligheid teweeg brengt." (51)
De meeste groepsopsluitingen vonden plaats zoals hierboven
beschreven. Sommige groepen troffen het echter zeer slecht. Een vijftal
dienstweigeraars, onder wie J.C. Steenkist (52), schreef vanuit de
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gevangenis te Alkmaar deze aanklacht: "Wij huizen met vijf man in en
ruimte van 3.5 meter in het vierkant. Daar
moeten wij alles indoen.
Vijf kratten met een zak duf stroo daarop is de ligging. Deze zijn nog
nooit ververscht. Een lange tafel neemt de rest van de ruimte weg. Een
looppad langs de stroozakken blijft over van circa 1.5 meter breed.
(...) Als het regent liggen wij in den drup en niet zo'n beetje ook. Op
ons hoofdkussen, in het midden, op ons voeteinde, voor ons en achter ons
op de tafel. Enfin, om de drie vierkante decimeters lekt het met een
regelmaat van drie drup per seconde." (53)
De hygiene in een zaal was een zaak van de bewoners zelf, aldus
Zijderhand. Hij schreef: "Bij ons zal niemand het wagen den vloer
opzettelik
te bevuilen. Ieder doet het
zijne om de reinheid te
bevorderen en op de beurt zal ieder ook de zaal 'zwabberen', wat in den
regel dageliks plaats heeft." (54) D. Koning vermeldde dat iedereen op
zijn zaaltje een keer 'kamerwacht' had. Deze moest dan een gehele dag
voor de orde en netheid in de cel zorgen. (55)
Toch konden de dienstweigeraars niet altijd zelf uitmaken hoe de
hygiënische omstandigheden waren. Q. Horst zat in zijn dienstweigertijd
in een gemeenschappelijke cel in Utrecht. De toestand was daar aldus:
"ln zo'n cel staat een z.g. reukloos privaat. Wij hebben het ondervonden
dat er van de vijf bewoners onzer cel al twee een geslachtsziekte
hadden, van wie de een een zeer gevaarlijke; zijn benen waren reeds
aangetast."
(56) Na inschakeling van een advocaat werden beiden
weggehaald. Horst had in die tijd twee dagen zijn behoeften opgehouden!
Het luchten van een groep kende zijn eigen dimensies. Voor Zijderhand
en zijn medecelgenoten was het een welkom vertiertje: "Op de plaats
ademen we met graagte de frisse lucht in en zoeken een zonnig hoekje op,
terwijl Jan en Piet zich voorbereiden tot een voetbalwedstrijd, waarin
zij elk een elftal vertegenwoordigen en op de beurt doelverdediger zijn,
De bal is een oude lap, door een schoenveter bijeen gehouden. Als we een
paar minuten buiten zijn, komt een bewaarder aan de rokers een gestopte
pijp uitreiken, die zij binnen bij een gasvlam kunnen aansteken." (57)
Helaas was niet voor iedereen het luchten een pretje. F.W . van Malsen
vertelde over een syphil islijder. Er waren twintig mannen in een kooi om
gelucht te worden. "Een bleef afzijdig staan. Hij heeft syphilis. Een
gedachte vulde ons allen: bewaar je afstand!" Van Malsen vond dat, het
gemis aan kameraadschap en enige troost, het vreselijkste was wat iemand
in zo'n situatie kan overkomen. Deze man was overgeleverd aan anderen.
Hij werd "tot prooi gemaakt van hard ontlenende mensenogen. Als er ooit
een mensenziel in de diepste afgronden van ellende en verlatenheid is
afgedaald, dan moet het de ziel van dezen man zijn geweest!" (58)
Daarnaast kon het ook voor een voltallige groep een vervelende
aangelegenheid zijn. In Amsterdam werden dienstweigeraars gelucht in een
soort kooi, ontgeven door een 2 meter brede prikkeldraadversperring, een
soort beestenkooi dus, welke op de binnenplaats van het gevang opgesteld
was. "Koppe, een 'luitenant van de kolonialen', had hier toezicht op en
liet bij gelegenheid reeds de haanpal aanleggen om te vuren...!" (59)
Over het algemeen werd de groepsgewijze opsluiting door de
dienstweigeraars als prettig ervaren. Enkelen werden echter beroerd
behandeld en klaagden hierover. Vijf dienstweigeraars uit Waaldorp
werden na bezoektijd meteen gefouilleerd. Met geladen geweren en het
pistool op ieders borst werd gekeken of ze wapens in ontvangst hadden
genomen, en dat uitgerekend bij dienstweigeraars! (60) De meesten echter
waren redelijk tevreden over hun verblijf, zoals blijkt uit de volgende
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brief van 9 dienstweigeraars opgesloten te Arnhem: "wij zijn hier allen
vandaag te gelijk aangekomen en wij zitten allen bij elkaar, dus echt
gezellig. Dit is een provoosthuis en vandaag voor het eerst in gebruik.
En het merendeel zit hier beter dan in de kazerne. We hebben voldoende
licht, verwarming, nogal vrijheid en lektuur. Daarbij dam-, domino- en
kaartspelen, dus is het hier nogal vol te houden." (61)
7.1.3. De dienstweigeraars tesamen in een gevangenis: het fort bij
Spijkerboor en later de hulpgevangenis voor militairen
te
Scheveninge n .
De beroering rond Herman Groenendaal, de z.g. 'Herman Groenendaalzomer" viel volledig in de periode van de gemeenschappelijke opsluiting.
(62) Groenendaal heeft eerst in fort Spijkerboor gezeten en na zijn
behandeling in het hospitaal (vanwege zijn hongerstaking) kwam hij
terecht in Scheveningen. In beide gevangenissen kreeg hij te maken met
kapitein J.P. Loeffen, de commandant van beide
inrichtingen. De
behandeling (of zo men wil de mishandeling) van Groenendaal vond onder
zijn leiding plaats en verder in het hospitaal waar hij gedwongen gevoed
werd. Om enige excessen te noemen: J.P . Loeffen liet zeep in H . Groenen
daal s waswater doen zodat hij het niet zou kunnen drinken; probeerde hem
het eten in zijn mond te wringen en ten laatste stelde hij hem
voortdurend de burgemeester van Cork (in Ierland) ten voorbeeld, die
juist aan zijn hongerstaking was overleden. Dat was nog eens een kerel,
die had immers tegen zijn kunstmatige voeding gevochten! (63)
De perikelen rond Groenendaal bepaalden, in de periode juni 1921februari 1922, de sfeer in de gemeenschapelijke gevangenissen. Sommige
dienstweigeraars volgden zijn voorbeeld en gingen ook in hongerstaking,
zoals Dirk Cammelot. (64) Ondanks dat een aantal weigeraars zich
afzijdig hield van de gebeurtenissen, werden zij toch gedwongen een
oordeel uit te spreken door de grote aandacht die van buitenaf gericht
was op Spijkerboor en Scheveningen. Allerlei mensen uit commissies
gingen kijken of de behandeling humaan was en ex — dienstweigeraars werden
nu benaderd om eens uitvoerig hun ervaringen over de behandeling in
Spijkerboor en Scheveningen uit de doeken te doen. Hun verhalen vormen
hoofdzakelijk de bron van de navolgende beschrijvingen van de ervaringen
van de dienstweigeraars die gemeenschappelijk werden opgesloten.
In het begin vond de massale opsluiting in een fort bij Spijkerboor
plaats, vanaf 4 juli 1921 werden de gedetineerde dienstweigeraars
overgebracht
naar
een
hulpgevangenis
aan
de
Pompstationweg
te
Scheveningen. (65) Sinds de gemeenschappelijk opsluiting, die in juni
1918 begon, werden de dienstweigeraars tot de Tweede Wereldoorlog altijd
tesamen op een verblijfplaats opgesloten.
Allereerst zal aandacht worden besteed aan het fort bij Spijkerboor.
In paragraaf 4.2.4. is reeds de betekenis van de gemeenschapelijke
opsluiting voor de dienstweig eringsbeweging aan de orde gesteld. In dit
hoofdstuk worden de ervaringen van de dienstweigeraars
in deze
verbl ijfp l aatsen beschreven.
Het fort bij Spijkerboor lag in de Beemster in Noord-Holland. Het
dichtstbijzijnde plaatsje was De Rijp. In de bronnen worden de
omschrijvingen 'Spijkerboor te Beemster' en 'Spijkerboor bij De Rijp'
door elkaar heen gebruikt. Het fort dat in 1913 gereed kwam, behoorde
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tot de 'verdedig ingskring Amsterdam', maar is nimmer als zodanig in
gebruik geweest. Het kreeg vanaf de aanvang van de Eerste Wereldoorlog
een gevangenis-functie, eerst voor deserteurs en vanaf juni 1918 ook voor
dienstweigeraars. (66)
H. Eikeboom noemde de plaats een 'uithoek de aarde' en beschreef
verder met welke middelen het fort omringd werd: "Een viervoudige ring
die ons omsluit: Muur; gracht; prikkeldraadversperring en schildwachten
kring." (67) Leen de Wildt en Theo Postma, uit Spijkerboor, schreven in
hun - al eerder aangehaalde - brief over 'de kwaliteit van de
dienstweigeraars'. De invloed van deze brief op de dienstweigeringsbeweging
is reeds genoemd. De belangrijkste boodschap uit de brief was
een aanklacht tegen de motivatie van menig dienstweigeraar. Daarnaast
beschreven zij ook de levensomstandigheden in fort Spijkerboor. 't is
op Spijkerboor tamelijk goed. Daar de vertrekken laag van verdieping
zijn, is 't er meest bedompt; aan deze moeilijkheid wordt door aparte
dag- en nachtverblijven en door ventilatoren, redelijk tegemoet gekomen.
Men wordt geruime tijd per dag gelucht binnen de fortwallen, waar het
malse gras een heerlijke rustplaats biedt om zich intussen door de
zonnewarmte te laten braden. Des morgens krijgt men twee ons brood
(zonder boter) en een kroes watermelk, des middags warm eten wat
betrekkelijk goed is en des avonds weer twee ons brood met een 'stukkie
kaas', en koffie, In verband met de algemene, maatschappelijke toestand
is het eten dus niet slecht, en zelfs vrij wat beter als in elke andere
gevangenis.
De 'regelen van het huis'
zijn met een weinig
verdraagzaamheid best na te leven. Van een gevangenis heeft het geheel
weinig of niets. Aan het hoofd staat kapitein J.P. Loeffen (...). De
'Kapitein-Directeur' lijkt ons de met
zorg uitgekozene om deze
inrichting te leiden. 'The right man in the right place' (...). In zijn
toespraken, aan de nieuw aangekomenen, doet de kapitein blijkbaar z'n
best een goede indruk te maken (...): "We hebben beiden een stuk krijt
in de hand, jullie en ik. Jullie schrijft op de ene zijde van het bord:
'plicht', en ik op de andere kant: 'recht'. (...) We moeten ons er
beiden aan houden. Zoeken jullie in alles kwaad, ben je groot in het
kleine, wil je op alle slakken zout leggen, verwacht van mij dan niet,
dat ik grootmoedig zal zijn. Het kan hier heel goed wezen, het kan
dragelijk zijn, maar ook kan het hier een hel zijn. Werken jullie zelf
mede dan is het hier goed, maar het moet van mij niet alleen hoeven
komen. Ik ben streng doch humaan". Van zijn woorden krijgt men een zeer
goede indruk, en werkelijk is het dan ook op het fort niet slecht; het
is er voor een strafplaats goed, zeer goed zelfs, wat het materiele
leven betreft." (68)
Er ontstond een lange diskussie over de vraag of deze kapitein
J.P. Loeffen nu wel zo humaan was als hierboven beschreven, of dat hij
iemand was die laag en gemeen menig dienstweigeraar liet mishandelen,
zoals bijvoorbeeld Groenendaal. In de meeste periodieken staan 's mans
slechtste daden opgesomd. H. Eikeboom schreef bij de uitgave van zijn
brochure: 'Fragmenten uit mijn arresttijd', dat hij gaarne het voltallig
verhaal, opgeschreven in een dagboek, had willen publiceren. Helaas had
J.P. Loeffen het door zijn onderhorigen
in beslag laten nemen.
H. Eikeboom voegde hier nog aan toe: "En wie iets van het karakter van
de heer kent of gehoord heeft, weet, dat pogingen om het boek terug te
krijgen onbegonnen werk zouden zijn. Diefstal van ge- dachten is
trouwens geen uitzondering in die 'modelinrichting'. Ik wou, dat het
dagboek het enige was, wat mij daar afhandig gemaakt is," (69)
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In de periode april tot augustus 1919 was er o.a. in 'De Wapens
Neder' een uitgebreide polemiek over de behandeling van de dienst
weigeraars op Spijkerboor, en met name over de persoon J.P. Loeffen.
(70) Het eerste artikel was een aanklacht tegen hem. Vlak daarop volgde
een rehabilitatie omdat een aantal gegevens onjuist waren, maar in het
zel fde artikel somde J. Brommert alweer nieuwe mishandelingen op: de
meeste arrestanten leden een enorme honger, en werden hygiënisch slecht
behandeld. Zij kregen eens in de vier maanden gelegenheid het gehele
lichaam te reinigen en schoon linnen voor op het bed werd eens in de
acht weken verstrekt. Op 1 mei 1919 hadden de dienstweigeraars zich
getooid met een rode bloem. Daar was de directeur zo van geschrokken dat
achttien dienstweigeraars werden gestraft met 2 1 dagen cachot, dat
ondergronds gelegen was, met om de andere dag water en brood. Eens in de
9 dagen werden zij hier uitgehaald om gelucht te worden. (71) Ook hier
kwam weer
een
tegenreactie
van
andere
di en st -w ei ge ra a rs
uit
Spijkerboor. Zij meldden dat het eten goed en genoeg was, en dat slechts
honger in het cachot geleden werd. Hierop besloot Ds. Schermerhorn,
redakteur van De 'Wapens Neder', een bezoek te brengen aan het fort. Na
uitgebreide gesprekken met J.P. Loeffen en de gedetineerde dienst
weigeraars kwam hij tot de volgende conclusies: J.P. Loeffen doet wat
hij kan en er is geen onmenselijke behandeling van dienstweigeraars.
(72) In augustus 1919 verscheen van J. Brommert een afsluitend artikel
over deze kwestie. Hij stelde vast: "Van persoonlijke onwil of behagen
scheppen in mishandeling is geen sprake, doch de ernstige grief die ik
tegen den kapitein-directeur heb, is dat hij absoluut ongeschikt is voor
en dergelijke funktie en getoond heeft niet het minste psychologisch
inzicht te bezitten om met een groot aantal principiële tegenstanders
(...) om te gaan. (...) Deze onpsychologische handelingen van de
kapitein zijn dan ook de voornaamste oorzaak van de meeste conflicten
die op Spijkerboor zijn voorgevall en." (73) Het name gold het volgende
bezwaar: "De bevoorrechting tusschen de dienstweigeraars onderling is
zoo groot dat dit een voortdurende bron van ergernis is." J.P. Loeffen
had zijn woorden dat (...) dragelijk kon zijn, maar ook een 'hel'",
waargemaakt. (74) Johnnie Harinck, die in 'De Wapens Neder' de rubriek
over het wel en wee van de dienstweigeraars verzorgde, schreef in dit
verband over J.P. Loeffen, dat hij onderscheid maakte tussen twee
soorten dienstweigeraars: de bevoorrechte en de niet-bevoorrechte. Zowel
in Spijkerboor als in Scheveningen werd dat onderscheid stelselmatig
toegepast, zo dat je 'het instituut van de bevoorrechte zaal' kende.
"Het is dus niet te verwonderen dat aan de verstandhouding onderling wel
wat mankeert! Haar wie is hiervan de schuld?" (75)
Maast dit kunstmatig onderscheid dat J.P Loeffen doorvoerde, was het
grote onderlinge verschil tussen de dienstweigeraars zelf, waarvan de
brief van de Wildt en Postma getuigde, de oorzaak van de vervelende
toestanden op Spijkerboor. Zij suggereerden in hun brief dat het opzet
van de overheid was geweest de dienstweigeraars gemeenschappelijk op te
sluiten onder zo'n persoon als J.P. Loeffen, die in zijn vaandel had
staan, 'verdeel en heers'. Hierdoor zouden vele moeilijkheden in de
groep dienstweigeraars vanzelf ont
staan en zouden onfrisse berichten over
hen naar buiten gebracht kunnen worden. Dit zou de dienstweigeringsbeweging
als geheel
kunnen
schaden.
Alles
overwegende
besloten
L. de Wildt en T. Postma tot plaatsing van de brief over de situatie op
Spijkerboor om zelf de diskussie over de hoedanigheid van de dienst
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weigeraars op te starten. (76') De meeste commentaren op de brief gaven
de schrijvers in hoge mate gelijk, op vrijwel all e facetten.
Naast de vervelende toestanden op Spijkerboor waren er ook mogelijk
heden tot werk en ontspanning. Uiteindelijk hadden de meesten aldaar nog
niet zo'n slechte tijd. Hoeveel het 'uit te houden vonden' en hoeveel
'een slechte tijd doormaakten ' is helaas niet bekend. Mijns inziens is
uit het verhaal van De Wildt en Postma, uit de bevindingen van
Ds. Schermerhorn, en de terughoudendheid die ex-weigeraar J. Brommert
had ten aanzien van de mishandelingen op Spijkerboor, op te maken dat de
behandeling van de dienstweigeraars op het fort over het algemeen niet
slecht w a s , maar dat degenen die bij J.P. Loeffen in onmin waren
gevallen een slechte tijd tegemoet gingen.
In 1918 zagen de dienstweigeraars kans een illegaal blaadje uit te
geven genaamd 'Het Daghet'. (77) Dit stond vol met allerlei annecdotes,
o.a. de advertenties, beschouwingen over de te verwachten revolutie en
de behandeling op Spijkerboor. Blijkbaar waren er toch mogelijkheden het
blad samen te stellen, het volledig met de pen uit te schrijven en het
ook nog uit te geven. Medewerkers waren o.a. de eerder genoemde
H. Eikeboom, T. Postma en L. de Wildt, verder ook nog de (latere
schrijver) H. de Man, Allen hadden een pseudoniem om niet herkend te
worden. (78) De volgende advertentie in 'Jonge Strijd', het blad van de
J.G.O .B., geeft aan welke mogelijkheden de dienstweigeraars nog meer
hadden op Spijkerboor. Zo te zien waren deze zo slecht nog niet:
"Gevraagd: geld voor het spelen van korfbal (fl 50,--)! Behalve lezen,
studeeren enz. mogen we ook nog iederen dag en paar uren buiten
doorbrengen op een daarvoor bestemd veldje." (79)
Op 4 juli 1921 verhuisden alle dienstweigeraars naar de hulpgevan
genis te Scheveningen. Hun tijdelijk verblijf in het fort Spijkerboor,
dat geheel niet als gevangenis bedoeld en ingericht was, was daarmee ten
einde. J.P. Loeffen verhuisde mee. Volgens de dienstweigeraar Nico
Albertsma was het daar beroerder dan op het fort Spijkerboor. Hij
beschreef het verschil als volgt: "De zalen zijn weliswaar groter, maar
veel somberder, daar het licht van boven komt door een glazen lantaarn.
(...) De zalen zijn verder kaal, er zijn geen planken om wat op te
zetten. De post die je krijgt, eventueele boeken enz., alles moet maar
blijven slingeren.( ...) De zaal die voor twintig mensen bestemd is heeft
geen waterleiding, in een zinken emmer krijgen we ons drinkwater." (80)
Ook hier waren de ervaringen met de directeur J.P. Loeffen zeer
uiteenlopend. De dienstweigeraar W . Baars zei, in een interview met het
blad 'Vee Dee'; "De commandant van onze gevangenis was kapitein
J.P. Loeffen, die daarvoor commandant in Spijkerboor was geweest. Hij
hielp ons wel. Soms smokkelde hij brieven voor ons naar buiten." (81)
E. Schelfhout zei in zijn 'herinneringen': "In de Hulpgevangenis voor
Militairen aan de Pompstationsweg, besloten wij op een goeie dag tot
actie over te gaan, wij barricadeerden de toegang tot onze zaal en
wilden niet open doen, alvorens de socialistische volksvertegenwoordiger
van de Tweede Kamer, de heer Zadelhof, bij ons kwam. Het eten dat wij
kregen was niet eetbaar, het brood als je het doorbrak was het een en al
lange draden, dit namen we toen niet langer." (82) Douwe de Wit schreef
ten slotte in zijn 'overdenkingen' over de toestand in Scheveningen:
"Ds. Schermerhorn slaagde erin door te dringen tot de allerhoogste
regeringskringen en bepleitte daar verbetering van de toestand voor de
dienstwei
g eraars. Het had resultaat, Het willekeurig inhouden van de
post,(...) eenzame opsluiting, minder luchten, en meer van dit soort
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geniepige handelingen werden van hogerhand verboden. J.P. Loeffen werd
overgeplaatst en er volgde een menselijker behandeling." (83)
De tegenstellingen, over het feit of dienstwei
geraars wel of niet goed
behandeld werden, verdween er niet mee. De klachten zouden nog gedurende
de gehele twintiger jaren te horen zijn. (84)
7.2.

De ondersteuning van de gevangenen.

7.2.1. De financiële ondersteuning.
Op 2 februari 1916 werd vanuit de instanties die achter de
ondertekenaars van het Dienstweigeringsmanifest stonden, het 'Steunfonds
voor slachtoffers van principieel en daadwerkelijk antimil itarisme'
opgericht.
In
eerste
instantie
was de
steun
bedoeld
voor
de
ondertekenaars van het Dienstweigeringsmanifest, die door de justitie
werden vervolgd. Later werden vooral principiële dienstweigeraars die in
de gevangenis belandden, financieel ondersteund. (85)
De I.A.M.V . besloot op haar landelijk congres in juni 1916 ook tot
het oprichten van een steunfonds. "Ten bate van door den staat toege
paste straffen of strafrechtelijke vervolging ontstane slachtoffers van
antimilitaristische uiting bestaat een fonds, onder beheer en controle
van de I.A.M.V . , dat zich ten doel stelt geldelijk te steunen allen, die
direct of indirect door staatsingrijpen in hun levensonderhoud in moei
lijkheden komen." Dit fonds zou ook in de plaats van het steunfonds van
de ondertekenaars van het manifest moeten komen. (8 6 ) Dit nam echter
nogal wat tijd in beslag omdat zowel de leden van de I.A.M.V. als die
van bijvoorbeeld de B.v.C.S. dit moesten goedkeuren. In december 1916
kon gemeld worden dat er een nauwe samenwerking tussen beide fondsen zou
gaan plaatsvinden. Elk fonds zou zijn eigen zelfstandigheid behouden en
men besloot in de practijk elkaar aan te vullen. De steunfondsregeling
zou voor beide fondsen gelijk zijn. (87) Op
14 juli 1918 werd beide
fondsen officieel samengevoegd en werd het 'Steunfonds voor de slacht
offers van principieel en daadwerkelijk antimil itarisme' opgericht. (8 8 )
Het doel van het fonds werd als volgt in destatuten
omschreven: "Van
die personen of gezinnen, die volgens de hierna omschreven regelen daar
voor in aanmerking komen, economische schokken af te weren of hunnen
economischen ondergang te verhoeden."(89) De middelen hiertoe waren
geldelijke ondersteuning, bemiddeling bij het
zoeken van werk en het
geld vrijhouden voor rechtshulp. (90) De financiering uit het fonds
bestond uit bijdragen en collecten, opbrengsten uit de verkoop van
steunbonnen en steunlijsten, renten
en andere
inkomsten.(91)
De
dienstweigeraars D. Korting en H. Eikeboom stelden de opbrengsten van de
brochures, die zij geschreven hadden over hun gevangeniservaringen,
beschikbaar voor dit fonds. (92)
In het huishoudelijk reglement van 1923 stonden de uit te keren
bedragen vermeld. In principe werd het bedrag van geval tot geval
bepaald; het mocht echter niet de onderstaande bedragen te boven gaan:
fl
0,25 per dag voor een kind tot vier jaar.
fl
0,50 per dag voor een kind van vier tot twaalf
jaar.
fl
0 , 7 5 per dag
voor een kind van twaalf totzeventien jaar.
fl
1,25 per dag voor een volwassen persoon.
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Voorts werd bepaald dat het totale uitkeringsbedrag aan een gezin niet
meer mocht bedragen dan het loon dat voor de dienstweigering ontvangen
werd. Boven alle bedragen kon bovendien bij een bevalling fl 0,25 per
dag ontvangen worden met een maximum van acht weken na de bevalling. Bij
ontslag uit de gevangenis kon nog gedurende maximaal dertien weken een
beroep op een uitkering worden gedaan. (93)
Vanaf april 1919 was de ex-dienstweigeraar J. Brommert secretarispenningmeester van het fonds. In zijn jaarverslag, de dato maart 1920,
staat geschreven: "De f inantieele toestand van het fonds was bij de
overname (n.b. medio 1919) zeer bedenkelijk. De uitgaven overtroffen
verre de inkomsten. De bekende noodkreetcirculaire werd uitgegeven in
30.000 exemplaren. Deze circulaires hebben een gunstig resultaat
afgeworpen. Uit verschillende plaatsen kon maandelijks fl 50,—
of
fl 40,-- vaste steun worden opgezonden. Uit de verschillende aanvragen
om steun, die na de oproepen van iedere lichting binnen komen, blijkt
duidelijk dat de principieele dienstweigering in Nederland, onder de
jonge mannen, wortel heeft geschoten. (...) Het steunfonds zal dan ook
in Nederland een blijvende instelling moeten zijn. In 1919 werden 44
aanvragen om steun gedaan. In totaal werd sinds de oprichting in 1916
voor het fonds fl 104.063,81 ontvangen, terwijl er in totaal aan steun
fl 80.951,18 werd uitgekeerd." Dit geldt de periode 1916 - 1920. (94)
In onderstaande tabel worden steungeving en ontvangen gelden in de jaren
1919, 1920 en 1921 vermeld. De jaren 1916 tot en met 1918 zijn hierin
niet opgenomen daar de gegevens over deze jaren ontbreken. (95)
Tabel 13. Steunfondshe lden. (bedragen in guldens)
1920

1921

27.653,77

5.384,32

3.010,25

35.374,87

4.490,59

3.339,31

Jaar

1919

ontvangen :
uitgekeerd:

In paragraaf 5.4. staat reeds vermeld dat er nog al wat dienst
weigeraars waren, die uit financiële motieven tot weigering overgingen.
Ze kregen dan een uitkering voor vrouw en kinderen, die al snel een
gemiddeld soldij te boven ging. G . Visser sprak met Pieter Achterhof,
van wie het vermoeden bestond dat hij geen principiële dienstweigeraar
was. Hij schreef hierover aan Ds. J.W . Kruyt, voorman van de B.v.C.S.:
"Tijdens het gesprek wat ik onderweg met hem voerde, liet hij meerdere
malen uit, dat het hem niets kon schelen, hoe of hij het geld verdiende.
Ook' lijkt het me toe, dat genoemde persoon geen dienstweigeraar is.
(...) Hij geeft dit voor om tijdens zijn arrest tijd en straftijd een
vergoeding van de bond tot ondersteuning voor dienstweigeraars te
krijgen." Achterhof kreeg wekelijks tien gulden van het steunfonds. (96)
Het beleid van het fonds was er op gericht om in twijfelgevallen wel
uit te keren. Men vond het immers moeilijk exact te bepalen wie nu wel
of niet principieel dienstweigeraar was. (97)
Naast het steunfonds bestonden er nog andere organen die voor
financiële ondersteuning zorgden. Er bestond een algemene kas voor de
dienstweigeractie. Daarnaast
waren
er
in
verschillende
plaatsen
91

'kantinecommissies' opgericht, die geld verzamelden voor de dienst
weigeraars in het gevang, zodat dezen in de kantine extra eten konden
kopen als aanvulling op de 'rats en bonen'. Tevens werden er in
verschillende
plaatsen
solidariteitsbazars
gehouden
waarvan
de
opbrengsten ten goede kwamen aan het steunfonds, de kantinecommissies en
soms ook aan individuele dienstweigeraars en hun families. (98)
7.2.2. De rechtskundige hulp.
Tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en het begin van de
massale dienstweigering was er eigenlijk geen georganiseerde rechtshulp.
D. Kon ing schreef dat hij bij zijn eerste proces zelf achter zijn
advocaat aan moest gaan. Deze liet hem vervolgens zitten, waarna hij
zelf de verdediging op zich nam. Bij zijn tweede proces werd hem een
advocaat toegewezen, die het echter niet zinvol vond hem te verdedigen,
waarna hij wederom zijn eigen verdediging voerde.(9 9 )
Vanaf dat moment is Lod. van M ierop de aangewezen persoon voor advies
over rechtskundige hulp aan dienstweigeraars. Lod. van M ierop kreeg
aldus een goed overzicht van het aantal potentiële weigeraars, en ook
van degenen die reeds gevangen zaten. De schriftjes over de dienst
weigeraars werden dan ook in deze tijd geschreven. (101) In maart 1916
liet Lod. van M ierop wederom een 'streng vertrouwel ijk' pamflet
verschijnen. Hij schreef hierin aan de dienstweigeraars: "M en neme als
regel aan, bij alle zaken tot aan het hoogste college, in hoger beroep
te gaan, dus van krijgsraad meteen naar het Hoog Militair Gerechtshof".
In geval men enigzins bemiddeld was raadde Lod. van M ierop de advocaat
M r . Gerlings uit Utrecht aan. Wie geen geld had werd aangeraden een
'gekozen' advocaat te nemen en zich daarmee tot Lod. van Mierop te
wenden. (102) Uit een brief valt op te maken dat Lod. van M ierop ook
M r . Gerlings aanraadde als verdediger, 'omdat het voor de propaganda
beter was'. (103) Deze M r . Gerlings heeft dan ook, vanaf het jaar 1915,
menig dienstweigeraar verdedigd.
Toch waren er ook dienstweigeraars, met name anarchistische, die een
advocaat overbodig vonden. Het kostte maar geld, bovendien kon een ander
jouw mening toch niet verwoorden en dus verdedigden zich zelf maar voor
de rechtbank.

7.2.3. De morele ondersteuning.
De morele ondersteuning van de dienstweigeraars had al meteen een
aanvang genomen met de eerste principiële dienstweigering. Bij De Bruin
werd reeds een serenade onder aan zijn cel gebracht. Sindsdien vond de
morele ondersteuning met name plaats in de vorm van het zingen bij de
gevangenis en het schrijven van brieven of briefkaarten aan de
dienstweigeraars.
D . Kon ing schreef over het zingen van zijn Rotterdamse geest
verwanten: "'t Zal even na tien uur geweest zijn, 'k was juist van plan
om alle gevangenissen te vergeten door van thuis te gaan dromen, het
licht was reeds uitgedraaid, daar klonk plotseling het mij zo bekende
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lied: Broeders, laat ons de kazerne slopen,
en op haar geëffende grond
ons zaaien, weer in vreugde hopen,
op oogst, en op blijder stond.
Stil als een muisje lag ik op m 'n strozak, hield m'n adem in en veroerde
me niet, om toch maar niets te missen. Het kwam me voor dat de zangers
flink geoefend waren, want ik vond dat er mooi gezongen werd. De plaats
en de omstandigheden zullen misschien ook het hunne hebben gedaan, maar
toen er met climax gezongen werd: V oor vrijheid en vrede, voor vrijheid
en vrede, voor vrijheid en vrede, toen werd ik er warm van; ik vond het
enig mooi." (104)
Toen de dienstweigeraars in Spijkerboor opgesloten waren, werd er
menig fietstochtje
georganiseerd
naar
de
gevangenis
om
daar
antimilitaristische liederen ten gehore te brengen. In de periode rond
1917 - 1918 heeft K. Boeke een aantal nieuwe liederen geschreven zoals:
'Nooit meer oorlog' en 'Nooit zullen we wapens dragen' (105), die anno
1986 nog steeds door antimilitaristische actiegroepen worden gezongen.
(106)
Naast dit zingen was het sturen van brieven de belangrijkste morele
ondersteuning. In 'Vrede' en 'De Wapens Neder' stonden reeds oproepen om
de dienstweigeraars te schrijven. Vanaf de intrede van de 'Berichten
over
de
Dienstweigeraars'
werd iedere
abonnee
verzocht
twee
dienstweigeraars, waarvan de namen door J. Giesen onderstreept waren,
aan te schrijven, onder het motto:' Als U dezen schrjft kan niet een
overgeslagen worden.' (107) J. Giesen vermeldde zelfs het bestaan van
zogenaamde 'dienstweigeraar-schrijfcl ubs.' (108) Vanuit de afdelingen
van het 'Verbond van Revolutionair Socialistische Jongeren' werd een
commissie opgericht voor correspondentie met de dienstweigeraars. (109)
De meeste dienstweigeraars waren uiterst tevreden met de post. Vaak
werden er postzegels meegestuurd zodat de gevangenen zelf terug konden
schrijven zonder hun spaarzame geld te behoeven aan te breken. Vooral op
hun verjaardag kregen de dienstweigeraars veel brieven en prentbrief
kaarten. Vreemd genoeg was niet iedereen hierop gesteld. D. Koning
schreef het volgende in zijn dagboek over de post die, door anderen, uit
sympathie, hem werd toegezonden: "'k Ontving onder meer ook negen
naamkaartjes van mij onbekende personen. Wat een onzin niet, mij namen
te zenden van mensen, wier bestaan ik niet kan of kon vermoeden. Hoe
weinigen echter begrijpen wat iemand als ik, die nu reeds vijftien
maanden buiten de maatschappij leeft, nodig heeft voor afleiding." (1 1 0 )
Persoonlijke ondersteuning werd ook gegeven door de dominees uit de
anarchistische,
christen — socialistische
en
christen-anarchistische
beweging. Menig geestelijke kreeg sneller, dan familie of kennisen,
toegang tot de gevangenis om met een gedetineerde te praten, D. de Wit
schreef over Ds. Schermerhorn, dat hij al het mogelijke deed om de jon
gens het in de cellen zo dragelijk mogelijk te maken. "Ja, Schermerhorn,
een pracht mens." (111)
In mei 1919 zond K . Boeke aan een aantal ex-dienstweigeraars,
ondertekenaars van het manifest, en enkele anderen, een oproep voor een
actie tegen het huidige strafstelsel en in het bijzonder tegen het
bestaande gevangeniswezen. De onmiddellijke aanleiding voor het ontstaan
van deze actie was het feit dat, in de oorlogsjaren, een aantal
dienstweigeraars de gevangenissen had leren kennen. (112) Er werd een
comité opgericht met de naam: "Comité van actie tegen de bestaande
opvattingen omtrent misdaad en straf." In het uitvoerend comité zaten
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onder andere K . Boeke, H.E. Kaspers (redacteur van De Arbeider),
Lod. van Mierop, en de ex-dienstweigeraars J. Brommert en Jo B. Meyer.
(113) Dit comité stelde zichzelf twee doelen. Ten eerste wilde zij
vernieuwde rechtsopvattingen voorbereiden en ten tweede zou zij ervoor
ijveren om de heersende tradities over staat, eigendom, misdaad en straf
te ondergraven. (114) Vanuit dat tweede doel werden daarom dienst
weigeraars in de gevangenis ondersteund. Klachten over de behandeling,
en aanwijzingen omtrent mishandeling, kwamen bij dit comité terecht, die
er, via publicaties en aansporing aan kamerleden voor vragen in het
parlement meteen zaak van maakte.
In 1920 verscheen, van de hand van Lod. van M ierop en K. Boeke, het
boek:
'De Vergetenen' met allerlei
gevangeniservaringen
van
gedetineerden. De bedoeling was om meer openbaarheid te geven omtrent de
misstanden in de gevangenissen. Als zodanig gaf het ook aanleiding tot
discussie over de behandeling van de dienstweigeraars.
Bij hun vrijlating ontvingen de dienstweigeraars vaak veel
ondersteuning. D . Koning werd, na zijn eerste straftijd, opgewacht door
vele sympathisanten die hem naar de kazerne, waar hij opnieuw zou gaan
weigeren, begeleiden. Op weg er naar toe werd hij letterlijk volgestopt
met allerlei gebruiksartikelen voor zijn tweede gevangenisperiode. (115)
Bij de vrijlating van de dienstweigeraars Q . Horst en J.H. Lubben
schreef de 'Nieuwe Courant': "Bij hun aankomst gisteravond alhier
(Enschede) werden
deze
beide dienstweigeraars door
partijgenoten
feestelijk van de trein gehaald. In een open rijtuig gezeten en met
muziek voorop werden ze als helden vereerd, door de stad gereden. V oor
deze demonstratie was door de autoriteiten vergunning verleend." (116)
7.3.

Propaganda van en over de gevangen dienstweigeraars.

7.3.1. Brochures en brieven.
Reeds in 1904 schreef Lod. van Mierop de woorden: "Wij moeten
oppassen dat de persoonlijke dienstweigering niet in de doofpot komt."
(117) Deze angst werd gelukkig niet bewaarheid, integendeel, in de
periode vanaf 1915 zagen veel brochures het licht en publiceerden
velerlei
bladen brieven van
dienstweigeraars of schreven
andere
berichten, zodat de dienstweigering algemeen bekend werd.
Moor de Eerste Wereldoorlog werd de propaganda veelal door personen
gevoerd. De eerste brochure, geschreven voor een dienstweigeraar (De
Bruin) was van de hand van de anarchist J. Methöfer. Helaas is deze
brochure spoorloos verdwenen. In de tijd van J.P. Terweij en A. Tazelaar
kwamen er vele brochures uit van de christen-anarchisten rond het blad
'Vrede".(118) Later nam de I.A.M.V . deze wijze van steun aan de wei
geraars over en verschenen: 'Onschuldig veroordeeld' (in een oplage van
30.000 exemplaren) en 'Protest tegen de gewelddadige vrijheidsberoving
van drie edele mannen' (t.w . Kriller, Gorter en V an Langen). (119)
Tijdens het eerste volle oorlogsjaar 1915, verscheen er van de hand
van D. Koning, onder het pseudoniem 'Slecht Nederlander', een feuilleton
met zijn gevangeniservaringen. (120) Deze ervaringen verschenen later
uitgebreid in een brochure. (121) In mei 1916 verscheen van J. Kaay zijn
'Schandalen uit de Nederlandse
gevangenis onthuld'.
(122)
Beide
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gevangeniservaringen werden 'precies op tijd' gepubliceerd, namelijk net
na het uitbreken van de oorlog en tegelijk met het verschijnen van het
Dienstweigeringsmanifest. In deze periode hebben veel dienstplichtigen
zich afgevraagd of ze zouden weigeren of dienen, De celervaringen van
J. Kaay en D. Koning hebben zeker bijgedragen tot het maken van een
duidelijke keuze. Men wist nu immers wat je als dienstweigeraar te
wachten stond. Tijdens en na de oorlog verschenen er nog brochures met
celervaringen van de hand van H. Eikeboom, J. Brommert en M. Stam. (123)
Ook werd een groot aantal brochures uitgegeven over de motivatie van
de dienstweigering en de ondertekening van het manifest. Voorts werden
de teksten van verdedigingsredes voor de rechtbank gepubliceerd. (124)
Daarnaast
schreven
vele
dienstweigeraars
brieven
naar
allerlei
periodieken, waaronder ook periodieken die niet uitgesproken anti
militaristisch waren. (125) Deze brieven handelden over mogelijke acties
rond de persoonlijke dienstweigering en soms ook over de celervaringen
van
de betreffende
schrijver.
Sommige
brieven waren
een soort
beschouwing over de periode van gevangenschap. Geïnteresseerden konden
een goed beeld krijgen over de dienstweigering in het algemeen en de
dienstweigeraars in het bijzonder.
De brochures en brieven hadden m.i. de volgende zaken tot doel:
1 . algemene bekendheid geven aan de antimilitaristische beweging;
2 . bekendheid
over de individuele dienstweigeraar, zodat deze
verstoken zou blijven van aandacht en ondersteuning;
3. bekendheid geven over de behandeling van de dienstweigeraars;
4. werving van nieuwe dienstweigeraars.

niet

Vanwege de wervingsfunktie van de brochures werd er door de
schrijvers een bepaalde censuur toegepast. Er kwamen dan ook geen
dissonante tonen in voor-, met uitzondering van de brief van De W ildt en
Postma. In de reacties op deze brief kwam duidelijk naar voren dat De
W il dt en Postma zich niet hielden aan de stilzwijgende afspraak van
'zelfcensuur',
immers
dergelijke
'onthullingen'
zouden
de
propagandistische funktie van brochures ernstig schaden. (126)
Degenen die het niet haalden, de afvallers, werden hiermee echter
niet geheel doodgezwegen. J. Giesen hield in zijn 'Berichten over de
Dienstweigering' lange tijd, met naam en toenaam, netjes bij hoeveel
weigeraars "(...) waren gezwicht tijdens gevangenschap." (127) Er werd
zelfs uitdrukkelijk erkend dat het dienstweigeren niet voor iedereen was
weggelegd. De toon waarop dit gezegd werd was niet onverdeeld positief:
Slechts voor diegenen die een sterke geest en een goede gezondheid
hadden was deze taak voorbehouden. De overigen werden aangeraden zich op
een andere wijze verdienstelijk te maken voor de dienstweigeringsbeweging
. Zij konden bijvoorbeeld met 'De Wapens Neder' colporteren, of
de dienstweigeraars helpen in hun daad. (128) Niet iedereen was immers
voor zo'n heldendaad weggelegd.
In de propaganda kwam het beeld van de dienstweigeraar als held en
martelaar, tegenover de soldaat als lafaard, vaak naar voren. Niet
iedereen was met deze vergelijking even gelukkig. Wederom waren het de
Wildt en Postma die o.a. hiertegen ageerden. Zij schreven dat alle mooie
praatjes over 'die ideaal mensen', de 'vredeskampioenen' en 'martelaren
voor de vrede', schromelijk overdreven waren, dat de mensen een verkeerd
beeld kregen over de doorsnee dienstweigeraar en dat zulk een propaganda
uiteindelijk averechts zou werken als het 'ware' gezicht van de
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dienstweigeraar naar boven zou komen. (129) De dienstweigeraar G. de Wit
schreef hierover in een brief aan 'De Vrije Socialist': "Het zeer
pijnlijke in de situatie van den dienstweigeraar is, dat deze weliswaar
metterdaad in dienst staat van een schoon ideaal, doch.... daarmede veel
te veel
vereenzelvigd wordt. Van de enkele oogenblikken
in de
eenzaamheid dat we gevoelen ten overstaan van het ideaal te worden
geoordeeld, weten wij, dat ook wij de waarheid niet zijn." <130)
7.3.2. Andere vormen van propaganda.
Ten tijde van de z.g. Groenendaalzomer werden er allerlei ondersteu
ningsacties gehouden en was de propaganda van de I.A.M.V. het grootst en
het meest divers. Behalve brochures, pamfletten en de reguliere uitgaven
van 'De Wapens Neder', waren ook de daden van De Jong en B. de Ligt, die
leidden tot hun arrestatie, pure propagandamiddelen. Hun verdedigingsredes
voor de rechtbank werden direct gepubliceerd en gebruikt om meer
aandacht te krijgen voor de zaak Groenendaal. Voor wat betreft acties en
propaganda was dit de bloeiperiode van de antimilitaristische beweging,
doch als we verder de omvang van de dienstweigeringsbeweging en het
aantal dienstweigeraars in ogenschouw nemen, was er geen sprake van een
bloeiperiode. <131)
Voor de Groenendaalzomer waren er, incidenteel, andere vormen van
propaganda dan brochures en brieven. In 'Berichten over de Dienst
weigering' stond vermeld dat de sociaal-anarchistische propagandaclubs
in de Jordaan van Amsterdam een kar hadden gemaakt met daarop een groot
bord met opschrift: "Steunt de dienstweigeraars; wij willen verbroe
dering met alle menschen." Met deze kar werd door de wijk gereden en
ondertussen werd er oud papier, lege flessen en ander materiaal
opgehaald. (132) Een meer voorkomend verschijnsel van propaganda waren
de lezingen van aanstaande of ex-dienstweigeraars. J.P. Terweij gaf in
de jaren na zijn weigering menige zaal uitleg over zijn weigering en
riep op de op dat moment gevangen weigeraars te steunen.
In de oorlogsjaren was er een vaste sprekerslijst aangelegd van
mensen die lezingen verzorgden, onder hen zaten veel e x
— dienstweigeraars. Jan Hooyberg had reeds voor zijn dienstweigering lezingen
gegeven, die tekst en uitleg gaven over zijn daad. Lod. van Mierop
schreef dat hij, voor zijn gevangenneming spreekbeurten had gegeven in
Middelie, Wormer, Beemster en Edam. (133)
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H OOF DS TUK

ACHT

DE A F V A L L E R S ,

GEZWICHT

NA

GEVANGENSCHAP

Inleiding.
De titel van dit hoofdstuk heeft betrekking op een van de criteria die
J. Giesen, in zijn 'Berichten over de dienstweigering' gebruikte. De
volgende categorieën hield hij bij in de n r . 14 tot en met 38 nl.:
1.
2.
3.
4.
5.

In gevangenschap.
Vrijheid officieel herkregen na gevangenschap.
Afgekeurd na gevangenschap.
Ontvlucht.
Gezwicht na gevangenschap. (1)

Op de laatste groep gaat dit hoofdstuk dieper in.
Het aantal dienstweigeraars dat uiteindelijk bezweek is erg groot
geweest. In bijlage 1 en 2 is te zien dat, tussen 1895 en 1923, in
totaal 205 dienstweigeraars het einde niet haalden. (2) Dit kunnen zowel
afgekeurden, ontvluchten als 'gezwichte dienstweigeraars' zijn geweest.
Het preciese aantal bezwekenen is niet bekend, maar de cijfers die
vermeld staan in het blad 'Berichten over de dienstweigering', m.n. in
de nr. 37 en 38 (juni/augustus 1918) geven een indicatie (3):
1.
2.
3.
4.
5.

In gevangenschap
:
Vrijheid herkregen:
Afgekeurd
:
Ontvlucht
:
Gezwicht
:

246
123
21
9
51

De categorie ontvluchte dienstweigeraars was weinig stabiel doordat
de gevluchtenen vaak weer werden opgepakt. Zij zaten of hun straftijd
niet uit, of ze haalden het einde niet. Kaspers, redakteur van de 'De
Arbeider' vermeldde netjes wie ontvlucht waren en gebruikte de omschrij
ving: "Zij zijn uit wandelen gegaan." Een voorbeeld uit dit blad:
"J. Kits, nog nauwelijks gearresteerd, heeft de plaat gepoetst. Zondag
onder het luchten heeft hij 'm gesmeerd. Ook Jac. Koekkoek en Roelf
Drenth zijn gevlucht en maken zich nu weer door arbeid verdienstelijk
voor de maatschappij. Zij hebben het er zeker weer niet goed. Maar
waarom hen dan ook niet, als men hen gaarne wilde behouden, fatsoenlijk
behandelen. Zij allen zenden hun groet." (4) Twee weken later was in
ieder geval Drenth al weer opgepakt. (5) Hij hield het hierna wel vol en
werd later in de categorie 'vrijheid officieel na gevangenschap' bijge
schreven.
In deze categorie vielen ook zij die eerst waren 'bezweken', maar
later toch wederom gingen weigeren. Dit waren degenen die de gevangen
schap afbraken en gingen dienen in het leger, het daarin ook niet
volhielden en vervolgens de rest van de tijd wegens hernieuwde dienst
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weigering in gevangenschap uitzaten. M.A. Romers weigerde reeds in
november 1915 en zwichtte in januari 1916. Tot aan september 1917 zat
hij in dienst, "(...) tegen zijn wil, tegen zijn overtuiging." Deze
woorden zijn van B. de Ligt die verder over Romers schreef: "Onze
vriend, die dat nooit had gewild, versterkte zich echter naar lichaam,
ziel en geest, om eindelijk, als hij zich krachtig genoeg zou voelen,
wederom los te kunnen breken. 24 september 1917 begaf hij zich na rijp
beraad, rustig en beslist naar zijne sectie om opnieuw te weigeren. Zijn
vrouw vergezelde hem, met hun kleine dochtertje. Hij bracht zijn mili
taire kleding mee en gaf die aan het Rijk terug." In juli 1918 was zijn
straftijd om en ging hij voldaan naar huis. (6) Ook Jacob Drenth was een
weigeraar die zo'n tijd van dienstweigeren en dienen meemaakte. (7)
Dit hoofdstuk behandelt beide categorieën afvallers, zij die het
uiteindelijk toch haalden en degenen die onder de echte groep 'bezwe
ken en' vielen. De ervaringen konden tijdens de gevangenschap zodanig
veranderen, dat dit voor een dienstweigeraar aanleiding gaf om te
stoppen en weer de - volle! - diensttijd te aanvaarden. Deze redenen van
opgave zullen dan ook nader bekeken worden. Achtereenvolgens komen de
weigeraars aan bod die om gemoedsbezwaren stopten, zij die allerlei
sociaal-economische redenen aanvoerden voor hun opgeven en tenslotte de
dienstweigeraars die door slechte gevangeniservaringen zijn gezwicht.
8.1.

Gezwicht wegens gemoedsredenen.

De drie dienstweigeraars die voor de Eerste Wereldoorlog niet
volhardden in hun strijd, Wendt, De Bruin en Ris, vallen onder deze
categorie. Over hen is vrij veel bekend, zoals de reden van opgave en
wat er na het stoppen van de weigering met de drie gebeurd is. Helaas is
er weinig materiaal over diegenen, die om dezelfde redenen, in of na de
oorlog stopten. In het kort worden de ervaringen van Wendt, De Bruin en
Ris weergegeven, omdat ze mijns inziens exemplarisch zijn voor deze
categorie.
Wendt en De Bruin publiceerden reeds in 'V rede', dat er regelmatig
dominees naar hun cel werden gestuurd om hen over te halen te stoppen.
Begin augustus 1899 kon Wendt nog schrijven dat hij 'bijna' gevallen was
voor hun argumenten, maar dat op het laatste moment de geest van Chris
tus tus over hem kwam en hem behoedde. (8) De dominee was opgedragen
Wendt te overtuigen dat, al mocht men geen wapens dragen om te verdel
gen, men dit wel mocht doen ter zelfverdediging. Voor deze morele
pressie is Wendt uiteindelijk toch bezweken. (9) Na zijn opgeven
weigerde hij vrienden en bekenden te zien, Lod. van M ierop sprak in dit
verband van een 'soort geestelijke pijnbank'. (10)
Na het opgeven van Wendt werd ook op De Bruin druk uitgeoefend om
hospi taaldienst te gaan verrichten, onder het motto: 'Wendt heeft dat
ook gedaan'. Op dat moment kon De Bruin nog antwoorden: "Ik heb niets
met Wendt te maken, ik blijf doen wat m 'n geweten en overtuiging me
zeggen." (11) Op 1 november 1900 moeten we helaas lezen dat De Bruin
heeft toegegeven aan de pressie en hospitaalsoldaat is geworden. (12)
Waarschijnlijk zal de onduidelijkheid over de lengte van de gevangenis
tijd, d.i. de strafmaat, mede een reden zijn geweest voor zijn zwichten,
Voor De Bruin is het opgeven van zijn dienstweigering en het daarmee
tegen zijn geweten in handelen, bepalend geweest voor de rest van zijn
98

leven. Dolend en rusteloos over zijn mislukking trok hij na zijn dienst
tijd in Europa rond. In 'De Wapens Neder' van november 1910 staat te
lezen over De Bruin: "Ja, hij is uit den kerker gekomen, maar als een
gebroken man, geestelijk geknakt en zijn einde is geworden de vrijwil
lige dood in de wateren der Seine te Parijs." (13)
Bij het begin van de weigering van J.P. Terweij, die het uiteindelijk
wel zou vol houden, schreef F. Ortt terecht: "In de gevangenis zullen ze
bij hem komen de verleiders, met hartelijke, joviale, gemoedelijke
woorden. Ze zullen zeggen; "Kerel zie je dan niet dat je het onmogelijke
wil? (...) zie je dan niet dat de Staat sterker is dan jij?" (14)
Adri Ris schreef in een brief aan 'Vrede' dat hij aan het twijfelen
was gebracht over de vraag of hij na het uitzitten van zijn eerste
straftijd wel weer opnieuw zou gaan weigeren: "Nu praat ik daarover
alsof ik zeker ben, dat ik weer zal gaan weigeren. En dat is toch niet
het geval. Ik denk er veel over na maar kan moeilijk tot een beslissing
komen." De krijgsraad had hem gezegd dat hij minstens zijn volle dienst
tijd zou moeten gaan zitten. Dat betekende vijf jaar gevangenis. M et het
idee nog jaren lang in de bak te zitten "(...)begin ik wel iets te
gevoelen voor wat me hier nog al eens aangeraden wordt, namelijk te
trachten als hospitaalsoldaat mijn diensttijd te vervullen. (...) Nu zou
ik dat vier maanden geleden niet gedaan hebben. Ik zou me er niet toe
kunnen schikken in een toestand te komen, waar alles op bevel en
reglement geschiedt (gewend in de meeste zaken mijn eigen wil te doen).
Hier is de toestand echter niet anders, hier sta ik niet minder onder
dwang. Als ik twee dingen tegenover elkaar plaats, hospitaaldienst of
gevangenis, weet ik niet wat ik het beste vind. Je zult weten dat ik
voor een zware keus sta." (15) Een maand later besloot Ris inderdaad de
gevangenis
te verruilen
voor
de
kazerne
en hospi taaldienst
te
verrichten. (16)
Menig dienstweigeraar die in of na de Eerste Wereldoorlog opgegeven
heeft, kan ook bovenstaande beweegredenen hebben gehad. Helaas werd voor
hun motieven geen plaats ingeruimd. J. Giesen vermeldde in zijn 'Berich
ten over de Dienstweigering' wel het aantal gezwichten, maar niet hun
beweegredenen. In 1917 schreef C.M. Bal in een brief aan Lod. van
Mierop: "(...) helaas soldaat te zijn geworden (...) maar gelukkig geen
moordenaar, maar een soldaat die opgeleid moet worden tot verzachting
van stervenden en het lijden van anderen door liefderijke verpleging te
doen vergeten," Als laatste voegde hij er nog aan toe: "Hopende dat gij
deze daad niet als laf zal betitelen." (17)
Niet alleen dominees maar ook pastoors (voor de katholieken) werden
ingezet om de dienstweigeraars op andere gedachten te brengen. Luteyn en
Kunst schreven in september 1918 uit fort Spijkerboor dat de pastoor
niet alleen kwam om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat de
katholieke schapen niet de kudde zouden verlaten. "Neen, onze zwartrok
komt hier met een heel ander doel. Donderdagmiddag circa 3 uur en 5
minuten geleden is de kolentremmer de brug overgehuppeld, zich afvragend
of het hem ditmaal lukken zal, een zieltje te winnen voor den Heer,
pardon voor Mars (d.i. de god van de oorlog)." (18)
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8.2.

S oc iaal-economische
weig e ring.

motieven

voor

het

opgeven
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Om er voor te zorgen dat de dienstweigeraars niet om financieeleconomische redenen gedwongen zouden zijn tot opgeven, werden er
ondersteuningscomite's opgericht.
(19) Desondanks zijn er dienst
weigeraars geweest die om deze redenen opgaven. J. Hooyberg schreef in
een brief aan M. Huizinga, de penningmeester van het steunfonds, dat
mededienstweigeraar Bronkhorst de weigering opgaf: "Het was vooral de
vrees, dat hij niet voldoende ondersteunt zou worden, die hem deed
besluiten weder dienst te doen." De legerleiding wist hiervan en had hem
voorgehouden: "Je mag je vrouw en kind niet te gronden richten." Als hij
het legerpakje weer aan zou trekken, zouden zijn vrouw en kind onmidel
lijk een uitkering ontvangen. Hierop gaf Bronkhorst toe en ging dienen,
aldus J. Hooyberg. (20)
Vaker waren het de sociale omstandigheden die maakten dat een dienst
weigeraar aan het twijfelen werd gebracht. Lod. van Mierop schreef in
zijn schriftje over de jongeman de Vos: "Hij heeft niet eerder de
dienstweigering volbracht omdat hij een 70-jarige moeder te verzorgen
had." Later lukte het hem alsnog. (21) In 'Vrede' staat een verhaal over
een jongeman die wees was en weigerde uit geloofsovertuiging. Zijn
weesvader werd erbij gehaald. Deze dreigde, op gezag van de hoofdregent,
alle jongens die nog in huis waren en ouder dan twaalf jaar niet meer
naar school te laten gaan en geen bijbel te laten lezen, omdat dit toch
maar tot kwaad leidde. Hierop bezweek de jongeling. (22)
Sommige dienstweigeraars maakten, tijdens hun strafperiode, ware
tragedies door. Een van die trieste voorbeelden wordt door J. Giesen
geschetst: "Onze kameraad Jacob Drent, heeft reeds maanden gezeten voor
dienstweigering en toen zoo'n ellendige tijd doorgemaakt door ziekte
zijner vrouw, terwijl zijn vrouw tijdens zijn gevangenschap hem een kind
heeft geschonken, hetwelk hij niet heeft mogen aanschouwen daar het
reeds weer dood en begraven was voor hij los kwam van zijn straftijd.
Toen zijn straftijd om was en hij zich weer moest melden bij zijn
garnizoen, ging hij naar huis in plaats zich te melden, Daar heeft hij
toen zijn vrouw, met wie hij net een jaar getrouwd was, zien sterven en
begraven. Nu, na anderhalf jaar te hebben rondgelopen, vond hij zichzelf
weer sterk genoeg om opnieuw den strijd te aanvaarden." (23) Hij weiger
de opnieuw en zat uiteindelijk de rit uit. Menig dienstweigeraar, die
niet kon volharden, is gestopt door zo'n externe druk. Vaak juist de
sociaal-em otionele redenen waren doorslaggevend om de twijfel te door
breken en toch te gaan dienen in het leger.
8.3.

Gezwicht naar aanleiding van de gevangeniservaringen.

De slechte gevangeniservaringen zijn mijns inziens voor de meeste
dienstweigeraars de reden geweest de straf niet uit te zitten. Een
kwalificatie als 'bezweken in gevangenschap' is volop in de bronnen te
vinden. (24) Niet voor niets werd er, aan het eind van de oorlog, een
comité tegen misdaad en straf, o.a. door een paar ex — dienstweigeraars,
Opgezet. (25)
De ervaringen van Chiel Romers in deze zijn zeer verduidelijkend. In
'Opwaarts', het blad van de Bond van Christen-Socialisten, stond in
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december 1915 het onthutsende bericht dat haar bondslid Romers "(...)
naar lichaam en ziel ontredderd uit de gevangenis is gekomen, niet bij
machte meer te weigeren, noch iets anders te doen. Opgenomen in het
hospitaal. Hij is gaan dienen alhoewel niet zonder zieleworstel ing." De
rechter had Romers in de Eerste Wereldoorlog reeds toegevoegd: "Wellicht
zal uw gezondheid geknakt worden, wellicht zult ge voor de maatschappij
onbruikbaar worden als ge niet toegeven wilt en wij u opsluiten." (26)
Domela Nieuwenhuis schreef over hem, schamper:
wat doet zo'n
stumper in de kou?" (27)
B.
de Ligt schreef in een brochure over gewetensvrijheid voor de
dienstweigeraars dat er een was geweest, die reeds aan zijn rechters
mededeelde dat: "(...) Hij na het ondergaan van zijn straf weder dienst
zou doen, niet, omdat hij tot andere inzichten was gekomen maar omdat
hij reeds ondervonden had, lichamelijk niet bestand te zijn tegen een
langdurige opsluiting." (28)
J.C. Steenkist, dienstweigeraar in 1918, overleed op 20 maart 1919.
'De Wapens Neder' schreef hierover: "Hij heeft ruim een jaar gevangenis
straf ondergaan als dienstweigeraar, waardoor hij lichamelijk zeer was
verzwakt. Hij is na een kortstondig en smartelijk lijden van ons
weggerukt." Verontwaardigd volgde de toevoeging: "(...) O reine (?)
christelijke (?) regeering, wat hebt ge met onze dienstweigeraars
gedaan?" (29) Hoewel Steenkist niet in gevangenschap overleed, werd hier
toch door de redactie van 'De Wapens Neder' de link gelegd tussen zijn
gevangeniservaringen en zijn dood. Hij hield dan wel zijn dienstweiger
ing vol, maar zijn levenskracht zwichtte o.a. door zijn behandeling als
dienstweigeraar.
Als laatste tragische voorbeeld de ervaringen van de dienstweigeraar
Joh. Berends. Vanuit het Militair Hospitaal te Utrecht schreef Berends
de nu volgende brief: "Vijf maanden lang ben ik opgesloten geweest in
een cel, waarvan de wanden van vochtigheid dropen en mijn stroozak zoo
droog was als een uitgedwongen dweil. Bezoek werd mij hoogstens vijf
minuten toegestaan en toen ik een telegram ontving behelsende de
bevalling van mijn geliefde vrouw, dateerde genoemd telegram (...) reeds
van zes dagen terug! De verpleging was slecht, een moordenaar kon niet
barbaarser worden behandeld als met mij het geval was, en k werd goed
genoeg bevonden om geruime tijd in een cel door te brengen, die door een
duitsch arrestant met urine was bevuild! Was het hier bij gebleven gewis
zou ik, gesterkt door het vaste vertrouwen in mijn beginsel, alle
bezwaren hebben overwonnen, doch na vier maanden alzoo te hebben door
gebracht, trof mij een zoo gevoelig verlies hetwelk niet naliet mijn
moreel te schokken, mij aan de rand van den geestelijken zoowel als
licham elijken afgrond voerde en die mijn opneming in het hospitaal
noodzakelijk maakte! (...) Mijn vrouw stierf en het werd mij geweigerd
om mijn geliefde echtgenoote in haar laatste uren bij te staan, omdat ik
mijn beginsel trouw bleef! Ik ben niet bij machte mijn zielelijden te
schetsen. Na een stadium van psychische razernij verviel ik in angstige
en verschrikkelijke hallucinaties, die zulken afmetingen aannamen, dat
ik tenslotte geheel neerstortte en twee volle uren in een apatischen
toestand op den vochtigen celvloer bleef liggen, alvorens men mij opnam.
De diagnose was van dien aard dat ik naar het hospitaal werd getrans
porteerd en de eerste dagen met ruim veertig graden koorts te bed lag!
Mijn rechter been is stijf van de rheumatiek, alles gevolg van de
behandeling in de bewuste en beruchte Kromhoutkazerne en dit alles omdat
ik van een van de edelste en hoogste geboden van de heilige schrift
10 1

tracht te verwezenlijken: 'Heb U naaste lief gelijk Uzelven.'" (30) In
zijn verhaal zitten in feite meerdere redenen opgesloten om te stoppen.
Hij stond dan ook niet vermeld bij de uiteindelijke lijst van dienst
weigeraars die weer vrij waren na gevangenschap. Afgekeurd, of bezweken
en gaan dienen, dat is niet uit de bronnen op te maken.
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CONCLUSIES

1. De antimilitaristen en de dienstweig eraars.

De antimilitaristen waren te verdelen in twee hoofdstromingen. De
sociaal — democraten en de communisten enerzijds en de christen-anar
chisten, christen — socialisten en anarchisten anderzijds.
De sociaal — democraten en de communisten waren niet volledig anti
militaristisch, Zij maakten een onderscheid tussen een volksleger en een
leger binnen het kapitalistische systeem. Beide groeperingen waren
voorstanders van een volksleger om een revolutie te kunnen bewerkstel
ligen dan wel te kunnen verdedigen.B innen de Nederlandse samenleving van
1895 - 1923, die als kapitalistisch gekenmerkt kan worden, waren zij
echter antimilitaristisch. Het onderscheid tussen de sociaal — democraten
en de communisten lag voornamelijk in het feit dat zij een verschillende
strategie hadden om de socialistische maatschappij te bereiken. De
sociaal — democraten, georganiseerd in de S.D.A.P., kozen voor de parle
mentaire weg; de communisten, georganiseerd in de S.D.P. - later de
Communistische Partij in Nederland - kozen voor een revolutionaire
wijze. In 1909 kwam het tot een breuk tussen beide stromingen. Bij de
aanvang van Eerste Wereldoorlog koos de S.D.A.P. voor het landsbelang en
stemde voor de mobilisatiekredieten. De S.D.P. bleef bij het oude
standpunt en distantieerde zich van de antimilitaristen pur sang, door
haar opvattingen over een 'rood' leger, nodig om een revolutie te
verdedigen. Na het begin van de Russische Revolutie waren zij dan ook
voor de verdediging, met een leger, van deze revolutie. Beide groepe
ringen hadden echter, wonderlijk genoeg, een paar dienstweigeraars in
hun midden. De S.D.A.P. had enkele dissidente leden, die later de partij
de rug zouden toekeren, die het oude standpunt wilde handhaven. Een van
hen weigerde de dienst. Binnen de S.D.P. was eigenlijk een afkeer
aanwezig ten opzichte van het individuele dienstweigeren. Nadat een
aantal jongeren, die dienstweigeraars waren (geweest), zich aan hadden
gesloten bij de S.D.P. verzachtte de partij haar standpunt. Zolang de
socialistische strijd gediend was kon iedereen zelf beslissen wat hij
zou doen, weigeren of dienst nemen.
De antimilitaristen pur sang waren voornamelijk de anarchisten,
christen — socialisten en christen-anarchisten. Ook deze groeperingen
waren duidelijk
te onderscheiden.
De christen-anarchisten
gingen
voornamelijk
uit van een volledige geweldloze houding. Zij hadden Tolstoi
als voorbeeld en in navolging van deze schrijver lieten zij hun leven
leiden door de inhoud van de Bergrede van Jezus, De belangrijkste regel
hieruit was voor hen: 'wedersta den boze niet'. Hun gehele levenswijze
was op deze geweldloosheid ingericht. Met name in de periode voor de
Eerste Wereldoorlog waren zij voor belang van de dienstweigeringsbeweging
. Zij waren de eersten die dienstweigeraars ondersteunden en de
eerste dienstweigeraars kwamen uit hun gelederen. Tijdens en na de
Eerste Wereldoorlog bleven de ideeën van deze groepering invloedrijk
onder de (a.s.-) dienstweigeraars.
De christen — socialisten waren een groepering die het christendom en
het socialisme in de politieke practijk wilde integreren. V anaf de
aanvang van de Eerste Wereldoorlog hadden zij een volledig antimilita
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ristisch program. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel leden van
de Bond van Christen — Socialisten dienstweigeraars. De bond was een van
de dragende krachten achter het Dienstweigeringsmanifest en de onder
steuning van de dienstweigeraars.
De anarchisten waren in Nederland niet georganiseerd. Sinds de
splitsig met de sociaal-democraten zorgde met name F. Domela Nieuwenhuis
ervoor dat er geen georganiseerd anarchisme van de grond kwam. Het
gevolg was dat veel anarchisten zich in 'neven' organisaties gingen
inzetten. De I.A.M.V. was een vereniging waarin veel anarchisten
georganiseerd waren. Voor de anarchisten was het eenduidig dat men
tevens antimilitaristisch was. De I.A.M.V. was dus bij uitstek geschikt
als 'anarchistische' organisatie. Later traden ook christen-anarchisten
en christen — socialisten tot deze organisatie toe. De I.A.M.V. was niet
name tijdens en na de Eerste Wereldoorlog belangrijk voor de acties en
propaganda voor de dienstweigeraars.
De periode voor de Eerste Wereldoorlog kenmerkte zich voor wat
betreft antimilitaristen door scheuring en verdeeldheid. Bovenstaande
groeperingen ontstonden in deze tijd en men bestreed elkaar vaak op
leven en dood. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen er toenaderingen
tussen de groeperingen tot stand. De oprichting van het Revolutionair
Socialistisch Comité was hier een voorbeeld van. Deze bundeling deed de
antim il itaristische beweging goed. Zij werd allengs groter en mede door
de inzet van de verschillende groeperingen steeg het aantal dienst
weigeraars enorm. Door met name de Russische Revolutie kwamen echter de
onderlinge verschillen weer op de voorgrond. Het R.S.C. werd opgeheven
en verschillende groeperingen raakten in een ernstige crisis. De
B.v.C.S. werd zelfs opgeheven. De discussies over het wel of niet aan
vaarden van een 'rood' leger trof de antimilitaristische groeperingen
gewel dig .
Vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog was het fenomeen van de
jeugdbewegingen in opkomst. Eerst was er een neutrale jeugdbeweging, de
J.G .O .B., maar alras braken ook hier de discussies over dienstweigering
en het gebruik van geweld om een revolutie te verdedigen los. Aldus
scheurde ook de J.G .O.B.. Veel jongeren kozen hierna voor een duidelijke
politieke richting. Vaak kwamen zij bij de oude politieke groeperingen
terecht. De Russische Revolutie had binnen de antimilitaristische
jongeren ook een splitsing tot gevolg. Het Verbond van Revolutionair
Socialistische Jongeren, die zelfs de dienstweigering verplicht stelde
voor elk lid, viel uit elkaar. De groep anarchistische jongeren werd in
de jaren na deze splitsingen een van de belangrijkste bakermatten van de
dienstweigeringsactie.
2. De relatie
tussen de
dienstplichtig leger.

dienstweigering

en

de

opkomst

van

een

Ten tijde van de Napoleontische overheersing van Nederland werd de
conscriptie ingevoerd. Deze hield een algemene dienstplicht voor mannen
in. In 1814 en 1815 werd in Nederland een nieuwe grondwet van kracht. De
principes van de conscriptie bleven gehandhaaft. Het aantal dienst
plichtigen dat moest dienen was echter klein. Het leger bestond voor
namelijk uit huurlingen en vrijwilligers. Tot de dienstplicht geraakte
men door een ongunstig lot te trekken tijdens de lotel ingendagen. Trok
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men een dusdanig nummer dat men op moest komen, dan bestond er nog de
mogeljkheid een v ervanger te sturen, die vaak 'gekocht' werd. Dit
stelsel heette het 'remplacantensysteem'. In 1898 werd dit afgeschaf t.
Vana
f dat moment moest iedereen, ongeacht de sociale en/of financiële
positie,
opkomen.
Potentiële
dienstweigeraars verloren
aldus een
mogelijkheid om de dienst te ontduiken. Om dat tot 1914 het jaarlijks
contingent dienstplichtigen laag bleef , was ook het aantal dienst
weigeraars gering. Het aantal principiële dienstweigeraars was tot 1914
zeer laag, n l. 25. Deze dienstweigeraars werden zeer verschillend
veroordeeld en behandeld. Er bestond een volstrekte willekeur in de
strafmaatbepaling. De eerste weigeraars hielden de lange en onzekere
straftijd niet vol. Zij werden allen overgehaald weer te gaan dienen.
Pas toen duidelijk werd dat de dienstweigeraar J. P. Terweij zijn
weigering zou volharden, kwam in Nederland een discussie opgang over de
behandeling van de dienstweigeraars. De eerste roep om consciëntie
— vrijheid (gewetensvrijheid) dateerde uit deze tijd. Tot aan de Eerste
Wereldoorlog veranderde er niet veel wat betreft de dienstplicht en de
positie van de dienstweigeraars.
Toen eind juli 1914 de vijandelijkheden in Europa begonnen, kon
Nederland neutraal blijven. Er werd echter een mobilisatie afgekondigd
om de neutraliteit te waarborgen. Deze mobilisatie had geen invloed op
het totaal aantal dienstweigeraars. In 1915 werd het duidelijk dat de
oorlog nog lang zou kunnen duren. Er moest, volgens de legerleiding, een
regeling komen om de gemobiliseerde manschappen af te kunnen lossen.
Daarnaast was er in het land een roep om een algemene dienstplicht in te
voeren. De eisen hiertoe waren vervat in het z.g. 'Adres V an Aalst'. De
regering kwam aan beide eisen gedeeltelijk tegemoet. In de zomer van
1915 werden er twee landstormwetten van kracht die verregaande invloed
hadden op de grootte en vooral op de samenstelling van het leger.
Vrijgelote dienstplichtigen afkomstig uit de jaarklasse vanaf 1908
werden onder de wapenen geroepen. Kort gesteld; er werd een situatie
geschapen die veel gelijkenis vertoonde m et een regeling van algemene
dienstplicht. Het aantal soldaten nam enorm toe. N.a.v. deze landstorm
wetten verscheen in Nederland het Dienstweigeringsmanifest. Allerlei
mensen gaven hierin te kennen te zullen gaan weigeren indien ze onder de
nieuwe regeling zouden vallen en opgeroepen zouden worden. Dit manifest
kreeg veel bekendheid en steun. Vanaf september 1915 kwam de individuele
principiële dienstweigering weer op gang. Vooral in 1917 en 1918 was het
aantal nieuwe dienstweigeraars groot. Door de landstormwetten waren er
twee soorten dientpl ichtigen ontstaan, nl. de nieuwe lichtingen en de
oudere jaarklassen. Dit had zijn invloed op het type dienstweigeraars in
deze periode. Zo kon men twee typen dienstweigeraars onderscheiden, nl.
de z.g. 'jonge' dienstweigeraar gemiddeld 18 tot 20 jaar en de 'oudere'
dienstweigeraar ouder dan 20 jaar en uit een lichting van voor de Eerste
Wereldoorlog. Door de enorme aandacht en de steun die het dienstweigeren
kreeg in de publieke opinie en omvang van de dienstweigering, kwam het
probleem van de 'conscientievrijheid' weer op de tafel van de Tweede
Kam er. In november 1917 vaardigde de minister van Oorlog een schikking
uit die de mogelijkheid van vervangende dienstplicht behelsde. Deze zou
een jaar langer duren. Weinig dienstweigeraars maakten hiervan gebruik.
Reeds tijdens de Eerste Wereldoorlog en vooral na beëindiging van de
strijd, werden in het parlement de voorbereidingen getroffen voor een
nieuwe wet op de dienstplicht. Met name het z.g. 'pacifistische' kamp
was voor invoering van de algemene dienstplicht. Tijdens de voorberei
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dingen op deze wet, werd de motie Drion aangenomen. De tekst van deze
motie wilde het probleem van de gewetensbezwaarden geregeld zien.
Besloten werd dit niet in de dienstplichtwet op te nemen, maar er een
aparte wet van te maken. In 1923 werden beide wetten aangenomen. Door
dienstplichtwet werden alle jongemannen van 19 en 20 jaar verplicht
gesteld zich te melden voor het leger om de dienst te vervullen. Het
lotel ingensysteem werd afgeschaft. In de dienstweigeringswet werden
slechts de gewetensbezwaarden erkend die om geloofsredenen wilden gaan
weigeren. Politieke weigeraars vielen buiten de wet. Op deze wijze
werden de dienstweigeraars
in twee categorieën opgedeeld , nl . de
gewetensbezwaarden die een vervangende dienst accepteerden en de
'totaalweigeraars', die buiten de mogelijkheid die de wet bood, vielen
en daarom tien maanden in het gevang werden opgesloten. De inhoud van de
wet was eigenlijk een overwinning van het pacifistische kamp (met name
de katholieken en de protestanten) en een nederlaag van de antimilita
ristische beweging.
3. De plaatsing van de dienstweig eringsbeweg ing __in
samenleving van 1895 tot 1923.

de

Nederlandse

Dienstweigering voor 1895 gebeurde hoofdzakelijk op godsdienstige
gronden vanuit de wet van het geloof. De principiële dienstweigeraars
baseerde hun weigering hoofdzakelijk op morele, politieke en algemeen
ethische
gronden.
De christen-anarchisten
en
christen-socialisten
weigerde op basis van een visie die een mengeling was van politieke en
religieuse overwegingen. Voor de Eerste Wereldoorlog was er nauwelijks
sprake van een dienstweigeringsbeweging. Incidenteel werd er door
individuen geweigerd. De enige keer, dat een poging werd gedaan om een
beweging op te zetten, was tijdens de dienstweigering van J. P . Terweij.
Deze zaak kreeg veel publiciteit en in deze periode vonden de eerste
discussies plaats over de kwestie van gewetensvrijheid voor een dienst
weigeraar. Over het algemeen bleef de dienstweigering en haar beweging
marginaal in de sam enl eving.
De mobilisatie die in Nederland afgekondigd werd, had geen gevolgen
voor de dienstweigering. Het Dienstweigeringsmanifest kwam pas, na de
verandering van de landstormwetten, in september 1915 uit. Dit manifest
sloeg enorm aan. De overheid reageerde met het nemen van allerlei
maatregelen tegen de ondertekenaars van het manifest. Ondanks deze
maatregelen was het manifest een succes. De individuele dienstweigering
nam enorm toe en er was veel publiciteit en sympathie vanuit de publieke
opinie voor de ondertekenaars en de weigeraars. Het dienstweigeren kwam
in zwang. Vandaar dat ook de politiek zich er mee bemoeide, hetgeen
resulteerde in een voorlopige schikking voor godsdienstige gewetens
bezwaarden in het najaar van 1917. In juni 1918 besloot de regering de
dien
stweigeraars gezamelijk op te sluiten in fort Spijkerboor. Voor deze
tijd hadden de dienstweigeraars verspreid gezeten over het hele land.
Na afloop van de strijd in Europa werd in Nederland het leger gedemo
biliseerd. De dienstweigeraars was beloofd dat ze amnestie zouden
kri
jgen. Dit gebeurde echter niet! Ze werden mondjesmaat vrijgelaten in
de periode november 1918 tot juli 1919. In dezelfde periode weigerden
wederom dienstplichtigen principieel de dienst. Het aantal gevangen
dienstweigeraars nam in deze periode weliswaar af, maar bleef uitein106

delijk toch op een constant niveau van ongeveer dertig. De opleving van
agitaties en acties rond de weigering en hongerstaking H. Groenendaal in
1921, leidde niet tot vergroting van de omvang van de beweging. Deze
periode had geen invloed op de totstandkoming van de dienstw
e igeringswet.
De invloed van de actie van H . Groenendaal is in de bestaande litera
tuur, met uitzondering van de scriptie van A. Franken, zwaar overschat.
De dienstweigeringsbeweging werd een blijvend fenomeen, zij het in de
marge, in de Nederlandse samenleving.
4 . De motieven.
Er is in de scriptie een verdeling gemaakt in politieke, ethische en
overige motieven.
De dienstweigeraars met
uitgesproken
politieke
motieven waren te onderscheiden in sociaal — democraten, communisten en
anarchisten. De weigeraars die een sociaal — democratisch getinte moti
vering van hun daad gaven, waren dissidente S.D.A.P .-leden. Zij weken
namelijk af van de officiële partijen. De S.D.A.P. zag namelijk niet in
de individuele dienstweigering. Puur communistische dienstweigeraars
waren er eigenlijk niet. Er was wel een groep dienstweigeraars die
overs tapten naar de com mu nistische partij. De communisten stonden in
eerste instantie afwijzend tegenover de weigeringsdaad. De jongeren die
overstapten brachten hun visie over het dienstweigeren mee, hetgeen
leidde tot een verzachting van het oude partijstandpunt.
De dienstweigeraars die ethische motieven hadden voor de dienst
weigering waren te onderscheiden in de christen — democraten en christensocialisten enerzijds en de gewetensbezwaarden anderzijds. De christen
socialisten weigerden vanuit een visie die het midden hield tussen de
leer van het christendom en de leer van het socialisme. De christen
anarchistische dienstweigeraars weigerden vanuit hun politieke levens
visie van absolute geweldloosheid.
De groep dienstweigeraars die als 'gewetens- of gemoedsbezwaar' te
boek stond, was niet direct duidelijk terug te voeren op een politieke
stroming, zoals bij de voorafgaande groepen wel het geval was. Een
aantal van de groep 'gewetens- of gemoedsbezwaarden' was niet specifiek
politiek georienteerd of sprak zich als zodanig uit. Sommigen werden in
de bronnen zowel onder de noemer 'gewetens- of gemoedsbezwaarde' als
onder de noemer christen — socialist of anarchist genoemd, De 'gewetensof gemoedsbezwaarden ' zijn dus een onduidelijke categorie dienst
weigeraars. De 'jongeren' waren een groep dienstweigeraars die motieven
hadden, die vaak te herleiden waren tot politieke of politiek-ethische
motieven.
De profiteurs en de zogenaamde paria's waren mensen met nogal
dubieuze motieven. Zij weigerden omdat ze er financieel beter van werden
of omdat ze liever tien maanden in het gevang wilden zitten, dan een
aantal jaren in dienst.
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5 . De economische en sociale achtergronden.

Het onderzoek naar de economische en sociale achtergrond van de
dienstweigeraars is niet geheel bevredigend verlopen. Met name door het
gebrek aan kwantitatieve gegevens konden niet alle achtergronden bekeken
worden. Op basis van het huidige materiaal kunnen echter wel enige
voorzichtige conclusies getrokken worden.
In de periode 1914 tot 1919 waren er twee soorten dienstweigeraars,
de 'jonge' (18 tot 20 jaar) en de 'oudere' (ouder dan 20 jaar). Er kon
een overzicht verkregen worden van het beroep van de groep 'oudere'
dienstweigeraars.
De
beroepen
'handwerkslieden'
en
'ongeschoolde
arbeiders' vormden samen de helft van het aantal ondertekenaars van het
Dienstweigeringsmanifest. Deze ondertekenaars waren voornamelijk (a.s.-)
dienstweigeraars. Studenten en intellectuelen kwamen nauwelijks onder de
dienstweigeraars voor.
De gezins- en fam il iesamenstel l ing van de dienstweigeraars kwam over
een met de leeftijd van de dienstweigeraars. 'Jonge' dienstweigeraars
kwamen uit een gezinssituatie met vader, moeder, broers en zussen. De
'oudere' dienstweigeraars hadden zelf vaak een gezin. In de periode 1914
tot 1919 kwamen beide groepen dienstweigeraars voor. Na 1919 waren het
alleen de jongeren die dienstweigerden.
Ten aanzien van de geografische spreiding van het aantal dienst
weigeraars zijn enkele verschillen wat betreft de regio van herkomst te
signaleren. De meeste dienstweig eraars kwamen uit de provincies Noorden Zuid Holland en Friesland. Binnen deze provincies waren er regio's te
onderscheiden waar veel dienstweigeraars vandaan kwamen. Voorbeelden
hiervan zijn de Zuid-Oosthoek van Friesland, de Zaanstreek en de stad
Amsterdam.

6 .

De cel- en gevangeniservaringen.

De cel- en gevangeniservaringen van de dienstweigeraars waren nogal
uiteenlopend. De redenen van de verschillen van deze ervaringen waren
nogal talrijk en divers. Ten eerste was het karakter van iedere dienst
weigeraar anders. Ten tweede speelde o.a. de behandeling, de wijze van
opsluiting en de steun van buitenaf mee in de beleving van de gevange
nistijd. Wat betreft de behandeling waren er met name klachten over
koude, honger en hygiënische mistoestanden in de gevangenis. V an de
commandant
van de gevangenissen fort Spijkerboor en Scheveningen,
J . P . Loeffen, werd gezegd dat hij sommige dienstweigeraars lichamelijk
en geestelijk mishandelde. Over deze persoon ontstaat een levendige
polemiek in de antimilitaristische bladen.
De meeste dienstweigeraars zaten echter hun straf zonder problemen
uit, Een aantal had zelfs een prima tijd gehad. De behandeling van de
dienstweigeraars was over het algemeen hard, maar humaan.
Toch haalde een kwart van de dienstweigeraars het einde van de
straftijd niet. Een aantal ontvluchtten of werden afgekeurd, maar de
meesten gaven zelf op. De oorzaken van deze opgave van de dienstwei
gering waren o.a. psychische problemen, die de weigeraars kregen tijdens
of door het verblijf in de gevangenis; sociale problemen, die zich
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buiten gevangenis bij familie of vrienden voordeden en een weerslag
hadden op de weigeraars zelf; en voorts de behandeling in de gevangenis.
De steun van buitenaf werd met name geregeld door de I.A.M.V. en de
initiatiefnemers van het Dienstweigeringsmanifest. Een aantal organi
saties kwam van de grond om de dienstweigeraars te ondersteunen. Het
'Steunfonds voor slachtoffers van principieel en daadwerkelijk anti
— militarisme' zorgde voor de financiële ondersteuning van met name de
families van de dienstweigeraars. Helaas werd van deze regeling ook
misbruik gemaakt. De rechtskundige hulp werd voornamelijk door Lod. van
M ierop gecoördineerd. De morele ondersteuning was groot. Met name het
zingen van antimilitaristische liederen bij de gevangenis en het
organiseren van ondersteuningsbazars kwam in zwang. Naar aanleiding van
de verhalen over de slechte behandeling van de dienstweigeraars werd het
'Comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en
straf' opgericht.
Het publiceren van brochures en brieven van en over de dienst
weigeraars was een van de belangrijkste propagandamiddelen. Hierdoor nam
de aandacht voor het dienstweigeringsprobleem en de positie van de
weigeraars toe. De controverse rond het publiceren van de brief van
L. De Wilt en T. Postm a, die schreven over de 'paria's' in de beweging,
liet zien dat men vond dat een vorm van 'zelfcensuur' opgelegd moest
worden om het dienstweigeren in een goed daglicht te stellen.
In het totaal kan gesteld worden dat de steun enorm was. Vrijwel
alles werd in het werk gesteld om de daad van het dienstweigeren te
verlichten, zodat er meer mensen zouden gaan weigeren.
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BIJLAGE

DE

1

2
3.
4.
5
5
6.
7

6 .

9.
10.
11.

12.
13.
14...
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
i

j2L 2O

23

.

24.
25.

1

DIENSTWEIGERAARS

V OOR

1914

N aam

Jaar

Straf t ij d

Van der Veer
Wendt
De Bruin
Van Gelder
Takkenberg
Fijl stra
Gerl ofs
Terweij
Ris
Tazelaar
Van der Mee
Roozeboom
Planken
Gorter
Van Vliet
Kriller
Van Langen
Mammen
Koning
Kam per
De Boer
Menger
Kaay
Hoogvorst
Krijger

185'5
1898
1899
1 8 9797
18
1899
1900
190 0
1903
1904
i904
1904
1905
1905
1905
1905
1906
1906
1906
1909
1909
1909
1912
1913
1913
1914

enkele weken.
3 mnd.; daarna 8 mn d., echter bezweken.
12 m n d .; opnieuw veroordeeld na 5 mnd. bezweken.
niet bekend.
3 mnd.; daarna een paar dagen.
niet bekend.
niet bekend.
3 mnd.; daarna 5 mnd.
6 mnd. ; hierna bezweken.
4 m nd.; daarna 9 m n d .
4 mnd.
5 mnd.
5 mnd.
3 mnd.; daarna 6 mnd.; dan 9 mnd.
4 dagen.
3 mnd.; daarna 6 mnd.
enkele dagen.
4 mn d.; daarna 8 m n d .
4 mnd.; daarna 8 mnd.; dan 8 mnd.
3 mnd.; daarna 6 mnd.; dan 8 mnd.
3 mnd.; daarna 6 mnd.; dan 6 mnd.
na een paar dagen afgekeurd.
3 m n d .; daarna 12 m n d .
vri jgel aten.
3 mnd.; daarna 4 mnd.; dan 5 mnd.

BIJLAGE

2

DE

DIENSTWEIGERAARS

(De

tabel

is

Jaar -> 1915
Maand:
jan.
febr.
mr t.
apr.
mei
juni
juli
aug.
sept.
1
okt.
2
nov .
3
dec.

NA

1914

cumulatief)

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

4
7
7
7
11
12
14
17
19
27
39
51

63
72
88
95
100
108
130
150
155
163
214
225

250
280
310
340
350
425
436
460
499
522
552
552
575

579
587
598
609
610
610
612
625
626
633
636
643

646
650
659
669
672
675
676
676
678
680
684
688

688
690
693
694
696
701
706
711
717
722
727
730

736
738
745
747
751
759
765
768
770
772
783
788

788
790
791
794
797
80 4
806
810
810
814

110

BRONNEN:

sept. 1 9 1 5 - juli 1916: B.o.D., nr. 2 (extrapolatie).
aug. 1 9 1 6 - o k t. 1916: B.o.D., n r . 2 en I.A.M.V .-archief , nr. 125,
combinatie van beiden.
nov . 1916 — dec. 1916: De Wapens Neder, uit deze maanden en
I .A.M. V . -archief nr. 125. Combinatie.
jan. 1917- febr .1917: I.A.M. V .-archief nr. 125.
mrt. 1 9 1 7 - apr. 1917 : B.o.D., nr. 4-13.
me i 1917- aug. 1918: De Wapens Neder over deze periode.
sept. 1918 - okt. 1919: B.o.D., nr. 38-66.
n o v . 1919- dec. 1920: De Wapens Neder over deze periode.
jan. 1921- mei. 1923: De Wapens Neder over deze periode en Archief van
de strafgevangenis te Scheveningen. Combinatie.
juni 1923- dec. 1923: De Wapens Neder over deze periode en Archief van
de strafgevangenis te Scheveningen. Extrapolatie.
BIJLAGE

DE

3

DI EN STWEIGERAARS

NA

1914

1. : Aantal gevangen dienstweigeraars.
2. : Aantal vrijgelaten dienstweigeraars na voltooing van de
gevangenschap (cumulatief).

j an.
febr.
mr t .
apr.
me i
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.

1916
0L.
1

1917
1 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26
36
-

3
5

-

1918
1
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89
94
119
135
149

24
27
30
36
40

163
186
195
190
212
231
244
271
281
290
296
285

43
52
Jl
64
81
90
97
116
148
152
174
185
206

1919
1
2
235
191
154
132
115
62
52
28
29
-

255
286
321
343
354
403
423
441
442
-

33 446
36 450

1920
2
1
30
34
41
48
41
42
40
31
28
29

452
452
457
457
467
469
472
480
485
486
33
487
27 497

1921
1
L
-

-

-

-

-

-

-

-

16
20
22
24
21
26
31
32

516
516
518
518
527
527
527
529

1922
12
25
20
20
23
18
24
23

24
19
18
21
33

536
543
544
544
552
554
561
563
569
572
572
573

1923
1
2
29
27
24
22
i-L 23
27
27
27
17

577
581
584
589
591
594
596
598
609

-

-

-

-

15 612

111

METHODE VAN BEREKENING (Betreft bijlagen 2 en 3.)

1 . Periode mei 1917 - aug 1918:
Elke maand werden deze cijfers in 'De Wapens Neder' gepubliceerd.
Andere perioden:
2. Berichten over de Dienstweigering. (B.o.D.):
Elke twee weken werden er lijsten met gevangen dienstweigeraars gepubli
ceerd, soms ook nog cijfers over vrijgelaten en bezweken weigeraars.
De opeenvolgende lijsten werden met elkaar vergeleken. Hierna werden
alle nieuwe weigeraars met naam genoteerd en de vrijgelaten af gevoerd
van de lijst. Op deze wijze verkrijgt men de hoeveelheid nieuwe en
vrijgelaten weigeraars. Dit laatste cijfer is ook nodig, omdat uit
een mededeling dat er 30 weigeraars gevangen zitten niet opgemaakt
kan worden of er nieuwe zijn bijgekomen. Stel er zijn 5 nieuwe en er
worden 5 weigeraars vrijgelaten, in dat geval blijft het totaal aan
tal gelijk, terwijl er toch een belangrijke veranderingen plaats
vindt. Het nadeel van de B.o.D. is dat J. Giesen, die de lijsten
bijhoudt, nogal eens fouten maakte. Hierdoor werd het noodzakelijk
alle lijsten te corrigeren.
3. De Wapens Neder. Periode over nov 1919 - mei 1923: idem als 2.
4. Archief I.A.M.V ., nr. 125: Lijst met dienstweigeraars 1916-1917.
Achter de naam van de dienstweigeraar staat de aanvang van de weigering.
5. Archief van de strafgevangenis in Scheveningen: zie 4.
6 .

Combinatie: Cijfers over dezelfde periode gaven dan andere getal
len. Door de namen van de dienstweigeraars bij te houden kon gekeken
worden of deze niet dubbel gemeld was, vergeten (bron) of in een
andere gevangenis.

7. Extrapol atie: Door het feit dat alle dienstweigeraars 10 maanden
straf kregen kon gereconstrueerd worden hoe het verloop was in de
perioden waar geen materiaal beschikbaar was, door na het moment van
vrijlating terug te tellen.
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EN L I T E R A T U U R L I J ST

Bij de meeste bronnen staan de vindplaatsen
afkortingen worden hiervoor gebruikt:

vermeld.

De

volgende

I.I.S.G.: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
K.B.
: Aanwezig in de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek,
's Gravenhage.
U.B .N.
: Aanwezig in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek,
Nijmegen
A.R.A.
: Archief aanwezig op het Algemeen Rijksarchief, 's Gravenhage.
1. Archieven.
- Archief Louis A, Baehler (I.I.S.G.)
- Archief 'Het Daghet' (I.I.S.G.)
- Archief Ds. Hugenholtz (I.I.S.G.)
- Archief

I.A .M.V . ( I . I . S . G . )

- Archief van de krijgsraad van het eerste militaire arrondissement te
's Gravenhage. 1876 - 1923 (A.R.A.)
- Archief Jo B. Meyer (I.I.S.G.)
- Archief Lod. van M ierop (I.I.S.G.)
- Archief van het Ministerie van Justitie (A.R.A.)
- Archief M.A. Romers (I.I.S.G.)
- Archief van de strafgevangenis te Scheveningen. 1886 - 1951 (A.R.A.)
- Archief H.P.L. Wiessing (I.I.S.G.)

2. Arti kelen■
B . Bymholt

- Over religieus-socialistische stroomingen in ons land.
In: De Socialistische Gids, jg. 8, 1923. N r . 7/8, pag. 724
- 740 en nr. 10, pag. 935 - 952.
Albert de Jong - Fragmenten uit mijn leven.
In: Buiten de Perken. 1961 - 1964. De 33 fragmenten zijn op
het I.I.S.G. tot een geheel gebundeld.
H. Ramaer
- Herman Groenendaal moet vrij!
In: De Gids, jg. 133, 1970, nr. 10, pag. 393 - 397.

3. Periodieken.

-

De Arbeider. Soc. Weekblad voor de provincie Groningen (I.I.S.G.).
De A.S.. Anarcho-Socialisties Tijdschrift (I.I.S.G.).
Berichten over de Dienstweigering (I.I.S.G.).
B.V.D .-bul l etin (I.I.S.G.).
Jonge Strijd. Orgaan van de Jongelieden Geheel — Onthouders Bond
J .G .O .B. (I.I.S.G.).
- Mededelingenblad. Sociaal Historische Studiekring. Orgaan van de Ned.
V ereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis (U.B.N.).

- M.R.T. Militair Rechtelijk Tijdschrift (U.B.N. en K.B.).
- Opwaarts. Orgaan van de B.v.C.S. (I.I.S.G.).
- Recht voor Allen. Blad van de Socialistische Partij

in Nederland

(I.I.S.G.).
- De Stem der Jongeren. Rev. Soc. Maandblad. Maandblad van Socialis
tische Jongeren (I.I.S.G.).
- Tegen Leugen en Geweld. Weekblad gewijd aan de algemene verbroedering.
(I.I .S .G.).
- Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis. Orgaan van de Nederlandse
V ereniging tot beoefening van de sociale geschiedenis (U.B.N.).
- Vee Dee. Maandblad van de Vereniging voor Dienstweigeraars (I.I.S.G.).
- Vrede. Orgaan tot bespreking van de praktijk der liefde (I.I.S.G.) .
- Vredesactie. Radicaal-pacifistisch maandblad (I.I.S.G. en U.B.N.).
- De V rije Socialist. Sociaal-anarchistisch Orgaan (I.I.S.G.).
- De Wapens Neder. Maandblad van de Internationale Antimilitaristisch
V ereniging in Nederland. I.A.M.V . (I.I.S.G.).
4. Diversen.
- Gesprek met prof. Corstens. Professor bij de sektie Strafrecht aan de
K .U ., Nijmegen.
- D. Koning: 'Deuren'. Lotgevallen van een dienstweigeraar tijdens zijn
gevangenschap. Opgedragen aan hen die graag iets meer wensen te
weten van 'zo'n dienstweigeraar'.
- Brief van drs. Zwitzer. Medewerker aan de Historische afdeling van de
Landmacht,
Sektie
Militaire
Geschiedenis
Frederikskazerne,
'
s
Gravenhage.
- De Landstormwet.
1915 - 1919.
Nederland;
Militarisme.
In:
Studieleeszaalmap 736, aanwezig op het I.I.S.G..

5. Brochures.
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J.E. Burger, 19. De titel van deze paragraaf is ontleend aan de
titel van J.E. Burger: Linkse Frontvorming.
J. Kaay - Hebben wij het recht en doen wij er goed aan den
militairen dienst te weigeren?, 15.
J.E. Burger, 36-37.
ibid., 38.
G. Jochheim, 172-173.
J . Giesen, 22-23. Uitvoeriger over het Dienstweigeringsmanifest in
het volgende hoofdstuk. Hier is het slechts om de ondertekenaars te
doen, die uit enigszins verschillende politieke richtingen kwamen.
J. Giesen, 27.
J.E. Burger, 55-56.
G. Harmsen en B. Reinalda, 430.
G . He ijmans en A. Koster, 111.
ibid., 113.
J.E. Burger, 117-118.
H. Roland Holst, 220.
ibid., 221.
J.E. Burger, 119.
ibid., 123-127.
De reden waarom ik het fenomeen van de jeugdbeweging pas hier
uitvoerig bespreek is het feit dat zij eerst in de jaren 1917 - 1918
als belangrijke factor opdook.
G. Harmsen - Blauwe en Rode Jeugd, 104.
De Jonge Strijd. jg . 2, nr 1, dec. 1914; 2.
G. Harmsen - Blauwe en Rode Jeugd, 136.
ibid., 139.
ibid., 139. G.
Harmsen noemt de periode1914-1920, maar zoals
aangetoond wordtgaan de jongeren pas
in 1918 echt numeriek
meetell en.
De Jonge Strijd. jg. 7, nr. 5, juni 1920; bijblad.
G. Harmsen - Rondom Daan Goulooze, 23. In het volgende hoofdstuk
wordt duidelijk dat de S .A .J .O .-leden niet alleen droomden van het
gooien van bommen...
G . Harmsen - Blauwe en Rode Jeugd, 124.
Het Daghet, Spijkerboorsch Nieuwsblad, nr. 1, eind sept. 1918, onder
redactie van 'Freie Juqend', In:
Archief
'Het Daghet'.
1918.
Dienstweigeraars Spijkerboor.
G. Harmsen - Blauwe en Rode Jeugd, 140-141.
J. Engels - Vooreen strijdend socialisme,
15. J. Engels was o.a.
redactiel id.
122

83.
84.
85.
86.
87.

De Stem der Jongeren, nr. 3, dec. 1917; 31.
De Stem der Jongeren, nr. 8, juni 1918; 91.
G. Harmsen - Blauwe en Rode Jeugd, 148.
G. Harmsen - Rondom Daan Goulooze, 55.
Uitgebreider over deze periode: G. Jochheim, 211-318. G . Harmsen Blauwe en Rode Jeugd, 151-214.
88. De Vos, 216.
89. H . Ariens c.s ., 83.
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1. A. Constandse - Dienstweigering als histories feit. In: De A.S..
nr. 44/45 thema: Oorlog aan de oorlog; 1-2.
2. G. Termeer - Broeders staakt dit moordbedrijf, 5.
3. B. de Ligt - Vrede als daad. Deel 2, 295.
4. B. Bymholt, 10-14.
5. A. de Jong - Fragmenten uit mijn leven. nr. 25; in: Buiten
de
Perken. 31 dec. 1963; 21.
6.
G . Termeer - Broeders staakt ditmoordbedrijf, 7 .
7. A. de Jong - Fragmenten uit mijn leven, 21.
8 . J . G iesen,10.
9. J. Giesen noemt De Bruin als eerste dienstweigeraar, maar dat is
fout! De Bruin weigert in april 1899, Wendt al
in 1898. Zie
J . Giesen, 13 en Vrede j g . 2, nr. 7, 1899; 51.
10. Vrede. jg. 2, nr . 13, 1899; 97-99.
11. Vrede. jg. 2, n r . 14, 1899; 104.
12. J.M. Welcker - Heren en Arbeiders, 429. De brochure dieJ. Methöfer
heeft geschreven is getiteld 'De Bruin, zijn daad, zijn straf'. Zij
is echter spoorloos verdwenen. In De W apens Neder, jg. 6, nr. 11,
nov. 1910, staan stukken uit die brochure geciteerd.
13. W.C. de Bruin - Waarom zit De Bruin in de gevangenis? Een woord aan
het Nederlandse volk door ook een De Bruin.
14. Zie hoofdstuk 2.
15. Vrede. jg . 4, nr. 2, nov. 1900; 11. Naschrift van de redactie.
16. Vrede. jg. 7, nr. 5, 1904; 33-39.
17. Zie bijlage 1 . Tabel 1 is daarvan afgeleid.
18 . G . van Schöll - Dienstweigering in Nederland voor de Tweede
Wereldoorlog, 22-33 en G . Termeer e.a. - Dienstweigeraars, 11-50.
Met name de hoeveelheid aan materiaal heeft bovenstaande schrijvers
ertoe verleid veel te schrijven over weinig weigeraars. G. Termeer
besteedt in zijn eerste hoofdstuk aandacht aan vier dienstweigeraars
voor 1914 en twee uit de periode 1914-1923. Het totaal aantal
w eigeraars verhoudt zich echter als volgt: 25:814.
19. J.P. Terweij - Een stem uit de gevangenis, en J.P . Terweij - Een
protest tegen de gevangenhouding van dienstweigeraar Arie Tazelaar.
20. Arie Tazelaar 1882 - 28 october - 1962. In: Vredesactie jg. 16,
nr 11, nov. 1962; 2-4.
21. 'Protest tegen de gevangenhouding van drie edele mannen', uitgave
van de I.A.M.V. Hier wordt voor de eerste keer gesproken over de
dienstweigeraar Van Langen.
22. D. Koning, een dienstweigeraar uit 1909. In: Vredesactie jg. 28,
nr. 11, nov. 1974; 4.
23. De Wapens Neder, jg. 10, nr. 2, febr. 1914; 2.
24. A.M. de Jong - Notities van een landstormman, en A.M. de Jong Frank van Wezel 's roemruchte jaren.
25. J. Giesen, 17-18.
26. De Wapens Neder, jg. 11, n r . 1 tot en met 12.
27. J. Kaay, 23-24.
28. B. de Ligt - Gewetensvrijheid ook inzake krijgsdienst, 1.
29. Lichtstralen. Maandblaadje voor Vledder jg. 1, juli 1915; 4. In:
archief Ds. Hugenholtz nr . 274.
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30. Archief Ds. Hugenholtz nr. 271. Ds. Hugenholtz schrijft dat het
manifest ook wel 'manifest L.A. Bähler c.s.' wordt genoemd.
31. R . Jans, 86.
32. J. G iesen, 22-23.
33. J. G iesen, 24-28, 81-90. In deze laatste pagina's vindt je een
volledige lijst van ondertekenaars van de vierde oplage. N.B. De
opgaven van 1916 zijn 'internationale' manifesten. Het overgrote
deel van de mensen kwam echter uit Nederland.
34. J . G iesen, 28.
35. Enka - Uit rechtzaal en gevangenis. Lod. van M ierop - Uit de cel.
36. J. Giesen - 23-81.
37. Een aantal wordt gebruikt voor het hoofdstuk 'Motieven', voor de
rest verwijs ik naar de literatuurlijst.
38. J. Giesen, 57, en I.A.M .V.-archief nr. 126-131.
39. ALLE uitgaven van 'Berichten over de Dienstweigering' staan vermeld
onder de afkorting: B.o.D., genummerd van 1 tot en met 66.
40. B .o .D., nr. 4, 1917.
41. J. Giesen, 92.
42. De Wapens Neder, jg. 12, nr. 6, mei 1916; 4, en J. Kaay - Schandalen
uit de gevangenis onthuld.
43. Douwe de Wit noemt Douwe Hofstra als schrijver, dit is fout! Zie:
Douwe de Wit - Overdenkingen van een arbeidersjongen, 51.
44. J. Hagem eijer - 'Christ avant tout'. Christus voor alles!
45. ibid., 5-6.
46. ibid., 23-24.
47. I. A .M.V.-archief nr. 125. Hierin zitten twee schriftjes genaamd
'Lijst met dienstweigeraars'.
In het totaal
staan hierin 79
dienstweigeraars.
48. De Wapens Neder, jg. 13, n r . 5, juni 1917; bijblad.
49. Deze gegevens zijn ontleend aan bijlage 2.
50. B.o.D., nr. 31, apr. 1918. Meer over het steunfonds, zie hoofdstuk
'Gevangeniservaringen'.
51. M. Ringia - Een leven lang verzet.
52. B.o.D., nr. 34 en 35, juni 1918.
53. J. Giesen, 145.
54. De Stem de Jongeren, nr. 10, aug 1918. Meer over de inhoud van deze
brief, zie hoofdstuk 'Gevangeniservaringen'.
55. De Wapens Neder, jg. 14, nr. 9, sept. 1918; 1.
56. De Stem der Jongeren, nr. 11, sept 1918.
57. ibid.
58. J . Giesen, 136-137.
59. De Wapens Neder, jg. 14, nr. 9, sept. 1918; 2.
60. Archief 'Het Daghet'. Dienstweigeraars Spijkerboor.
61. Het Daghet. Spijkerboors Nieuwsblad,
nr.
2, eind okt. 1918;11.
In: Archief 'Het Daghet'.
62. B.o.D., nr. 51, febr. 1919; 1.
63. B.o.D., n r . 59, juni 1919; 2.
64. Zie bijlage 2 voor het totaal overzi cht van het aantal gevangen
weigeraars voor de periode 1917 - 1923.
65. Soldatenalmanak 1921, 58.
6 6 . Zie bijlage
2.
814 dienstweigeraars
in dec. 1923 minus 579 in
jan. 1919.
67. B.o.D., nr. 66, okt. 1919; 3.
6 8 . De Wapens Neder, jg. 15, n r . 11, nov. 1919; 4.
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69. B.o.D., nr. 6 6 , okt. 1919; 5-6.
70. Geïnteresseerden die een uitputtend verslag willen lezen over de
'Herman Groenendaal-zomer', verwijs ik naar de volgende literatuur:
Albert de Jong - Herman Groenendaal moet vrij!.
J. Giesen - Nieuwe Geschiedenis, 179, 182 en 213-228.
De Wapens Neder, jg. 17 vanaf juni 1921.
H. Ramaer - Herman Groenendaal moet vrij!, in: De Gids, jg. 131,
nr. 10, 1970; 393-397.
G. van Schöll - Dienstweigering in Nederland, 54-60.
Vee Dee, nr. 40, febr. 1980; 3-8.
G. Termeer e.a. - Dienstweigeraars, 61-62.
A. Franken - Staat, militarisme..., 36-40.
71. A . Franken, 47 e .v .
72. De Wapens Neder, jg. 16, nr. 11, nov. 1920; 1.
73. De Wapens Neder, jg, 17, nr. 2, febr. 1921; 2.
74. De Wapens Neder, jg. 17, nr. 3, mrt. 1921; 3.
75. B. de Ligt - Herman Groenendaal of Hiro Hito?, 6-10.
76. J. Giesen, 223.
77. Recht voor Allen, jg. 4, nr. 59, juni 1922.
78. G. van Schöll, 57-58.
79. Albert de Jong - Fragmenten uit mijn leven, nr. 40; 18.
80. Gegevens ontleend aan bijlage 2.
81. ibid.
82. De gegevens voor de graf iek en totaalaantal zijn ontleend aan
bijlagen 1 en 2.
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1. J. Giesen, 124.
2. J. Brommert Jr. - Waarom ik als lid der S.D.A.P. den dienst weiger?
J. Brommert Jr. - Licht in de duisternis.
3. H. Roland Holst - Waarom ook Sociaal — Democraten het 'Man if est der
Dienstweigeraars' onderteekenden? Meer over H. Roland Holst in:
G. Jochheim , 131 - 141 ; M .C. van Wijhe - Waarom dienstweigering?
M.C. van Wijhe - Niet naar het slagveld.
4. J . Giesen, 100.
5. A. Wins - Verdedigingsrede uitgesproken op vrijdag 17 nov. 1916 te
Amsterdam.
6. A. Wins, 10 -12. Wins wordt niet geciteerd maar geparafraseerd.
7. G. Jochheim , 169 - 172
8. H. Roland Holst - Waarom ook Sociaal — Democraten ..., 4.
9. J. Brommert Jr. - Waarom ik als ..., 7-8 , en A. Wins, 10 - 12
10. J. Brommert Jr. - Licht in de duisternis, 5-11. (Gecombineerd.)
11. Zie paragraaf 3.2 en 3.3.1, o.a. J. Brommert Jr. stapte over.
12. A. de Jong - Het revolutionaire antimilitarisme... In: J. de Graaf,
202-203. Geen citaat maar geparafraseerd naar een anarchistisch
voorbeeld .
13. P. van der Veen - Verdedigingsrede voor de rechtbank, 6-9. Zie ook:
J. Giesen, 98-100.
14. A. van Emmenes - Waarom antimilitarisme?, 8. Van Emmenes wordt niet
geciteerd maar geparafraseerd.
15. ibid., 4.
16. Deze Postma is een broer van Theo Postma van de 'Brief uit
Spijkerboor', J. Giesen, 152. I.A.M.V.-archief nr. 125.
17. M. Ringia, 29.
18. Aangehaald in: De Wapens Neder, jg. 1, nr. 3, jan. 1905; 3-4.
19. De Wapens Neder, jg. 6 , nr. 10 okt. 1910; 1. De verkoop van de
militaire kleding werd gedaan door v.d. Mee. Zie: Tegen Leugen en
Geweld, jg. 1, nr . 18 , sept. 1904; 75.
20. Met name: Van der Veer , Wendt, Takkenberg, J.P. Terweij,
Ris,
A. Tazelaar en Van Vliet. G. van Schöll noemt nog een zekere Jan
Vrolik uit Overschie, maar die ben ik slechts als aankomend
dienstweigeraar tegengekomen. Hij heeft schijnbaar een gunstig lot
getrokken want als dienstweigeraar wordt hij
niet in
'De Wapens
Neder' uit diejaren vermeld. Zie G. van Schröll , 90.
21. Briefkaart vanJac. Altena aan Lod. van M ierop, d.d. 17febr. 1917;
in: I.A.M .V .-archief nr. 127.
22. J.W. Sm it - Zijn antimilitaristen misdadigers?, 5-6. Waarvoor Smit
veroordeeld werd is onduidelijk. Hij was GEEN dienstweigeraar.
23. Achtereenvolgens: Mattheus 5 vers 9; 10; 21-22 en 43-44. Smit haalt
ook nog een vers aan dat handelt over het verbod om de eed af te
leggen. In: Smit, 5-6.
24. Prof. Dr. J. van Rees, 5.
25. J.P. Terweij - Stem uit de gevangenis, 3 .
26. ibid., 5-6.
27. Uit een brief van J.P. Terweij, gepubliceerd
in: Vrede, jg. 7,
nr . 5; 33-39.
28. Opwaarts, jg. 8, nr. 404, dec. 1915; 165.
29. Opwaarts, jg . 9, nr . 419, apr. 1916; 11.
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30. Deze
'zelfrechtvaardiging'
in: Archief M . A . Romers,
nr.
2,
dienstweigering 1918.
31. ibid., 1.
32. ibid., 3-4.
33. G. de Wit - Misdadiger of voorganger, 5.
34. W.A. van der Colk - Dwaas om Christus wil.
35. G . Jochheim , 185 - 190.
36. B. de Ligt - Socialisme en dienstweigeren, 3. B. de Ligt wordt hier
niet geciteerd maar geparafraseerd.
37. In: Lijst van dienstweigeraars; in: I .A .M . V.-archief nr. 125.
38. De Wapens Neder, jg. 13, nr. 8 , aug. 1917; 2.
39. Onschuldig veroordeeld, 1 en 3.
40. G . Harmsen - Blauwe en Rode Jeugd, 139.
41. De Stem der Jongeren, juli 1918, nr. 9; 107.
Jonge Strijd, jg. 5, nr. 12, dec. 1918; bijblad.
Jonge Strijd, jg. 6, n r . 5, mei 1919; bijblad.
Jonge Strijd, jg. 7, nr. 4, mei 1920; bijblad.
Jonge Strijd, jg. 7, nr. 5, juni 1920; bijblad.
Jonge Strijd, j g . 9, nr. 7, juli 1922.
Jonge Strijd, jg. 9, nr. 11, dec. 1922.
Jonge Strijd, jg. 10, nr. 4, apr. 1923; bijblad.
Jonge Strijd, jg. 10, nr . 6, juli 1923.
42. De Stem der Jongeren, juni 1918, nr. 8 ; 87.
43. G . de Wit, 4.
44. In: Lijst van dienstweigeraars; in: I.A.M .V .-archief nr. 125.
45. ibid.
46. Zie bronnen bij bijlage 2. Het exacte cijfer is niet te geven omdat
van een heleboel weigeraars geen enkel kenmerk te achterhalen is.
47. G . de Wit: zie deze paragraaf en Opwaarts, jg.9, nr. 436, aug.1916; 2 .
48. A. Tazelaar is daar een voorbeeld van.
49. Als noot 46.
50. B.o.D., n r . 24, jan. 1918; 4.
51. De Stem der Jongeren, nr. 10, aug. 1918; 109-114.
52. ibid., 111-112.
53. Zie paragraaf 4 .2 .4 .
54. Opwaarts, jg. 11, n r . 452, aug. 1918; 4.
55. De Stem der Jongeren, nr. 10, aug. 1918; 113.
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Archief van de strafgevangenis te Scheveningen.
Zie voor de letterlijke tekst van het Manifest paragraaf 4.2.2.
J. Giesen, 82-91.
G. Heijmans en A. Koster, 103.
ib id. en paragraaf 4.2.2.
G. Heijmans en A. Koster denken daar anders over: Zij vinden het
percentage
ongeschoolde
arbeiders
laag.
Zie
G.
Heijmans
en
A. Koster, 103.
In: Lijst van dienstweigeraars; in: I .A.M.V.-archief 125.
De Dienstweigering van J.P. Terweij 1903-1963 in:
Vredesactie, jg. 16, nr . 11, nov. 1962; 2 .
Zie verder paragraaf 7.1.1. D. Koning - Deuren. Lotgevallen van een
dienstweigeraar tijdens zijn gevangenschap.
(Ori
gineel dagboek),
81-82 en 85. (In het vervolg: D. Koning - Deuren.)
De Wapens Neder, jg. 9, nr. 2, febr.
De Vrije Socialist, jg. 20, nr. 99, dec. 1917; 3.
Register voor de bevolking in de hulpgevangenis voor militairen te
's Gravenhage en Register voorlopig aangehouden in de hulpgevangenis
voor militairen. In: Archief van de strafgevangenis te Scheveningen,
resp. nr. 104 en 106. De Hulpgevangenis werd in juli 1921 in gebruik
genomen als gevangenis voor dienstweigeraars. De dienstweigeraars
die op het moment van ingebruikname gevangen zaten waren afkomstig
uit de periode vanaf okt. 1920.
J. Giesen, 152.
De Wapens Neder, jg, 19, nr . 5, mei 1922; 7.
G . van Schöll , 41 en uit eigen onderzoek. Zie literatuur bij bijl.2.
G . Heijmans en A. Koster, 102-103.
Archief strafgevangenis
te Scheveningen, nr.
104 en 106 en
I .A.M.V.-archief nr. 125 .
Archief strafgevangenis te Scheveningen, nr. 104 en 106.
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H. Eikeboom - Dagboekfragment en uit mijn arresttijd.
D . Koning - Deuren.
Uit een gesprek met prof. Corstens.
J. Kaay - Schandalen uit de Nederlandse gevangenis onthuld!, 7-8.
(Hierna: J . Kaay - Schandalen...) Het citaat is hier volledig in de
tegenwoordige tijd geschreven. In het orginele citaat werden
tegenwoordige en verleden tijd door elkaar gebruikt, hetgeen nogal
verwarrend werkte.
5. D. Koning - Deuren, 80.
6. Opwaarts, jg. 11, nr. 539, juli 1918; 1.
7. H . Eikeboom , 7-8.
8. B.o.D., n r . 22, dec. 1917; 2 . Voor Kapteijn was dit natuurlijk ook
een enorm tijdverdrijf om elke dag de temperatuur exact te noteren.
9. G. de Wit - Herinneringen aan de gevangenis. In: K. B oeke en
Lod. van Mierop - De Vergetenen, 48.
10. J. Giesen , 94. N.B. Meerdere dienstweigeraars moesten in 1917 wegens
een onhygiënische cel ont l u ist worden.
11. De Arbeider, jg. 27, nr. 3, jan. 1917.
12. B.o.D., o.a. n r . 2 , 1917.
13. J. Kaay - Schandalen..., 8.
14. K. Boeke en Lod. van Mierop, 34.
15. J . Kaay - Schandalen..., 11.
16. K. Boeke en Lod. van Mierop, 36.
17. Protest tegen de gewelddadige vrijheidsberoving van drie edele
mannen, 3. (In het vervolg: Protest...)
18. J. Kaay - Schandalen..., 10.
19. D . Koning - Deuren, 116-117.
20. B.o.D., nr. 4, mei 1917.
21. D. Koning - Deuren, 127.
22. J. Kaay - Schandalen..., 16-17.
23. Opwaarts, jg. 11, n r . 539, juli 1918; 1.
24. J . Kaay - Schandalen..., 8.
25. H. Eikeboom , 4. (Hij schreef in z.g. 'Vereenvoudigde spelling'.)
26. J. Kaay - Schandalen..., 8.
27. Enka - Uit rechtzaal en gevangenis, 10.
28. Zie inleiding hoofdstuk 8.
29. D. Koning - Deuren, 91.
30. ibid., 104.
3 1. Brief van M.A. Romers 'Aan mijn familie' d.d. 28 mrt. 1918. In:
Archief M.A. Romers.
32. Opwaarts, jg. 10, nr. 500, okt. 1917; 2-3.
33. In: B.o.D., nr. 24, jan. 1918; 3.
34. De Wapens Neder, jg. 13, nr. 10, okt. 19 1 7 ; 3.
35. J. Giesen, 94.
36. In een onvolledig bewaarde brief van Chiel Romers aan zijn broer.
In: Archief M.A. Romers.
37. J. Kaay - Schandalen..., 17,
38. B.o.D., nr. 15, sept. 1917; 3.
3 9 . D. Koning - Deuren, 121.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
48.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56 .
57.
58.
59.
60.
6 1.
62.
63 .
64 .
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.

D. Koning - Geschiedenis Man een dienstweigeraar. Dagboek:
D. Koning - Deuren. Lotgevallen Man een dienstweigeraar tijdens zijn
gevangenschap.
G. de Wit - Herinneringen aan de gevangeni s , 47.
M. Stam - Brieven uit de cel, 6-7.
ibid., 7-8.
Bewijs
van
goed gedrag
is toegevoegd
aanhet
vonnis
van
Jac. van Aalst. In: Archief van de krijgsraad van het eerste
militaire arrondissement te
'
s
Gravenhage.
P. van der V een, 15.
De dienstweigering van J.P. Terweij 1903 - 1963 . In: Vredesactie ,
jg. 17, nr. 12, dec. 1963; 3.
H . Eikeboom, 9-10.
D. Koning - Deuren, 47.
C . Zijderhand - Een dag in
het Huis van Bewaring te Den Haag,
deel 2 .
Deel 1 in: De Wapens Neder, jg. 14, n r . 3, mrt. 1918; bijblad.
Deel 2 in: De Wapens Neder, jg. 14, n r . 4, apr. 1918; bijblad.
ibid.
ibid., deel 1 .
Steenkist zou zelf een half jaar later, mede door de behandeling in
de gevangenis, overlijden. Zie paragraaf 8.3.
De Vrije Socialist, jg. 20, nr. 98, dec. 1917; 4 .
C. Zijderhand, deel 1.
D. Koning - Deuren, 48.
K. Boeke en Lod. van Mierop, 40.
C . Zijderhand, deel 2.
F.W.
van Malsen
- De s y ph il islijder. In:
K.
Boeke
en
Lod. van Mierop, 87.
B.o.D., nr. 22, dec. 1917; 4.
De Vrije Socialist, jg. 20, nr. 91, nov. 1917; 4.
De Vrije Socialist, jg .20, nr.
99 , nov. 1917; 3.
Over de doorwerking
van
de Herman
Groenendaal-zomer
op de
dienstweigeringsbeweging, zie paragraaf 4.3.2.
H. Ram aer - Herman Groenendaal moet vrij!, 395. Vee Dee, jg. 8,
nr. 40, febr. 1980; 5.
Over de behandeling van Cammelot o .a .: G. Rijnders - De bom tusschen
militarisme en antimilitarisme, 9.
Archief strafgevangenis te Scheveningen, nr. 104 en 106.
M .A . Petersen - Gedetineerden onder dak, 865.
H. Eikeboom, 12.
De Stem der Jongeren, nr. 10, aug. 1918; 110-111.
H . Eikeboom, voorwoord.
De Wapens Neder, jg .15, nr .4, apr.1919 t.m. nr. 8, aug. 1919.
De Wapens Neder, j g .15, n r .6 , juni 1919; 3.
De Wapens Neder, jg. 15, nr. 7, juli 1919; 2-3.
De Wapens Neder, jg. 15, nr .8, aug. 1919; 3.
ibid.
De Wapens Neder, jg. 19, nr. 5, mei 1923; 7.
De Stem der Jongeren, nr. 10, aug. 1918; 112.
Zie archief 'Het Daghet'.
Zie
paragraaf
4.2.4.
pseudoniem voor
H.
Eikeboom
was:
Henri de la Gardere; voor Herman de Man: De Kleine Dias en Shitcard;
Brochure:

i

79.
80 .
81.
82.

voor
Theo
Postma:
Anti-roerdriaan, en
voor
Leen
Neel T jinnegieter.
De Jonge Strijd, jg. 7, juli 1920; 4.
De Wapens Neder, jg. 17, n r . 12, nov. 1921; 3.
Dw in 1920. In: V ee Dee, jg. 2, n r . 17, dec. 1974; 16.
V ee Dee, jg. 4, nr. 27, 197 6 ; 46.

de

Wildt:

83.
84.
85.
86.
87.

Douwe de Wit, 55.
In 1928 overleed zelfs een weigeraar aan zijn behandeling.
M . Ringia, 2 2 .
G. Heijmans en A . Koster, 104.
De Wapens Neder, jg. 12, nr. 12, dec. 1916; 4. Secr. van het
I .A .M .V .-steunfonds was M e v r . Schermerhorn. Secr. van het steunfonds
van de ondertekenaars van het Manifest was M. Huizinga.
88. Archief Lod. van M ierop, map: Steunfonds.
89. Statuten van het Steunfonds, art. 1. In: Archief Lod. van M ierop,
m a p : S teunfonds.
90. ib id ., a rt . 2.
9 1 . ib i d ., art. 16
92. H.
Eikeboom
- Fragmenten
uit mijn
arresttijd. D. Koning
Geschiedenis van een dienstweigeraar.
93. Huishoudelijk reglement van het Steunfonds, 1923, art. 23. In:
Archief Lo d . van M ierop.
94. J . Giesen, 159.
95. Deze cijfers zijn te vinden in: J . G iese n , 159 en 160.
96. Brief van G. V isser aan J.W. Kruyt. I n : I .A .M .V.-archie f , n r . 13?.
97. Zie bijvoorbeeld de reactie van Menno H u izinga op de brief
van
L. de Wildt en T. Postma. In: De Stem der Jongeren, jg. 2, nr.
1,
okt. 1918; 4.
98. B.o.D., nr. 20, nov. 1917; 3-4.
99. D . Koning - Deuren, 51, 54 en 149-153.
100. Pamflet d.d. febr. 1916. In: I. A.M. V .-archief, nr. 130, Waarom deze
en volgende pamfletten het predikaat 'Streng ver trouwel ijk ' kregen,
is mij niet duidelijk.
101. In: Lijst van dienstweigeraars. In: I.A.M.V .-archie f , n r . 125.
102. Pamflet d.d. m rt. 1916. In: I.A.M.V .-archief, nr. 130.
103. Brief van C . Zeeman J r . aan Lod. van M ierop d.d. 30 okt. 1917.
In:
I.A.M.V .-archief, n r . 127.
104. D. Koning - Deuren, 211-212.
105. J. Giesen, 237-238 .
106. o .a . Bij acties van Onk ruit en Is het hier Oorl o g?
107. B. o .D., nr. 1 t .m. 66.
108. B . o . D. , n r . 28, mr t . 1918.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

De Stem der Jongeren, nr. 9, juli 1918; 106.
D . Koning - Deuren, 196-197.
Douwe de Wit, 48.
K . Boeke en L od. van M ierop, 107.
In: Archief Jo. B. Meijer.
K. Boeke en Lod. van Hierop, 108.
D. Koning - Deuren, 136-138.
Nieuwe Courant, 21 sept. 1916. Kranteknipsel

in: I.A.M.V .-archief,
nr. 125.
117. Tegen Leugen en Geweld, j g . 1, n r . 18, sept. 1904; 75.
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118. M.n. F . Ortt was in deze actief, hij schreef voor J.P. Terweij:
'Een christen martelaar' en 'Het Manifest van het landelijk comité
zaak-Terweij'.
119 . De
Wapens Neder, jg.
5, nr. 10, okt. 1909 ; 1.
120. De Wapens Neder, jg. 11, nr. 1 t.m. 12, jan.-dec. 1915.
121. D . Kon ing - Geschiedenis van een dienstweigeraar.
122. De Wapens Neder, j g . 12, nr. 6, mei 1916; 4.
123. H . Eikeboom - Fragmenten uit mijn arresttijd. J. Brommert Jr.
Licht in de duisternis. M. Stam - Brieven uit de cel.
124. Dit aantal
is zo omvangrijk dat ik naar de literatuurlijst,
onderdeel 'Brochures' , verwijs.
125. Bijv. de 'Nieuwe Courant', 'Het Uolk', 'De Maasbode'.
126. Zie paragraaf 4.2.4 en 7.1.3.
127. B .o . D ., n r . 1 t.m. 38.
128. J . Brommert Jr. - Licht in de duisternis, 11.
129. De Stem der Jongeren, nr. 18, aug. 1918; 110.
130. In: G. de Wit - Misdadiger of voorganger?, 15.
131. Zie de duidelijke conclusies in paragraaf 4.3.2.
132. B .o . D., n r . 15, s e p t . 1917; 4.

133. In: Lijst van dienstweigeraars; in: I.A.M.V .-archief, nr. 125.
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1. B.o.D., nr. 14 t.m. 38, hierna nemen de criteria af. Op het laatst
wordt alleen nog vermeld degenen die gevangen zitten en die 'vrij
zij n na gevangenschap'.
2 . Zie
bijlagen
1 en 2. De berekening
is als vol g t: 814
dienstweigeraars die geweigerd hebben na sept. 1915 minu 6l2 die
vanaf 1915 officieel de vrijheid hebben gekregen. Totaal zijn dat er
202. Uit bijlage 1 volgen nog in ieder geval 3 mensen die het einde
van hun arresttijd niet haalden. Totaal dus 205 dienstweigeraars.
3. Zie B.o.D., nr. 33. De ontvluchtingen zijn overgenomen uit nr. 37,
zij waren in nr. 38 niet meer vermeld.
4. De Arbeider, jg. 27, nr. 12, mr t. 1917; 2 .
5. De Arbeider, jg. 27, n r . 14, apr. 1917.
6 . B. de Ligt - Hij viel, maar stond sterker weer o p . In: Opwaarts,
jg. 11, nr. 539, juli 1918; 1-2.
7. J. G iesen, 152-153.
8 . R. Jans, 89.
9. V rede, jg. 2, nr. 22, aug. 1899; 167.
10. Vrede, jg. 2, nr. 23, sept. 1899; 174.
11. ibid ., 175.
12. V rede, jg . 4, n r . 2, n o v . 1900; 11.
13. De Wapens Neder, jg. 6, nr. 11, nov . 1910; 1-2.
14. F. Ortt - Een christen martelaar; 2.
15. Vrede, jg. 7, nr. 23, sept. 1904; 183.
16. Vrede, jg. 8, nr. 1, okt. 1904; 6-7.
17. Brief van C.M. Bal aan Lod. van Mierop d.d. 13 apr. 1917. In:
I.A .M.V.-archief nr. 127.
18.
In: J. Giesen, 153.
19. Zie paragraaf 7.2.1.
20. Brief van Jan Hooijberg aan M. Huizinga d.d. 7 mei
1917. In:
I.A.M.V.-archief, nr. 127.
21. In: Lijst van dienstweigeraars; in: I.A.M.V.-archief, nr. 125.
22. Vrede, jg. 1, nr. 19, aug. 1898; 2.
23. J. Giesen, 152-153.
24. I.A.M.V.-archief nr. 125 en B.o.D., n r . 1 t.m. 66.
25. Zie paragraaf 7.2.4.
26. Opwaarts, jg. 8, nr. 404, dec. 1915; 165. (Beide citaten.)
27. Twee strijdbare Friezen.
In: Vredesactie, jg. 31, nr. 12, dec. 1977; 2.
28. B. de Ligt - Gewetensvrijheid ook inzake krijgsdienst; 11.
29. De Wapens Neder, jg. 15, n r . 4, apr. 1919; 2.
30. J. Giesen, 154-155.
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