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•> PAUL MOEYES

De Militaire Spectator heeft alle reden om
zich op zijn status te beroemen: het is
het oudste nog bestaande tijdschrift
van Nederland en het oudste militaire
tijdschrift ter wereld. Toch geniet het
buiten de Nederlandse krijgsmacht
maar een zeer geringe bekendheid. Het
was dan ook een goede gedachte van
de militaire historici Ben Schoenmaker
en Floribert Baudet om in 2007, bij het
150-jarig bestaan van het blad, de staat
van dienst van deze veteraan nader
onder te loep te nemen. Het mooi uitge-
geven en rijkelijk geïllustreerde Officieren

aan het woord is daarvan het resultaat.
Het idee voor een militair tijdschrift

kwam van de Bredase uitgever P.R. Broe-
se (1801-1853), maar zijn timing was on-
gelukkig. Het eerste nummer van zijn
Pallas: tijdschrift voor kriJ8swetenschappen en
letterkunde had in 183o moeten verschij-
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nen, maar ironisch genoeg gooide het
uitbreken van de Belgische opstand roet
in het eten. Pas tweejaar later achtte
Broese de tijd gekomen voor een nieuwe
poging. Het tijdschrift heette nu De

Militaire Spectator, een naam die aangaf
dat het blad nog altijd de krijgsweten-
schappen met de letterkunde wenste te
combineren. De nieuwe naam verwees
naar het Engelse dagblad The Spectator,
dat zich ondanks zijn korte bestaan
(1711-17 1 4) een blijvende reputatie in
de Britse letterkunde had verworven.
Broese zal gehoopt hebben zijn blad
te vullen met opstellen, observaties en
causerieën over het militaire leven, om
daarmee een groot mannelijk lezerspu-
bliek te kunnen bereiken.

De literaire component was echter
al voor het verschijnen van het eerste
nummer gesneuveld. De eerste hoofd-
redacteur, de luitenant der artillerie J.C.
van Rijneveld (1799-1851), formuleerde
drie opvoedkundige doelstellingen die
bepalend werden voor de geschiedenis
van het blad: de Militaire Spectator zou
zich toeleggen op het aankweken van
een martiale mentaliteit, op het bevor-
deren van de professionele vakkundig-
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heid van het officierskorps en op het
bestrijden van het bij het burgerpubliek

wijdverbreide onbegrip over het belang
van een sterk leger.

Het schrappen van de letterkunde

en de ruime aandacht voor de eerste
twee doelstellingen maakten de Militaire

Spectator echter tot een militair vakblad

dat de belangstelling van de burgerman

nooit heeft getrokken. Het verwezen-

lijken van de eerste doelstelling, het
aankweken van militaire deugden als

eergevoel, offerbereidheid en strikte
gehoorzaamheid, verliep ook al weinig

succesvol, al was het alleen maar omdat

de medewerkers de literaire vaardig-
heden misten om deze kwaliteiten

op aanstekelijke wijze te verwoorden.

Tegelijkertijd zette het uitdragen van

dergelijke normen en waarden de toon
van het blad: men was koningsge-
zind, conservatief en stond argwanend
tegenover het opkomende liberalisme

en socialisme, omdat men (terecht)
verwachtte dat deze bewegingen een
sterke, goedgeoefende krijgsmacht nim-

mer als een politieke prioriteit zouden

beschouwen. En zo is de Militaire Spectator

vanaf het eerste begin voornamelijk

een vakblad voor de beroepsmilitair

geweest.

Een steeds terugkerend thema in de

geschiedenis van de Militaire Spectator is

de redactionele onafhankelijkheid. De

gehoorzaamheid mocht dan hoog in het
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militaire vaandel staan, dat betekende
niet dat het blad als spreekbuis voor de

legerleiding wilde dienen. Daarbij valt
op dat de redacteurs en medewerkers
in de eerste decennia doorgaans jonge

officieren waren. Bijdragen aan het

blad verschenen anoniem, om zo al te

kritische officieren tegen represailles

van hogerhand te beschermen. In de

loop van de negentiende eeuw werd die

anonimiteit opgeheven. Deels omdat de
positie van de beroepsofficier toen beter

werd beschermd, maar ook omdat de
noodzaak ontbrak: de Militaire Spectator

was nooit een blad dat zich kenmerkte

door stevige polemieken. Integendeel,
de redactie ontwikkelde de betreu-

renswaardige gewoonte discussies af te

kappen als de toon wat al te fel dreigde

te worden.
De Militaire Spectator heeft nooit

kunnen bogen op een groot abon-
neebestand. Rond 1920 waren er zo'n

zeshonderd betalende lezers en toen

tijdens de economische crisis van eind
jaren twintig de advertentie-inkomsten

terugliepen, kwam het voortbestaan

van het blad zelfs in gevaar. De Militaire

Spectator kwam deze crisis te boven, om

uiteindelijk voor een militaire tegen-

stander te bezwijken. In 1942 werd het

blad door de Duitse bezetter verboden.

Na de bevrijding werd het blad

nieuw leven ingeblazen. Het minis-
terie van Defensie was van oordeel
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dat de Militaire Spectator een nuttige
rol kon spelen bij de wederopbouw
van de krijgsmacht, en om die reden
werd een collectief abonnement voor
alle landmachtofficieren afgesloten.
Daarmee was het voortbestaan van het
blad verzekerd, maar tegelijkertijd
had de minister zich een invloedrijke
positie verworven. Ondanks redactio-
nele ontkenningen ontkwam het blad
niet aan de schijn rekening te houden
met de wensen van het ministerie. De
zelfcensuur vierde hoogtij: over de
politionele acties in Indonesië en de
naoorlogse defensiebegrotingen werden
geen kritische geluiden geuit. Hoewel
de auteurs daar nauwelijks de aandacht

op vestigen, valt ook op dat het militaire
establishment het blad in de loop der
jaren had overgenomen. De redactie be-
stond nu niet meer uit jonge luitenants,
maar uit hoofdofficieren met goede
stafconnecties.

De Militaire Spectator dankt zijn lange
leven aan die steeds nauwere banden
met de minister en de krijgsmachtauto-
riteiten. Andere, meer kritische leger-
bladen kwamen en gingen, of werden
opgeslokt door de Militaire Spectator. In
zijn huidige vorm is het een blad voor
de gehele krijgsmacht geworden, gefi-
nancierd door het ministerie, maar met
een onafhankelijke redactie. Na 15o jaar

worstelt die redactie echter nog altijd
met de inhoud van het blad: een te hoog
wetenschappelijk niveau schrikt veel
lezers af, terwijl een te journalistieke
stijl door anderen weer als te oppervlak-
kig wordt ervaren. Voeg daarbij een
vergrijzend auteursbestand en je hebt
het beeld van een blad dat ook in de
toekomst zonder overheidssteun waar-
schijnlijk niet zou kunnen overleven.

Officieren aan het woord portretteert
de Militaire Spectator op heldere en zeer
leesbare wijze. Het boek is vlot geschre-
ven en een scherpe toon wordt net als in
de Spectator zelf consequent vermeden.
Doordat de auteurs de geschiedenis van
het blad chronologisch volgen, ontstaat

een informatief beeld van de ontwikke-
lingen die de Nederlandse krijgsmacht
de afgelopen anderhalve eeuw heeft
doorgemaakt. In die zin slaagt het boek
in een opzet die het blad zelf nooit
echt verwezenlijkte: de afstandelijke en
beschouwende toon maakt Officieren aan

het woord tot een spectator van de Militaire

Spectator.
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