
HET VERSLAG VAN DE COMMISSIE
VOOR DE REORGANISATIE VAN DE
WEERMACHT (COMMISSIE IDENBURG) ')
Inleiding.

De commissie heeft zich bij het in beschouwing nemen van de verschillende
bezuinigingsmogelijkheden uitsluitend laten leiden door de overweging,
of, en in hoever, bij doorvoering van de door haar voorgestelde maat-

regelen het financieele doel zou kunnen worden benaderd, zonder de geschikt-
heid van de weermacht voor het voldoen aan haar doelstelling al te zeer
te schaden. Met politieke en andere overwegingen heeft zij daarbij geen
rekening gehouden, met name niet met de vraag of de internationale ver-
houdingen in dezen tijd maatregelen toelaten, welke de weermacht van het
Rijk in Europa en overzee verzwakken2). Het nochtans in het verslag naar
voren brengen van deze vraag behelst echter een duidelijken wenk.

Bij een beschouwing van het verslag kan genoemde vraag dan ook niet
onbeantwoord blijven. De in 1932 te Genève samengekomen z.g. Ontwa-
penings-conferentie - - waarvan onze lezers den lijdensgang op den voet
nebben kunnen volgen — heeft niet tot het beoogde doel geleid. Integendeel,
de begeerte van de ontwapende staten om de schrijnende ongelijkheid in be-
wapening op te heffen werd door de conferentie geprikkeld, zoodat een
herbewapening van Duitschland en de andere ontwapende mogendheden niet
lang meer zal kunnen worden tegengehouden. Door den Belgischen minister-
president werd dit reeds openlijk uitgesproken. De door het bureau der con-
ferentie gepubliceerde en in , ,D e M i l i t a i r e S p e c t a t o r " van Januari
1932 op overzichtelijke wijze opgenomen gegevens deden zien, dat het Neder-
landsche bewapeningspeil bij het begin der conferentie onder het gemiddelde
niveau der overige -- niet ontwapende -- mogendheden was gelegen. Toen
op de conferentie de HoovER-voorstellen in bespreking kwamen, bleek het
Nederlandsche bewapeningspeil zelfs reeds te liggen onder het niveau, waartoe
deze voorstellen de bewapening te land wilden doen dalen3). Sedert dien
werden hier te lande de defensieuitgaven nog verlaagd. Bij vele andere mogend-
heden vertoonden deze uitgaven daarentegen een stijgende lijn en de laatste
jaren valt daarbij het streven op te merken om door buitengewone credieten
de leemten, welke de bewapening vertoont, in korten tijd aan te vullen. Zulks
in het bijzonder in landen welker internationale positie met de onze veel
overeenstemming vertoont.

Voor België moge in dit opzicht worden verwezen naar ,,D e M i l i t a i r e
S p e c t a t o r " 1934, blz. 25.

In Zwitserland werd, blijkens de gegevens vreemde legers in dit nummer,

' ) Zie De M i l i t a i r e S p e c t a t o r 1933, blz. 579.
2) Verslag, blz. 18.
3) Zie D e M i l i t a i r e S p e c t a t o r 1932, blz. 501.
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in December 1933 door de Nationale raad een buitengewoon crediet be-
willigd van 82 millioen francs voor de moderniseering en uitbreiding der
bewapening van het Zwitsersche leger.

Het bewapeningspeil is te beschouwen als de barometer van den interna-
tionalen toestand en deze barometer wijst ongetwijfeld op ,,Storm en regen".

Te verwonderen behoeft dit niet. Eén der voornaamste oorzaken van strijd
is het onderling wantrouwen en gebrek aan wederzijds begrijpen der volkeren.
Deden deze factoren zich reeds gelden in 1914, toen cultuur en staatsinrichting
der Europeesche volkeren meer en meer schenen te worden genivelleerd, thans
is zulks in sterk verhoogde mate het geval. Wij vinden naast elkaar monarchaal
democratische en republikeinsch democratische-, heel en half fascistische- en
bolsjewistische staten met een volkomen gebrek aan begrip voor elkanders
geestelijk leven en met een diep geworteld onderling wantrouwen, zelfs met
haat en afkeer, bezield. In West-Europa zij n het vooral de sociaal-democraten,
die, door het propagandeeren van boycot en het voeren van een haatzaaiende
campagne, de geesten vergiftigen en de oorlogsmentaliteit voorbereiden.

Zonder den internationaal-polilieken toestand nader in beschouwing te nemen,
moet dan ook worden geconcludeerd tot een constellatie waarbij een ver-
zwakking van de Xederlandsche weermacht onverantwoord zou zijn. Ook
een reorganisatie echter, welke, zonder uiteindelijk tot een verzwakking te
leiden, een overgangstoestand zou scheppen van mindere paraatheid, kan
onder deze omstandigheden niet verantwoord worden geacht. Het Belgische
leger, hetwelk in 1914 in een dergelijken overgangstoestand — nog wel voe-
rende naar een legerversterking -- werd getroffen, moge ons in dit opzicht
tot waarschuwend voorbeeld strekken.

A. Invoering van een Capitulantenstelsel.
De commissie stelt voor, om het grootste deel (omstreeks 5/g) van het

onderofficierskader na een dienstverband van 4—6 jaar in burgerlijken over-
heidsdienst of semi-overheidsdienst te doen overgaan. Het overblijvende ge-
deelte zou dan worden bestemd voor de hoogere onderofficiersrangen. Hier-
mede zou de salarislast op den duur aanmerkelijk worden verlicht. Pogingen
om tot invoering van een dergelijk stelsel te komen, werden reeds van 1825
af door de opvolgende Ministers van Oorlog ondernomen. Zij culmineerden
in 1906 in het doorwrochte rapport van de terzake ingestelde „Commissie
inzake de toekenning van burgerlijke betrekkingen aan geit'ezen militairen" (Com-
missie DOORMAN). Deze commissie voorspelde dat het achterwege laten van
de door haar aanbevolen maatregelen zou leiden tot „een oud en zeer duur
onderofficierskorps", welke voorzegging ten volle is bewaarheid. Al de ge-
durende meer dan een eeuw ondernomen pogingen om het onderwerpelijke
vraagstuk tot oplossing te brengen, zijn afgestuit op den onwil van de niet-
militaire departementen om aan de capitulanten een passende betrekking
te verzekeren. Een oplossing is derhalve slechts mogelijk indien een wettelijke
regeling tot stand komt, waarin de rechten van bepaalde categorieën militairen
°P het, onder zekere voorwaarden, verkrijgen van een burgerlijke overheids-
betrekking en derhalve de plicht van het betrokken gezag tot benoeming van
dusdanige militairen, worden vastgelegd. Daar ditmaal de aandrang om tot
invoering van het onderwerpelijke stelsel te komen voor het eerst niet van
militaire zijde is uitgegaan, doch - - blijkens diens installatierede— van den
Minister-president, staan de kansen op een dergelijke regeling gunstiger dan
°oit te voren.
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Niet verheeld mag worden, dat het legerbelang met invoering van een
capitulantenstelsel minder wordt gebaat dan vroeger. Eertijds toch bezetten
de beroeps-onderofficieren alle lagere aanvoerdersplaatsen in het gemobili-
seerde leger. Het was dus van groote waarde indien deze aanvoerders jong
waren. Thans vormen de beroepsonderofficieren in het oorlogsleger slechts
een kleine kern, waarbij deskundigheid en ervaring van meer belang zijn
dan de eigenschappen welke de jeugd sieren.

Wel zou de kwaliteit van het dienstplichtig kader, een der zwakke zijden
van ons leger, worden verbeterd. De commissie toch stelt voor, om de vrij-
willig dienende onderofficieren, die bestemd zijn om, hetzij na 4—6 jaar te
capituleeren, hetzij alsdan verder door te dienen, te betrekken uit de dienst-
plichtige onderofficieren en daartoe den opleidingstijd der dienstplichtige onder-
officieren bij de onbereden wapens te verlengen van 9 tot 12 maanden, teneinde
hen door een grondiger opleiding geschikt te maken voor het geven van
instructie aan dienstplichtigen. Bovendien zou bij mobilisatie een deel der
dienstplichtige onderofficieren uit oud-capitulanten --en dus beter geoef en-
den -- bestaan.

In aanmerking nemende, dat de invoering van het capitulantenstelsel
slechts zeer geleidelijk kan geschieden en er dus alle gelegenheid bestaat
het stelsel aan de praktijk te toetsen, is het te hopen dat de voorwaarden
hiertoe kunnen worden geschapen. Na een eeuw voorbereiding eindelijk tot
een proef over te gaan, kan niet overijld heeten!

B. Opheffing van het V ooroef eningsinstituut.
De commissie stelt voor het in 1920 in het leven geroepen vooroefenings-

instituut weder op te heffen. Het naast elkaar handhaven van twee oplei-
dingsinstituten, op verschillende grondslagen staande, doch met overeenkom-
stige bestemming — de opleiding van infanteriesoldaten - - acht de com-
missie aan een zoo economisch mogelijk gebruik van de beschikbare gelden
niet bevorderlijk. Van opheffing van het V.O.I. verwacht de commissie
derhalve een aanzienlijke besparing van kosten. Voorts komt de commissie
tot de slotsom, dat bij de oprichting en instandhouding van het vooroefenings-
instituut de werkelijke legerbelangen te veel op het tweede plan zijn geraakt
en dat aan het voortbestaan van dat instituut voor de betrokken a.s. dienst-
plichtigen voordeelen verbonden worden geacht, welke ten deele aan betee-
kenis hebben verloren en die overigens niet in goede verhouding staan tot
de schade, welke het vooroefeningsinstituut berokkent aan de legerbelangtn l).

Dat de commissie hier den weg aangeeft van , .bezuiniging door verbetering"
zal wel door weinigen worden bestreden en behoeft hier dan ook niet in dtn
breede te worden uiteengezet Als grootste bezwaar van het V.O.I. kan wor-
den genoemd, de verslechtering van de oefenvoorwaarden voor de onderdeden
der infanterie gedurende de eerste 4 maanden van de opleiding der niet-
voorgeoefenden en juist dit bezwaar is inhaerent aan het instituut en kan
bij handhaving daarvan niet worden weggenomen.

Weliswaar voerde de Minister van Defensie onlangs in de Eerste Kamer
aan, dat het V.O.I. het leger nader tot het volk brengt, doch dit argument
zou aan waarde winnen als hiervan ook iets was gebleken. Nimmer heeft het
leger echter zóó ver van het volk gestaan als juist in de jaren waarin het
V.O.I. heeft bestaan en niet dit instituut, doch de nationale herleving heeft

') VYrslag. bl/ . 29.
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hierin den laatsten tijd verbetering gebracht. Het is dan ook te hopen, dat
het hoofdwapen, na de vele verslechteringen der laatste jaren, eindelijk zal
worden verlost van een instituut, dat hare geoefendheid zoo nadeelig be-
invloedt. Het uitgeven van bijna l millioen per jaar voor een overbodige
en schadelijke instelling is zeker in deze tijden niet verantwoord.

C. Opleiding van beroepsofficieren.
De commissie geeft in overweging de a.s. beroepsofficieren uitsluitend te

betrekken uit de jongelieden, die reeds tot reserve-officier zijn opgeleid. Zij
wil de daartoe geschikt geoordeelde candidaten door een voortgezette oplei-
ding, zoowel theoretisch als practisch, scholen voor de taak, welke hen aan-
vankelijk wacht — in hoofdzaak het geven van onderricht aan dienstplichtigen
— en hen eerst gedurende hun loopbaan als beroepsofficier door een aan-
vullingscursus bij de H. K. S. verder bekwamen voor het in vredestijd geven
van onderricht aan reserve-officieren en het vervullen van hoogere functies.
De commissie meent hiermede eenerzij ds de kosten verbonden aan een afzon-
derlijk opleidingsinstituut tot beroepsofficier - - de huidige K.M.A. - - ten
deele te kunnen besparen en anderzijds te kunnen geraken tot een betere
selectie en een meer op de practijk gerichte scholing der a.s. beroepsofficieren.

De commissie beperkt zich in dit opzicht tot het aangeven van enkele
richtlijnen en stelt voor, deze aangelegenheid nader door een deskundige
commissie te doen onderzoeken.

Een dergelijk onderzoek zal zeer zeker vruchtdragend kunnen zijn, indien
het zich niet beperkt tot de opleiding der a.s. beroepsofficieren, doch de
officiersopleiding als geheel in beschouwing neemt. In het bijzonder zal
daarbij dienen te worden bezien of verbetering en wellicht bezuiniging is te
verkrijgen door centralisatie dezer opleiding. De toestand, dat het grootste
deel der reserve-officieren van het hoofdwapen wordt opgeleid in een afge-
legen garnizoen, zonder contact met andere wapens en met slechte oefengele-
genheid, vereischt toch dringend verbetering.

Of het zal blijken aanbeveling te verdienen de opleiding tot beroepsofficier
zoo te verbrokkelen als de commissie-lDENBURG voorstelt, valt te betwijfelen.

Moge in dit opzicht een harmonische aanpassing van het nieuwe aan het
oude worden verkregen en de K.M.A. in herschapen vorm worden geroepen
om voort te gaan haar diensten aan de weermacht te bewijzen. Geen revolutie
doch evolutie zij het parool.

D. Vereenvoudiging van de vredessamenstetting der regimenten veldartillerie.
De commissie stelt voor, om het aantal schoolbatterijen per regiment

veldartillerie van drie terug te brengen tot twee. Zulks stemt overeen met
hetgeen terzake door den M. v. D. bij de indiening van de ontwerp-begrooting
voor het jaar 1933 in uitzicht werd gesteld. Deze reorganisatie ontmoette
destijds in de Tweede Kamer veel bedenking en werd niet tot uitvoering
gebracht.

Aangezien de mobilisatie-voorbereiding bij de artillerie regimentsgewijze
15 gecentraliseerd, betreft het hier uitsluitend een kwestie van opleiding. De
vraag is dan of de opleidingssterkte bij de regimenten artillerie het handhaven
Van drie opleidingseenheden wettigt, waarbij moet worden overwogen, dat
blJ één regiment opleiding voor verschillende vuurmondsoorten plaats vindt,

kenschetsing dezer bezuinigingsmogelijkheid als „aanvaardbaar, doch
aan te bevelen", wil ons voorshands de juiste toeschijnen.
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K. Opheffing van de compagnie torpedisten.
De commissie is van oordeel, dat de aan de Compagnie torpedisten toe-

vallende taak niet van zoodanig belang is, dat instandhouding van dit onder-
deel in de huidige omstandigheden is gewettigd.

Aangezien het hier een kwestie van landsverdediging betreft, moge met de
vermelding van het voorstel worden volstaan.

F. Verdere inkrimping van de vredesorganisatie en c.q. van de oorlogs-
organisatie.
Verdere bezuiniging van beteekenis kan, naar de meening der commissie,

slechts worden verkregen, door een meer of minder ingrijpende inkrimping
van het leger. De commissie heeft daarbij overwogen of een zoodanige inkrim-
ping alleen het vredesleger, dan wel ook het oorlogsleger zal kunnen of moeten
omvatten.

Bij haar overwegingen omtrent een mogelijke inkrimping van het oorlogs-
leger zag de commissie zich voor de vraag gesteld of de weermacht alsdan
nog in staat zou zijn aan haar doelstelling te voldoen. Als doelstelling werd
door de Regeering, laatstelijk in de Memorie van Antwoord betreffende
Hoofdstuk I der Rijksbegrooting voor Ket jaar 1934, aangegeven: ,,onder
alle omstandigheden een zoo groot mogelijk gedeelte van het grondgebied tegen
vijandelijke aanvallen -- van welke zijde ook -- beschermen". Vorenbedoelde
verklaring werd afgelegd in verband met uitingen van ongerustheid omtrent
gevaren welke de Zuidelijke provincies zouden bedreigen ten gevolge van
de krachtige versterking van de Belgische Oostgrens.

De commissie nu is van oordeel, dat met de thans voorziene oorlogsweer-
macht van harmonische samenstelling en redelijke getalsterkte, mits in de
aanvoering naar behooren blijft voorzien en een vlotte tijdige mobilisatie
gewaarborgd blijft, weliswaar kan worden volstaan, doch dat elke inkrim-
ping van beteekenis het leger ongeschikt zou maken om buiten de Vesting
Holland op te treden en dus ongeschikt om aan de doelstelling te voldoen 1).
Dit oordeel kan slechts worden onderschreven en het verdient toejuiching,
dat een en ander zoo onbewimpeld is uitgesproken.

Vervolgens heeft de commissie overwogen of nog verdere bezuiniging door
inkrimping van het vredesbedrijf zou kunnen worden verkregen. Het vredes-
leger, dat, van 1922 af, van jaar tot jaar is ingekrompen, bestaat thans vrij-
wel uitsluitend uit school-opleidings-eenheden, welke in regimentsscholen zijn
samengebracht. De klacht, dat — sedert de laatste inkrimping van 1933 -
daarbij een tekort bestaat aan instructief kader, wordt algemeen vernomen.
Verdere inkrimping van het vredesleger komt dus neer op het, volgens een of
ander systeem -- waarvan de commissie enkele voorbeelden geeft --in één
verband samenvoegen van de oefeneenheden, waaruit twee of meer regiments-
scholen bestaan, om op deze wijze een aantal regimentsstaven uit te sparen.
De commissie geeft in haar verslag een heldere uiteenzetting van de belang-
rijke taak, welke aan deze staven ten deel valt. Zij zijn de bescheiden kern,
waaruit bij mobilisatie een groot getal oorlogsonderdeelen moet voortkomen.
De regimentscommandanten zijn als het ware de spil, waarom de mobilisatie-
voorbereiding der oorlogsonderdeelen draait. Zij dragen hiervoor de volle
verantwoording. De beide hoofdonderdeelen van de vredestaak van het leger

- de opleiding en de mobilisatievoorbereiding - - vinden elkaar bij den

l) Verslag, blz. 38.
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regimentscommandant terug. Hij brengt aansluiting tusschen beide taken
tot stand. Daarbij komt nog, dat de regimenten in ons leger - - het werd
kort geleden in dit tijdschrift nog uiteengezet J) — nog een andere taak heb-
ben dan die van oefenings- en mobilisatievoorbereidingscentrum, n.l. het
bindend element te vormen. Een taak door vaandel en standaard gesymboli-
seerd. Het doen vervallen van het regimentsverband zou dan ook de ruggegraat
uit ons legerstelsel breken.

Het denkbeeld van de commissie om het bedrag van / 3 ton, dat jaarlijks
aan onze muziekkorpsen wordt ten koste gelegd meer rendement te doen
afwerpen — en op den duur eenige bezuiniging te krijgen — door deze korpsen,
met uitzondering van de Koninklijke militaire kapel, te vervangen door een
fanfarekorps in elk garnizoen verdient zeker overweging. De waarde van
militaire muziek voor het leger mag niet worden onderschat en thans zijn vele
garnizoenen daarvan geheel verstoken. Dat in de door de commissie gewezen
richting iets valt te bereiken, wordt bewezen door de omstandigheid, dat bij
verscheidene korpsen reeds thans vrijwillige fanfarekorpsen zijn opgericht.

Een woord van waardeering voor de wijze, waarop de commissie, voor wat
de Koninklijke landmacht betreft, haar moeilijke taak heeft volbracht, mag
hier niet achterwege blijven. Met vertrouwen dient thans de beslissing der
Regeering te worden afgewacht.

2) De M i l i t a i r e S p e c t a t o r 1934, blz. 33.

NIEUWE UITGAVEN
The pill-boxes of Flanders, door Colonel E. G. L. THURI.OW, D. S. O., p. s. c., Uitg.

Ivor Nicholson and Watson, Ltd., 44 Essex street, Strand, W. C. 2, London,
1933. Prijs f 0.50.

Dit is een zeer beknopt boekje, waarin de Engelsche en Duitsche betonwerken, gedu-
rende den oorlog 1914— 1918 in Vlaanderen gemaakt, worden beschreven; tevens

wordt aangeduid, op welke wijze deze werkjes in rle verschillende gevechten werden ge-
bruikt en welke groote voordeelen daaraan moeten worden toegekend. Enkele goede
foto's verduidelijken den tekst.

Dit werkje is m.i. een duidelijk bewijs voor het belang, dat aan betonbonw bij het
inrichten van stellingen moet worden toegekend; in het bijzonder is het voor ons lezens-
waard, omdat het betrekking heeft op terreinen, welke zeer veel overeenstemming ver-
toonen met de onze.

Een hardnekkige verdediging kan echter niet alleen worden gegrond op de sterkte
van de versterkingskunstige werken, doch moet tevens zijn gebaseerd op den krachtigen
wil van de bezetting, om deze werken tot het uiterste te verdedigen. Op de eerste blad-
zijde van het boekje is, ter herinnering aan deze waarheid, een instructie voor de be-
zetting van een kazemat nabij Passchendaele afgedrukt, welke luidt als volgt:
1. Dit werk moet in onze handen blijven en de bezetting blijft ter plaatse, totdat zij

wordt afgelost.
2. In geen geval mag dit werk in handen van den vijand komen.
3. Wanneer de bezetting niet levend dit werk kan behouden, dan doet zij dit dood,

maar in ieder geval behoudt zij het.
4- Mocht iemand zich tengevolge van ,,shell-shock" of om eenige andere reden wen-

schen over te geven, dan bedenke hij, dat het zijn plicht is in het werk te sterven.
•>• Indien alle mitrailleurs en geweren zijn vernield, moet de bezetting gebruik maken

van handgranaten en andere mogelijke middelen.
*• Ten slotte. het werk moet onder alle omstandigheden worden behouden.

l oen dit werkje door de Engelschen werd heroverd, bleek dat de Australische be-
zetting de instructie zeer goed had begrepen; in haar geheel lag zij dood, rondom de
Mitrailleurs. v. T.


