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ANARCHISTISCH, 
ANTIMILITARISTISCH 
E N S Y N D I C A L I S T I S C H 

SOLDATENWERK: 
DE ONAFHANKELIJKE MOBILISATIECLUBS 

Anarchisten, syndicalisten en antimilitaristen leden door het uitbreken van 
Je oorlog een nederlaag. Zij hadden immers gehoopt een oorlog via mas-
ale weigering te kunnen voorkomen. In Nederland was de nederlaag wat 
deiner, omdat het land buiten de oorlog bleef. Maar het land mobiliseerde 
«1 en daardoor werd de samenleving volgens revolutionair-links verder ge-
uilitariseerd. De meeste Nederlanders beschouwden de mobilisatie echter 
ieen middel om het land buiten de oorlog te houden. Dit leidde tot een 
Geologisch dilemma. Anarchisten, syndicalisten en antimilitaristen waren 
"een het leger, maar wilden wel massa-aanhang creëren. Verder wilden zij 
je band met de achterban in het soldatenpak onderhouden. Slaagden zij 
hierin? Hoe traden zij de soldaten in de eerste oorlogsjaren tegemoet? 

'•i Standpunten en eerste activiteiten 

hoewel anarchisten, antimilitaristen en grote delen van de syndicalistische 
png hoog inzetten op de dienstweigering, waren hun activiteiten 

•Knook op soldaten gericht en ontstonden er in de mobilisatietijd her en 
M soldatenclubs van hun richting. Dat had vooral te maken met de pro
fanen, die mensen ondervonden bij het weigeren. Het recht op dienst-
ägering was nog niet bij wet geregeld en degenen die toch weigerden, 
'roordeelde de krijgsraad tot maximaal tien maanden gevangenisstraf.' 
Bovendien waren vrouwen en kinderen van gevangenen verstoken van de 
militaire vergoedingen, slechts was voor deze mensen een geringe uitkering 
JP grond van de Armenwet van 1912 mogelijk. Velen weerhield dat van 
tigering. Massale dienstweigering bleek in de praktijk destijds onhaal-
;ïr. Individueel gebeurde dit voor 1914 op bescheiden schaal. 
Binnen het anarchisme waren er verschillende meningen op dit punt te 

"derscheiden. Ten eerste was er de stroming rond de bladen van Ferdi-
'•^dDomela Nieuwenhuis en Gerhard Rijnders, De Vrije Socialist en Naar 

Vrijheid. Hoewel deze anarchisten zich organiseerden bijvoorbeeld in de 
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'Sociaal Anarchistische Actie' (SAA), waren zij toch meer individualistisch 
geïnspireerd. Sommigen binnen deze stroming waren aanhanger van het 
anarchisme van de daad. Zij waren niet afkering van het plegen van aan
slagen. Vooral in Amsterdam waren er diverse anarchistische wijkgroepen 
die hiertoe gerekend konden worden, zoals de Jordaan- en de Haarlemmer-
poortgroep. Het verrichten van legerdienst was voor de meesten met hun 
gedachtegang onverenigbaar. Ook de anarchisten van wie het gedachtegoed 
op het christendom gebaseerd was, weigerden dienst op persoonlijke gron
den. Daarnaast bestond de sociaal-anarchistische stroming gegroepeerd 
in de Landelijke Federatie van Revolutionair-Socialisten in Nederland 
(FRS) met als blad De Toekomst. Vrije socialisten richtten deze organisatie 
in december 1915 op om een tegenwicht te vormen tegen de SDP. In deze 
federatie vinden we de voorstanders van de 'onafhankelijke', niet aan een 
bepaalde politieke partij gebonden revolutionaire vakbeweging. Mensen 
als Marten de Boer, Engelbertus Bouwman, Cornells Kitsz en Bernard 
Lansink jr. speelden een vooraanstaande rol in de federatie.' De FRS had 
geen enkel vertrouwen in parlementair werk en zette zich sterk aftegen de 
'verdediging van het vaderland'. De federatie beschouwde zichzelf als 'anti
nationaal, dus tegen de verdediging met wapengeweld van het vaderland. 
waaruit onvermijdelijk voortvloeit den onverbiddelijken strijd tegen het 
militarisme in àl zijn vormen'. Hierbij was een grote rol weggelegd voor 
de algemene werkstaking van arbeiders en soldaten.' Werken onder en met 
soldaten werd in deze kringen dan ook meer belangrijk geacht. 

Dit leidde tot antimilitaristische propaganda, ook binnen de krijgs
macht. Al jaren voor de oorlog gaf de antimilitaristische IAMV de Soldattn-
almanak uit. Het jaarlijks verschijnende boekje schotelde militairen, naast 
praktische informatie, verhalen voor over de 'zegeningen' van het milita 
risme. In het jaar 1915 bevatte het 5 cent kostende boekje een kalender, dau 
van feestdagen, adressen van iAMV-afdelingen en 30 pagina's met antimili- I 
tai istische teksten. In de slottekst richtte de almanak een indringend woo:: 1 
aan de soldaten. De aan hen gestelde vraag luidde: 'Hoe komt het dat gf 
wanneer uw diensttijd om is, u niet schaart in de rijen der antimilitairis- I 
ten?' Soldaten kregen het advies om na te denken over de zin van hetlegei | 
en een eventuele aansluiting bij de antimilitaristische beweging: 

Kameraden, ik zou zoo gaarne zien, dat ge uit eigen beweging, dus zonder • 

worden bevolen, u op de hoogte zoudt stellen van het streven der anti-milu, 

En als ge dit gedaan hebt, zult ge bemerken dat hun doel: de afichaffing der legen, 

ook i vor uwe lotgenooten nog wel eenige waarde heeft'. Niet dus als ontevredenen, du 

den militairen dienst verlaten hebben, doch ab jonge mannen, die ernstig willen ho

pen dit afschuwelijk stelsel te bestrijden, hoop ik u in onze gelederen te ont • 
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Onmiddellijk nadat de oorlog was uitgebroken en Nederland was gemo
biliseerd, startten anarchisten, antimilitaristen en syndicalisten de strijd 
tegen de oorlog. Zij hadden een leidende rol in de landelijke en plaatselijke 
agitatiecomités tegen de oorlog en haar gevolgen. Gezamenlijk met andere 
linkse groepen als de SDP, begon, ondanks het belang dat velen in de mobi
lisatie zagen, de strijd voor demobilisatie. Het vasthouden aan dit principe 
maakte het hen niet gemakkelijk om een massabeweging op te bouwen. De 
lijtspreuk van Domela Nieuwenhuis, 'geen man en geen cent voor het mi
litairisme' kwam sterk in de eisen van de Samenwerkende Arbeiders-Ver-
eenigingen, de SAV tot uiting/1 Antimilitaristen maakren ook propaganda 
onder de militairen, zoals bijvoorbeeld in Vlissingen. Hier gooiden zij in 
september 1914 pamfletten, gericht aan de militairen, in het gebouw van 
Je militaire commandant. Voor deze provocerende actie kreeg de 'dader' 
zes maanden gevangenisstraf.7 Naast oorlog en mobilisatie stelden zij ook 
de wantoestanden in de krijgsmacht aan de kaak. Regelmatig verschenen 
in de kranten en tijdschriften artikelen hierover, vaak ondertekend door 
anonieme militairen. De Vrije Socialist bijvoorbeeld publiceerde begin 1915 
ren brief van enige landweermannen uit Den Haag, met als onderwerp 
Je beroerde behandeling van soldaten door hun meerderen. Onder meer 
schreven zij: 

Bij een avondoefening (marsch) van 's avonds 6 uur tot 's nachts kwart voor twee, 

met een rust van 3/4 uur, vallen enkele menschen uit door het niet in orde zijn 

van hun gezondheid. Een gevolg daarvan is, dat ze worden gestraft met 12, 10 en 8 

dagen provoost en met de bemerking 'schuim van de kompagnie'. Bij een velddienst 

begaat een sektie een fout, waardoor de sektie-kommandant den titel 'ongeluk' wordt 

toegevoegd. Moet een der menschen een 'kleine boodschap' doen en er geen tijd voor 

gegeven is, dan heet het dat zoo'n persoon een zieke blaas of een vrouwenziekte heef. 

Wordt de schildwacht bij de school een kop warm drinken aangeboden door vrien

delijke bewoners der Hoornbeekstraat, in guur weer of des avonds laat, het is hun 

verboden die aan te nemen; oude kranten mogen zij niet aannemen, enz. Dat brengt 

files het land in gevaar [...].8 

"Js militairen collectief gingen klagen over wantoestanden, dan gingen de 
•nkse bladen daar uitgebreid op in. Dat was bijvoorbeeld het geval met 
Je actie van zo'n 300 militairen in Vlissingen. Zij schreven in januari 1915 
Kn klaagschrift over het willekeurig toepassen van verlofregels door het 
ader. Een 26-tal van hen kreeg straf, omdat zij hun klacht niet wensten in 
x trekken.'' Doelstelling van de plaatsing was niet zozeer verbetering van 
-: situatie, als wel het duidelijk maken van het weerzinwekkende karakter 
"0 het legerapparaat. 
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Behalve inzet tegen alles wat met militarisme en kapitalisme te maken 
had, toonden deze linkse groepen ook een solidariteitsgevoel met hun in 
de gevangenis gezette broeders in het leger en hun in nood verkerende 
gezinnen. Zij zamelden geld voor hen in zoals bijvoorbeeld in mei 1915 
in Rotterdam gebeurde op een vergadering van de onafhankelijke mo-
bilisatieclub. Het bestuur hield een collecte voor een landweerman die 
stennis had gemaakt in de kantine van de kazerne. Hij weigerde een 
doosje lucifers met de afbeelding erop van de koningin aan te nemen 
met de woorden 'een doosje met het portret erop van die hoer wil ik niet 
hebben'. De vrouw van deze landweerman zat, vanwege zijn straf, al vier 
maanden zonder financiële overheidsondersteuning.'0 Een ander voor
beeld is de actie in februari 1915 in Noord-Brabant die militairen voerden 
voor twee kameraden, die ongeoorloofd verlof hadden genomen om hun 
vrouw en kinderen te bezoeken. De rijksbijdrage aan hun gezinnen werd, 
toen zij hiervoor gevangenisstraf kregen, ingetrokken. In het Volksdagbki 
schreven de soldaten naar aanleiding van dit incident in een ingezonden 
brief: 

Wij de soldaten onder elkaar hebben echter direct door vrijwillige bijdragen, het 

geld bijeengebracht noodig om in die vier weken hun gezinnen van het noodige te 

voorzien. Het militairisme moge de Godsvrede bezitten om kinderen aan den honger 

prijs te geven, wij die van geen Godsvrede willen weten, hebben getracht door de 

daad hen terug te geven aan het leven!" 

De 'Vrije Socialisten-vereeniging' in Alkmaar organiseerde op 9 mei 191-
een 'groote protestvergadering' met als spreker Dirk A. Klomp tegen het op 
straat zetten van het gezin van een landweerman.'1 Huurschuld was de oor
zaak van de uitzetting. De vrije socialisten legden de schuld bij de regering 
die zij verweten zich te weinig te bekommeren om de gezinnen achter de 
gemobiliseerde arbeiders. De 400 aanwezigen stuurden een telegram aan 
de minister van Oorlog." 

Solidariteit met de gezinnen van de broeders in het soldatenpak was | 
niet een typisch Nederlands verschijnsel. Ook de syndicalisten in Frankrijk 
ondersteunden de gemobiliseerden. Zij konden rekenen op vijf francs per 
maand uit de bondskas op voorwaarde dat ze contact zouden blijven hou
den met hun organisatie. Verder werden brieven van gemobiliseerde leden 
voorgelezen op vakbondsbijeenkomsten.'4 

De oorlog en de mobilisatie zorgden voor een extra impuls voor anti-
militaristische activiteiten. Dat er binnen de krijgsmacht ook mensen mei 
radicale ideeën rondliepen, gaf nieuwe mogelijkheden. Het was mogele 
om van binnenuit het gehate instituut te werken. In navolging van op 
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desDAP georiënteerde militairen richtten soldaten ter linkerzijde van de 
sociaal-democraten mobilisatieclubs op met uiteraard radicalere doelstel-

1.1. Onafhankelijke mobilisatieclubs 

Op 8 december 1914 vergaderde in Tilburg de federatie van Sigarenmakers 
omdat twee van haar leden waren opgepakt na het verspreiden van blaad-
ics onder militairen. Bij de vergadering van deze kleine syndicalistische 
vakbond waren honderd soldaten aanwezig.'" Deze gebeurtenis vormde 
ile aanleiding tot de oprichting van een onafhankelijke mobilisatieclub. 
Gezien het gevaar van militaire repressie was alle begin moeilijk. Daarom 
zorgden de sigarenmakers en tabaksverkopers voor een dekmantel en ver
zochten zij de leiding van de onafhankelijke syndicalistische vakbeweging 
in Nederland, het NAS, om steun. Deze kwam er. In de notulen van de 
bestuursvergadering van het NAS op 31 december valt te lezen: 

Enige militairen te Tilburg berichten dat door hun een Mobilisatie-club is opge

richt en van plan zijn a.s. Zaterdagavond een vergadering te beleggen, al waar voor 

zij de hulp van het NAS inroepen om iemand aan te wijzen welk aldaar als spreker 

optreedt. Aangezien zij in hun kwaliteit ah militair deze verg. niet kunnen uit

schrijven heeft de federatie van Sigarenmakers te dien plaats zich met de leiding van 

deze verg. belast. Tevens verzoekt genoemde club aan het NAS eenige tegemoetkoming 

in de te maken kosten. Na eenige besprekingen besloot de verg. aan het verzoek dezer 

club te voldoen en verklaarde den Sect, zich bereid om daar als spreker op te treden. 

Wat het verzoek der kosten aangaat besloot de verg. op voorstel van den Penningm. 

in Sect, een vrij mandaat te verleenen.'6 

De notulist bedoelde met 'Sect.' de secretaris van het NAS, Bernard Lansink 
st De vergadering, die uiteindelijk op dinsdag 5 in plaats van zaterdag 2 
ïnuari werd gehouden, was een succes. Er waren 150 personen aanwezig, 
nder wie 60 militairen. Van deze 60 waren er al 30 lid, de overigen sloten 

'ich die avond aan.'7 Siebe Rinkema, vanaf half maart secretaris van de 
dub, verzorgde het openingswoord.'8 Ook het bestuur van het NAS was 
Steden. Lansink had moeten beloven om nog eens terug te komen, aan
dien zijn speech over 'de Christelijke kerk en de oorlog' zeer in de smaak 
*3s gevallen.'9 Het soldatenwerk zag de vakbeweging kennelijk wel zitten, 
"nt één van de bestuurders bemiddelde in Aalsmeer bij de oprichting van 
tffl nieuwe mobilisatieclub.20 Het NAS ging ook een lijst bijhouden van 
•°wspondentieadressen van mobilisatieclubs.-' 
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De mobilisatieclubs met anarchistische, syndicalistische of antimilitaris
tische inslag noemden zich meestal onafhankelijk, om aan te geven dat ze 
niet met enige politieke partij gelieerd waren. Hierin volgden zij het NAS 
dat zich om dezelfde reden de onafhankelijke vakbeweging noemde en zet
ten zij zich aftegen mobilisatieclubs, die op de SDAP georiënteerd waren. 

De anarchistische Vrije Socialist, het orgaan van het NAS, De Arbeid 
en vooral het syndicalistische Volksdagblad berichtten regelmatig over de 
soldatenclubs en wanneer militairen van de oprichting van een mobilisa-
tieclub melding wilden maken in deze kranten, plaatsten de redacties hun 
oproep of mededelingen onmiddellijk.22 Zo kan een redelijk overzicht ge
geven worden van de clubs, die her en der in den lande werden opgericht. 
Op 18 januari plaatste het Volksdagblad ttn oproep van A. Greyskampvan 
het 4de Regiment Infanterie in Leiden aan soldaten om zich in een mobili-
satieclub te verenigen. Vijf dagen later kwam de volgende mededeling: 

Wij maken de kameraden militairen hiermede bekend, dat te Leiden is opgericht een 

'Onaflmnkelijke Ontwikkelingsdub'. Zij die zich als lid ervan wenschen op te geven 

kunnen dit doen bij G. van Buuren, 2de Reg. Veld., 6e Bat, Doelen Kazerne : 

Eind januari slaagden soldaten er in ook te Eindhoven een mobilisatieclub 
te vormen: 'Na veel moeite is het gelukt onder de militairen een mobilisa
tieclub op te richten, die zich tot doel heeft gesteld propaganda te make: 
voor de onafhankelijke vakbeweging.'24 J. Mol was de eerste secretaris. De 
club zou het van meet af aan moeilijk hebben om vergaderruimte te vin
den, daar de sociaal-democratische militairen hun lokaliteit met de anat-
chisten weigerden te delen.25 Kennelijk was de club dermate klein en de te
genwerking mogelijk dusdanig groot, dat de anarchisten niet in staat waten 
om voor een eigen vergaderruimte te zorgen. In dezelfde periode stichtten 
soldaten in Roosendaal en Deventer mobilisatieclubs. W. Waltman, een 
gemobiliseerde van het iste Bataljon, 4de Compagnie, 6C Regiment Infan
terie, inde Divisie Veldleger, had in Roosendaal het correspondentieadtes. 
Het doel was duidelijk militairen geestelijk te vormen onder het motto: 
'Op militairen, sluit u aan bij onze club! Hoog de ontwikkeling!'2'' Hei 
schijnt dat deze club drie keer per week bijeenkwam.2-

In Deventer waren twintig gemobiliseerden bij de oprichting betrok 
ken. Hendrik Jan Landman, landweerman bij het grensdetachemen: 
Gramsbergen,;S leidde hier het secretariaat. Landman was een beker-
figuur in het oosten van het land, vooral vanwege zijn rol in de geheelont
houdersbeweging. 

Begin februari maakte het Volksdagblad'voor het eerst melding van ne. 
bestaan van een mobilisatieclub in Utrecht. Deze had een gezellig samen-
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zijn gehad met de toneelvereniging 'de Blauwe Vaan', een onderafdeling 
vin de 'Jongelieden Geheel Onthouders Bond'.!° Kennelijk was de club 
»een lang leven beschoren, want in maart sprak de krant opnieuw over een 
oprichting. Dat gebeurde op initiatief van het plaatselijk agitatiecomité. 
Een twintigtal personen, waarvan het merendeel militair, kwam bijeen en 
volgens het Volksdagblad slaagden zij. Alle aanwezigen werden lid en gingen 
minimaal 5 cent contributie per maand betalen. L. Mutsaers, S. Kruier en 
C. Wolff bestuurden de club. Laatstgenoemden waren respectievelijk gele
gerd op het fort De Klop te Zuilen en de Damlustkazerne te Utrecht." 

In Den Helder richtten soldaten en wellicht ook matrozen op 9 februari 
ten onafhankelijke mobilisatieclub op. De eerste vergadering was druk 
bezocht en besloot te streven naar aansluiting bij het plaatselijk agitatieco-
mité.'1 Medio februari gebeurde dit ook in Beverwijk. De leden noemden 
zich Onafhankelijke Ontwikkelingsclub voor burgers en militairen en had-
Jen onder andere tot doel arbeiders en soldaten samen te laten werken in 
Je strijd. ' 

Arbeiders en soldaten gezamenlijk in een vereniging of beweging kwa
men we veelvuldig tegen in anarchistische, antimilitaristische en syndicalis-
rische kringen. Hiermee borduurden zij voort op de ervaringen in de voor
oorlogse periode. In de berichtgeving over een Gooische mobilisatieclub 
vordt dat nog eens duidelijk. Op 11 maart 1915 berichtte het Volksdagblad 
dat er aan de oprichting werd gewerkt.34 Het Gooisch agitatiecomité riep 
op 13 maart soldaten in Naarden en omstreken op voor een vergadering. 
Ook de leden van de mobilisatieclub konden komen.'5 Of echter de club 
:oen al daadwerkelijk was opgericht, is onwaarschijnlijk. Pas aan het einde 
•an de maand bleek dat dit op 13 maart geschiedde. Eerder pogingen slaag-
«1 niet, want er waren problemen met het vinden van vergaderruimte en 
«« mobiliseren van mensen. Het Gooisch agitatiecomité zorgde voor een 
Joorbraak: 

tenslotte zorgde hier het Gooische comité voor dat ons uitnoodigde tot een bijeen
komst op i} maart. Doordat verscheidene militairen dien avond met verlof waren, 
was deze vergadering niet best bezocht, doch niettemin werd in beginsel besloten tot 
'pricking over te gaan, welk besluit Dinsdag 23 maart werd bekrachtigd. Hierdoor 
werkt deze club geheel in samenwerking met burgers, welke ook lid kunnen wor
den. * 

wannes Henrikus Bot, een milicien gelegerd op het fort Ronduit te Naar
en was de leider van het militaire gedeelte van de club." 
Niet alleen de gewenste solidariteit van arbeiders en soldaten bracht 

:cn samen in één club, maar ook het feit dat militairen door oefeningen 
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of verlof soms moeilijk vergaderingen konden bezoeken, was hiervan een 
oorzaak. Het aantal militaire leden was aJ gering en verminderde verder 
door deze omstandigheden. Door de aanwezigheid van burgers konden de 
bijeenkomsten toch doorgang vinden. 

In Ede vormden in maart 40 soldaten een onafhankelijke mobilisatiedub 
met als doel propaganda te maken voor het socialisme en de onafhankelijke 
vakbeweging. Het plan was om iedere donderdagavond bijeen te komen. 

Een gemengde club van sociaal-democraten en syndicalisten bestond 
op het fort Vuurtoreneiland bij Durgerdam. Dat was opmerkelijk, daar de 
leidingen van beide stromingen in een zwaar ideologisch gevecht verwik
keld waren. Er zijn voor dit verschijnsel twee verklaringen. Mogelijk was 
het aantal linkse militairen op dit fort dusdanig gering dat het bestaan van 
twee clubs praktisch onhaalbaar was. Ook zou het zo kunnen zijn dat de 
meningsverschillen bij de gewone arbeiders en soldaten niet zo speelden 
dat samenwerking onmogelijk was. Hoe dit ook zij, de kranten van beide 
richtingen berichtten beide over activiteiten. Het Volksdagblad meldde een 
lezing van SDAP-Tweede-Kamerlid A.H. (Adrien) Gerhard medio maan 
over de 'kunst van het lezen en het luisteren'.'9 Eind maart berichtte het
zelfde blad over de voordracht van de Amsterdamse sociaal-democraat A. 
Keppler met als onderwerp het woningvraagstuk in de hoofdstad.' De 
secretaris van het NAS bezocht eveneens de vereniging. Voor een louter mi
litair gehoor sprak Lansink sr. over de invloed van alcohol op het menselijk 
lichaam.4' Het Volk nam een bericht over de lezing van de voorman van 
het NAS op.42 Of gematigde sociaal-democraten dan wel syndicalisten in de 
meerderheid waren, is onbekend. 

In andere plaatsen ondernamen militairen pogingen, zoals op 12 maart 
rond Bergen op Zoom: 

Wij roepen alle kameraden en geestverwanten bij het je Reg Infanterie op voor ha 

oprichten van een propagandaclub tot verspreiding van onze ideeën. Men wendde 

zich tot mill I' Brouwer, 3e Reg Inf ie Batt. 3e comp }e divisie VeldlegerS' 

Aan het eind van de maand maart probeerde Jac van Wijngaarden van de te-
leroonafdeling van de Koninklijke Militaire Academie in Breda hetzelfde 

In de maand april lukte het wel in twee plaatsen. In Rotterdam mocht 
de net opgerichte club zich echter onmiddellijk verheugen in de belang
stelling van de militaire autoriteiten.4' Het verspreiden van strooibiljetten 
kostte een kameraad veertien dagen provoost.-"1 Onder leiding van een 
burger, Salomon Worms, kwam ook in Apeldoorn een mobilisatiedub 
van de grond.4" Tot slot maakte De Vrije Socialist melding van het bestaan 
van een club in Maastricht.48 Eind april begon de repressie vorm te krijgen 
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en half mei kwam het probleem van de mobilisatieclubs zelfs in de Tweede 
Kamer. Ondanks de tegenwerking zagen toch nog twee clubs het levens
licht. 

Begin mei richtte de iAMV-afdeling in Den Haag de mobilisatieclub 
Ontwikkeling' op.49 De administrateur van De Wapens Neder, Johnnie Ha-
rinck, hield hier een inleiding.50 Overigens sprak Domela Nieuwenhuis ook 
al eens op een cursusvergadering gehouden op 16 maart.5' Naar aanleiding 
van de slechte levensomstandigheden in Helmond startten soldaten in juni 
ook daar een club 'met een flink aantal leden'. Het doel was verbetering van 
de levensstandaard en samenwerking met andere mobilisatieclubs.52 

Gettacht is wel het soldatenwerk naar een hoger plan te tillen. De 
Mobilisatieclub Tilburg poogde een grotere samenwerking tussen de mo
bilisatieclubs te creëren. Secretaris H.M. Boomgaard deed op 18 februari 
een oproep aan alle secretarissen om hun adressen aan hem op te sturen.5' 
Ook Siebe Rinkema, vanaf medio maart 1915 de opvolger van Boomgaard, 
zette zich hiervoor in. Overigens gebeurde dit met weinig succes, getuige 
Rinkema's oproep in maart in het Volksdagblad: 

Aangezien nog maar door enkelen is voldaan aan onze oproep om de adressen der se

cretarissen van de reeds in den lande bestaande mobilisatieclubs op te geven, richten 

wij langs deze weg nogmaals het verzoek dit ten spoedigste te doen. Komt mannen 

Huurt ons uw adres, opdat we door het geheele land in verbinding treden, 't Doel 

hiervan zult ge spoedig vernemen. Tevens wil ik iedere kameraad aansporen om mo-

mlisatieclubs op te richten, waar ze nog niet bestaan, of zich aan te sluiten bij een 

afd. van de UMV. Willen de afd. van de IAMV waarbij mogelijk ook militairen zijn 

aangesloten, even hun adres aan mij opzendend 

Ook na deze oproep zou er weinig van terechtkomen. Het Volksdagblad en 
ut Vrije Socialist maakten er geen melding van. Wel hebben enkele clubs 
contacten onderhouden met Rinkema. De secretaris van de onafhankelij
ken uit Ede correspondeerde met hem.55 Met secretaris H.L. van Heel van 
ue club uit Beverwijk had Rinkema contact over eventueel te organiseren 
i-meiactiviteiten.56 Het bestaan van de onafhankelijke mobilisatieclubs zou 
-kort duren om er iets van te maken. 

van meet af aan hadden de, in vergelijking met de sociaal-democratische 
-°'datenorganisaties kleine clubs te maken met problemen. Het waren in 

"te instantie niet de militaire autoriteiten, maar de sociaal-democraten 
'M de SDAP, die daarvoor zorgden. Zij maakten bijvoorbeeld in Tilburg in 
Min propaganda de onafhankelijken uit voor 'spelbrekers' en 'tweedracht-
draaiers.' Deze hetze was wel begrijpelijk; de sociaal-democraten wensten 
ni« dat hun volgelingen zich in zouden laten met de onafhankelijken. 
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Het was indertijd overigens gebruikelijk dat politieke tegenstanders elkaar 
zwart probeerden te maken. 

Een tweede probleem vormde het veelvuldig overplaatsen van troepen. 
waardoor het verloop onder de leden enorm geweest moet zijn. Conti
nuïteit is voor iedere organisatie van groot belang en dat zal er bij elke 
soldatenorganisatie aan ontbroken hebben. Secretaris Boomgaard van de 
Tilburgse club wilde er echter niet somber onder blijven getuige zijn op
roep in De Vrije Socialist: 

IJI mijn vorige oproep heb ik erop gewezen dat er regimentsverplaatsingen plaab 

zouden hebben en dus nieuwe kameraden in Tilburg ingekwartierd zouden worden, 

deze kameraden moesten zich aansluiten bij onze Klub. Welnu, geestverwanten, dit 

is thans het geval. Eenige regimenten gaan uit Tilburg, andere komen in Tilburg. 

Stellig zijn daar geestverwanten bij. Toetreden tot onze Klub is voor deze een gebie

dende plicht. 

Er was nog een derde probleem. Door militaire activiteiten was het moei
lijk data te vinden, waarop alle leden op de vergadering aanwezig konden 
zijn. Daardoor waren bijeenkomsten soms matig bezocht. Een vierde punt 
waarmee de clubs het moeilijk hadden, was de militaire repressie die pas in 
de volgende maanden sterk ging spelen. Dit laatste zou een van de oorza
ken van de ondergang van de onafhankelijke mobilisatieclubs worden. Na
tuurlijk vormde de kleinschaligheid bij het overwinnen van de problemen 
een enorme handicap. Hadden zij meer mensen aan zich weten te binder. 
en waren zij dus groter geweest, dan was dat gemakkelijker gegaan. Dat 
mocht echter niet zo zijn. 

7.3. Activiteiten 

Van veel onafhankelijke mobilisatieclubs is niet bekend of er na de oprich
ting regelmatig activiteiten zijn ontplooid. In ieder geval valt daar niet erg 
veel over in de kranten te lezen. Her en der gehouden militaire en justitie; 
onderzoeken naar de activiteiten van deze clubs, geven enige nadere in
formatie. De officier van justitie in Utrecht onderzocht de gangen van de 
mobilisatieclub aldaar. Hij kwam tot de conclusie dat de club slechts uit 
acht leden bestond, namelijk vier burgers en vier militairen. Zij probeerden 
leden te werven, maar dat vlotte niet erg."9 In het Volksdagblad'is overigen-
betrokkenheid van de club bij de rellen in maart gesuggereerd.' 

De mobilisatieclub in Zaltbommel was in januari 1915 op initiati 
de Bestuurdersbond opgericht met 30 leden.6' De club was niet geheel so-
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al-democratisch, want ook onafhankelijken waren lid. Het uitnodigen 
van onafhankelijke en moderne sprekers was een belangrijke doelstelling.62 

Zij wendde zich tot de burgers van de gemeente om in openbare of huis
houdelijke vergaderingen een maatschappelijk, politiek of wetenschappe
lijk onderwerp te behandelen of een voordracht te houden. Vier personen 
reageerden hierop positief.6' Ook deze mobilisatieclub was volgens Justitie 
niet zo gevaarlijk, blijkens de brieven van de officier van justitie in Tiel aan 
de procureur-generaal te Arnhem. Op 2 april schreef hij: 

Er bestaat onder de pontonniers, niet onder de infanteristen, een clubje van ongeveer 

tien of vijftien personen, die anarchistisch schijnen te zijn aangelegd; er zijn geene 

korporaals of onderofficieren bij. Zij vergaderen nu en dan in een koffiehuis [...] 

onder leiding van een zekeren van der Vegt ofVegt. Voor zoover bekend zijn er geene 

burgers bij betrokken.6* 

Nahet lezen van een politierapport kwam diezelfde officier tot de conclusie 
Jat de vereniging antimilitaristisch was. Hij achtte de betekenis gezien het 
kleine aantal leden niet groot.65 Het genoemde politierapport bevat gede
fileerde informatie over de mobilisatieclub. Het meest geruchtmakende 
evenement vond plaats op 9 februari, toen de secretaris van het NAS, Lan-
mksr., fel debatteerde met SDAP-lid L.H. (Louis) Hermans over 'de hui
dige toestand en de onafhankelijke vakbeweging'. Volgens een hoofdagent, 
die het debat bijwoonde, had de SDAP-er in de zaal de meeste aanhang. 

Op het hoogtepunt had de club vijftien tot twintig leden. De namen 
>an de bestuurders waren Schenk, Veenstra, Venema en Goedigebuurt of 
'joedegeburen.66 Veel indruk op de buitenwereld maakte de club volgens 
rc politiecommissaris echter niet: 

Bij buitenstaanders en ook bij diverse pontonniers heerscht de meening dat de mobi

lisatieclub een neutrale vereeniging is, die uitsluitend ontwikkeling en ontspanning 

der manschappen ten doel heeft; van aanzetten tot verzet, oppositie voeren of tot 

recalcitrantie is mij niets kunnen blijken tot heden. 

w commissaris trok deze conclusie naar aanleiding van een op 3 april 
gehouden voordrachtenavond, waar het militarisme totaal niet ter sprake 

•mi. De belangstelling was volgens hem ook aan het verminderen: 

"'/ is voorts gebleken dat de club tanende is, de belangstelling der pontonniers, 

vooral sinds het optreden van Lansink, welk optreden door velen hunner wordt 

%ekeurd, is zeer verminderd. Het aantal leden en de invloed daarvan schijnt thans 

wn zeer geringe beteekenis te zijn.67 
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De onafhankelijke mobilisatieclub in Ede had aanzienlijk meer leden ver
worven, namelijk 50, maar stond bij de leider van de grote onafhankelijke 
mobilisatieclub in Tilburg, Siebe Rinkema, als te weinig vooruitstrevend 
te boek. De burgemeester van Ede had een onderzoek laten instellen en 
ontdekte dit doordat een briefwisseling van de secretaris van de club uit 
Ede, J. Meijer met Rinkema was onderschept. Meijer was militair evenals 
D. Luchtenberg, de plaatsvervangende secretaris. Beiden waren infanterist 
van het 12de Regiment. De club schijnt elke week op donderdagavond, 
veelal in besloten sfeer, vergaderd te hebben.68 

Eerder viel al te lezen, dat de mobilisatieclub te Rotterdam zeer in de 
belangstelling stond van de autoriteiten. De garnizoenscommandant liet 
betrouwbare soldaten vergaderingen bezoeken, terwijl hij ook samenwerk
te met de politie. Van twee vergaderingen is een verslag bekend en daaruit 
blijkt dat ook deze club niet zo sterk was. Op 23 april sprak vakbondsleider 
Bertus Bouwman voor de club over het thema 'De economische gevolgen 
van den oorlog'. De voormalig marineman^ besteedde vooral aandacht 
aan de gevolgen voor de gezinnen van de soldaten. Er waren 23 soldaten 
in uniform aanwezig, maar die waren niet zo tevreden met de vergadering. 
De garnizoenscommandant meldde: 'Een groot deel der militairen was 
klaarblijkelijk door den inhoud van sprekers rede teleurgesteld en verliet 
de vergadering. Blijkbaar hadden zij besprekingen verwacht die zich meer 
op militair gebied bewogen.'"0 

De inspecteur van Politie vond later uit dat het bestuur van de club uit 
drie personen bestond, te weten W. Postma (voorzitter), H. Hofman en 
J. Jansen. Dit bestuur zat de openbare vergadering op 11 mei voor, waar 
Domela Nieuwenhuis kwam spreken over het thema 'De oorlog en de 
arbeidersklasse'. De opkomst was groot, maar de voorzitter drukte er zijn 
leedwezen over uit, dat er zo weinig militairen aanwezig waren. Van de 500 
aanwezigen was slechts een dertigtal militair.7' De bijeenkomst was mede 
georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de IAMV.72 

De Onafhankelijke Ontwikkelingsclub voor Burgers en Militairen in Be
verwijk was op 15 februari opgericht en was van zins om iedere dinsdagavond 
bijeen te komen. De contributie ging 5 cent per week bedragen. Het eerste 
bestuur bestond uit twee burgers, G. Blanken en J. Ledegang en één land
weersoldaat, H.L. van Heel."' Op 16 maart organiseerde de club een eerste 
openbare vergadering. B. Lansink jr., voorzitter van het NAS en landweerman 
van de jaarklasse 1912, 4 sprak over de oorzaken van de oorlog voor een 'talrijk 
opgekomen gehoor waaronder vele militairen en enkele vrouwen'."4 

Op 31 maart hield de vereniging in samenwerking met het Landelijk 
Agitatie-Comité eveneens een openbare vergadering tegen de oorlog. SDP-
leider David Wijnkoop sprak over het thema 'Kuituur en Arbeidersklasse 
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Er was slechts een klein aandachtig gehoor, maar daaronder wel politie 
en de burgemeester.76 Uiteraard kwamen politie en burgemeester niet uit 
sympathie naar de vergadering. Een spoedig einde van de club was hun 
doelstelling. 

Ook de onafhankelijke mobilisatieclub in Den Helder was in februari 
opgericht. Van deze organisatie valt meermalen in het Volksdagblad (en De 
Tribune) over vergaderingen en bijeenkomsten te lezen. De laatste is die 
in augustus en daaruit valt op te maken dat, ondanks de repressie, de club 
«edurende lange tijd heeft bestaan. Half maart was er een 'druk bezochte' 
bijeenkomst met als thema 'Oorlog, misleiding en de ware weg tot den 
vrede'.77 J. Kaay uit Zaandijk was de spreker. Op 30 maart sprak Wijnkoop 
over'Cultuur en arbeidersklasse' voor een 'volle' zaal.78 De mobilisatieclub 
besloot op 16 april het Volksdagblad financieel te gaan steunen met een cent 
per lid per week."9 Op 4 mei organiseerde zij een avond waar louter mili
tairen aanwezig waren. Het onderwerp was 'de betekenis van 1 mei voor de 
arbeidersbeweging'. Dirk Klomp uit Alkmaar was de spreker en hij beëin
digde zijn lezing met de syndicalistische oproep: 'Op voor de algemeene 
'•erkstaking.'80 

Op 14 juli wonnen de onafhankelijken 17 nieuwe leden na een spreek
beurtvan Z. Kelder over 'Arbeidersklasse en Oorlog'. Volgens Het Volksblad 
ra de vergadering druk bezocht.8' De Tribune maakte nog melding van 
een door uitsluitend militairen sterk bezochte vergadering op 27 augustus, 
vaar Wijnkoop sprak over 'Een jaar oorlog'.82 Daarna vernemen we niets 
"ïeer van de club. 

Nog voor er sprake was van oprichting van een mobilisatieclub waren er 
in Apeldoorn al activiteiten van soldaten. Antimilitaristische propaganda, 
onder andere met De Wapens Neder, had daar de uitwerking dat solda
ten leuzen kalkten op de appèlplaats van de plaatselijke kazerne. Er viel 
sijvoorbeeld te lezen: 'Hebt uw naasten lief gelijk u zelve, predikte Jezus 
Christus, doch zijn nakomelingen plegen moord op menschen die ze nog 
nooit gezien hebben' en 'De radicaalste oplossing om te ontkomen aan 
™ gruwel van den oorlog is de militaire werkstaking, als antwoord op het 
bcvd tot mobilisatie'.8' Apeldoornse burgers wisten te melden dat 

tr weinig tucht is, dat onder de manschappen vooral een geest van slapheid en onver-

iwilligheid heerscht, een gebrek aan toewijding aan de militaire aangelegenheden, 

wksheid en traagheid in de uitvoering van gegeven bevelen, ja zelfi uitingen van 

•ijdelijk verzet voorkomen.** 

Het duutde daarna echter nog lang voor het tot een daadwerkelijke op-
•rating kwam. Dat gebeurde pas in april. De club had meteen 40 leden en 
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koos voor een particulier in plaats van een militair adres, dit uit pragmati
sche overwegingen. Salomon Worms had het contactadres.85 De geschiede
nis van deze onafhankelijke mobilisatieclub was nogal bizar. De oorzaak 
hiervan was met name het optreden van de brigadecommandant, kolonel 
B.J. Land op een vergadering van de mobilisatieclub in juni. Terwijl elders 
in het land de autoriteiten streng optraden, koos deze kolonel voor een 
andere methode. De Vrije Socialist onthulde zijn beweegredenen: 

Toen hij bet woord opvatte, zei hij dat hij die clubs had laten begaan en er zelfs zijn 

toestemming aan gaf, ook aan de S.D.A.P., omdat hij voor ieder de vriend, vaderen 

beschermer wilde zijn. Door een stuk van den heer Worms in de Apeldoornsche Ct. 

wist hij dat deze club antimilitairistisch was. Na het verslag gelezen te hebben van 

het Antimilitairistisch kongres te Amsterdam, meende hij dat het tijd werd zich met 

deze club in verbinding te stellen. En nu was hij hier gekomen niet om de zware 

iuind op jullie te leggen, maar om verdeeldheid te voorkomen'.^ 

Het handelen van de kolonel was des te opmerkelijker daar het in Apel
doorn nu niet bepaald rustig was onder de militairen. Vanwege bezuini
gingen had het legerbestuur het plan opgevat om de landweer in tenten 
in plaats van bij burgers onder te brengen. De landweermannen hadden 
daar weinig zin in. Daarnaast waren er meer grieven. Zo was de door de 
minister van Oorlog toegezegde vergoeding voor verlofdagen in december 
maar ten dele uitbetaald. Bovendien kregen sommige compagnieën meer 
dan andere. Verder doorkruisten oefeningen een rustige verhuizing naar 
de tenten. De druppel, die de emmer deed overlopen, was dat de soldaten 
gedwongen werden hun inkopen te doen in de dure manschappenkantint 
in plaats van in een kleine tent aan de weg. Het was het sein voor verzet: zij 
staken tenten in brand of haalden deze omver. Het lukte de officieren niei 
om de rust te doen weerkeren. 

Kolonel Land zag geen verband tussen de onrust en de activiteiten van 
de onafhankelijke mobilisatieclub, althans nog niet. Tijdens het debat op 
de vergadering in juni discussieerde hij met de soldaten Bijlstra, Koekoek 
en Gales over de slechte levensomstandigheden en beweerde hij, dat hij al 
het mogelijke had gedaan om de toestand te verbeteren. Land uitte geen 
enkel verwijt richting de leden van de mobilisatieclub.8" De discussie ging 
overigens niet alleen over de wantoestanden. Ook het militarisme en df 
huidige maatschappelijke orde kwamen ter sprake. Volgens De Vn 
cialist was dat gesprek echter weinig zinvol, omdat de argumenten van à 
kolonel zwak waren. Dat had hij ook overigens zelf toegegeven. Hij had er 
domweg geen verstand van, terwijl zijn tegenstrevers in het debat dat wel 
hadden.M Aan het eind van de avond oogde kolonel Land tevreden. Dt 
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Vrije Socialist zag zijn optreden als merkwaardig, maar toch bijzonder. Wie 
durfde er immers op te treden in het hol van de leeuw? 

Misschien had kolonel Land gehoopt, dat hij met zijn komst naar de 
mobilisatieclub rust in Apeldoorn zou creëren, maar daarin kwam hij 
bedrogen uit. De mobilisatieclub verspreidde een manifest waarin zij nog 
eens wees op de slechte levensomstandigheden en demobilisatie eiste.89 In 
het weekend van 3 en 4 juli kwam het opnieuw tot een uitbarsting, nu bij 
het 12de Regiment infanterie en voor de kolonel was de maat vol. Opnieuw 
vormden overplaatsingen de aanleiding. De militairen werden voortaan 
gelegerd in een fabrieksgebouw, waar zij het in het geheel niet mee eens 
raen. Gedurende het hele weekend en ook de maandag dienden leger en 
politie in actie te komen om de openbare orde te bewaken.90 

De autoriteiten zagen daarna de kans schoon om de mobilisatieclub 
aan te pakken. In hoofdstuk drie is reeds beschreven dat zij van de ongere
geldheden een rapport lieten opmaken door de commandant van de nde 
Divisie, onder wiens bevel de Apeldoornse militairen vielen. In dit zeer 
jitgebreide onderzoek kwam de militaire leiding tot de conclusie, dat ook 
de antimilitaristische propaganda een oorzaak van de ongeregeldheden 
«as geweest. De generaal-majoor was namelijk gebleken 'dat de burgerij 
meermalen dit optreden steunde en aanwakkerde en de meerderen in hun 
optreden bemoeilijkte, ja zelfs dat burgers hier en daar de leiding van het 
optreden geheel in handen hadden'. Hij voelde zich in zijn mening gesterkt 
Joor de burgemeester van Apeldoorn, die had verklaard dat de militairen 
alleen nooit in staat moesten worden geacht om opstootjes te verwek
en. De generaal-majoor vond dat de antimilitaristische propaganda wel 
degelijk invloed op de troep had. Het besef van de noodzakelijkheid van 
demobilisatie werd er volgens hem door ondermijnd." Dat gold voor het 
"tie land, maar hij noemde ook speciaal Apeldoorn: 'Eindelijk zal ook de 
nauwe aanraking met dat deel der Apeldoornsche burgerij, dat zich door 
"iet-militaire neigingen kenmerkt niet gunstig op de troep hebben inge-
werkt'93 De gemeente Apeldoorn onderschreef die zienswijze: 

net ernstige vermoeden bestond, dat enkele bekende anti-militairisten in den loop 

'• m die?i dag [4 juli] de saamgeschoolde menigte hebben aangezet of opgeruid. [...] 

wumeerende, kan worden geconstateerd, dat deze oproerige beweging van specifiek 

militairen aard was, waarbij het nieuwsgierig en voor een klein deel kwaad gezind 

publiek, zich aansloot." 

taies tegen antimilitaristen volgden. Justitie vervolgde leider Worms en me-
wid R.H. Bloemheuvel. De soldaten kregen een vette worst voorgehouden 
»waden gedisciplineerd of zoals het Volksblad schreef: 'De soldaten gepaaid 
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met sigaren en potjes bier, een paar vierdaagsche marschen op touw gezet 
en de jongens zijn weer zoet'.9S De mobilisatieclub kreeg het moeilijk. 

In Helmond was maar een 120-tal militaire wielrijders gelegerd.'6 De 
discipline was echter streng, de levensomstandigheden waren slecht. Mede 
hierdoor was in juni een onafhankelijke mobilisatieclub opgericht. Deze 
zou al snel ongeveer de helft van de manschappen organiseren. Ha 
bestaan van zo'n grote club in zo'n kleine legerplaats maakte de militaire 
leiding danig nerveus. Handhaving van tucht, discipline en optreden tegen 
de mobilisatieclub was de opdracht, die het militaire kader meekreeg. Vol
gens De Vrije Socialist ging de disciplinering heel ver: 

Ook word je hier al gedwongen, je hoofd kaal te laten knippen, dat zal toch ook wel 

nergens het geval zijn. Woensdag werden [sic] nog een drietal met 8 nachten poli

tiekamer gestraft, die van den dokter 's morgens een Nihil kregen. Dus als men hier 

's morgens zich wil laten onderzoeken bij Dr. Nuyens en men scheelt niet genoeg, dan 

krijg je stiafop den koop toe. Dit onderzoeken gaat dan ook heel gauw in zijn werk 

— het zijn toch maar soldaten! — dus heel nauwkeurig1.''1'*' 

De mobilisatieclub zat niet stil. Onder de militairen verspreidden zij mani
festen gericht aan de regering en het Nederlandse volk. Drie leden werden 
daarvoor opgepakt, omdat ze er 'iets' mee te maken zouden hebben." De 
soldaten gingen nog verder. Zij stuurden een telegram, ondertekend met 
mobilisatieclub, naar de koningin met een verzoek om onderzoek naar de 
'onmenselijke behandeling daar er anders botsingen niet vermeden kunnen 
worden'.'00 

De militaire leiding in Helmond was niet blij, maar zag zich wel ge
dwongen enkele verbeteringen door te voeren. Natuurlijk wilde zij graas 
weten, wie het telegram hadden opgesteld. Toen een kolonel dit, staande 
voor de 120 manschappen, aan de soldaten vroeg, traden twintig man naar 
voren. Het Volksblad meldde: 'Solidariteit, dapperheid en succes gingen 
in Helmond hand in hand.'101 De opstellers kregen straf. Naar aanleiding 
hiervan bedankte een aantal leden voor de mobilisatieclub.'02 Kennelijk 
miste de intimidatie van het kader zijn uitwerking niet. Na de affaire met 
het telegram hadden de autoriteiten maar één doelstelling: het verdwijnt! 
van de mobilisatieclub. Het is overigens zeker dat, zoals in Durgerdam, ook 
sociaal-democraten bij de club betrokken zijn geweest. Soldaten schreven 
aan Het Volk namelijk ook een ingezonden stuk, waarin zij melding maak
ten van het telegram aan de koningin.'°3 

Twee onafhankelijke mobilisatieclubs onderscheidden zich wat sterkte 
en radicaliteit aangaat van de andere, namelijk die in Tilburg en in Leiden 
Eerder is al vermeld dat sigarenmakers in Tilburg vermoedelijk de eerste 
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onafhankelijke mobilisatieclub oprichtten met al snel zo'n 60 leden. On
deraanvoering van secretaris H.M. Boomgaard, een gemobiliseerde bij het 
-de Regiment Infanterie, zette deze de strijd in tegen het militarisme. De 
ontwikkeling van de soldaat en propaganda maken voor de onafhankelijke 
vakbeweging waren de andere doelen. Op 19 januari trad de secretaris van 
het NAS, B. Lansink sr. voor de tweede maal op voor de mobilisatieclub. 
Dit keer sprak hij over het onderwerp 'Parlementarisme of Economische 
actie' IU4 De avond werd enerzijds een succes, aangezien zestien soldaten als 

d toetraden. Anderzijds konden 50 kameraden niet komen vannieuw lii 
wege militaire oefeningen.105 

Eind januari besloten de leden van de club de resolutie van de Sociaal Anar
chistische Actie, de beweging van Domela Nieuwenhuis te ondersteunen: 

De Mobilisatieclub Tilburg op Maandag 26 Jan. in cursusvergadering bijeen, ge

hoord de uiteenzetting der resolutie, aangenomen op een openbare vergadering der 

<M: gaat volkomen met het wezen en der strekking daarvan mede; 

protesteert eveneens krachtig tegen deze menschenslachting op groote schaal; 

besluit energiek de propaganda voor het Anti-Militairisme te voeren onder de leuze 

'Geen man en geen cent voor het militairisme'.'0'' 

In februari won de club nog eens een zestiental leden. Dit gebeurde tijdens 
een debat waarschijnlijk op 16 februari over de houding van de sociaal-de
mocraten, het bankroet van de Internationale en de utopie van het socia
lisme. De zaal zat volgens het Volksdagblad stampvol.107 Gerrit Bennink108 

uit Hengelo was hier de gastspreker en hij kreeg met name weerwoord van 
de latere secretaris van de club, hospitaalsoldaat Siebe Rinkema. Stampvol 
stekende niet dat er alleen militairen in de zaal zaten. Ook burgers waren 
welkom, van welke pluimage dan ook. In de uitnodigingen voor vergade
ringen stond dat er uitdrukkelijk bij. Rinkema schreef daarin bijvoorbeeld: 
Neem zoveel mogelijk kennissen mee, opdat onze propaganda niet ver

moge zijn.'109 

SDP-er Mozes I. (Max) Roodveldt bezocht volgens De Tribune meer dan 
«ns de bijeenkomsten. Zo was hij er op 19 januari bij en debatteerde hij 
met gastspreker Lansink sr. over syndicalisme en socialisme. Kern van de 
discussie was of socialisme (in de betekenis van SDAP en SDP) automatisch 
wt verraad van de arbeidersklasse moest leiden. Volgens Lansink was dit 
•let geval, gezien de ervaringen van augustus 1914. Het syndicalisme bood 
nw zijn inzichten de enige oplossing."0 

Op 19 februari vond eenzelfde soort discussie plaats. Nu trad de Amster
damse syndicalist C A . (Kees) de Klerk op voor de mobilisatieclub.'" Eind 
februari organiseerde de club een avond met variété. L. Presser zong goed, 
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maar had volgens Boomgaard wel wat anders mogen zingen dan liedjes als 
'Het Vaderland'. Moreel en financieel schijnt de avond wel een succes te 
zijn geweest."" 

Hoogtepunt voor de onafhankelijken is ongetwijfeld geweest het op
treden van Domela Nieuwenhuis in Tilburg op 24 maart. Voor zon 150 
soldaten richtte hij met name zijn aanvallen op de macht van de rooms-b-
tholieke kerk in het zuiden. De Onafhankelijke Mobilisatieclub was voor 
hem een licht in de duisternis."' Door Domela's komst meldden vijftien 
nieuwe leden zich aan. In totaal moet de club dan zo'n 75 leden hebben 
gehad.1" Op 8 april vond de laatste grote vergadering plaats. Twee agenten 
van de marechaussee waren daarbij in burger aanwezig en maakten een 
verslag op. 

Bouwman, de vakbondsbestuurder, die we al meer op een vergadering 
zagen optreden, hield een rede over 'de oorzaken die den oorlog tot grond
slag hebben en de economische gevolgen van den oorlog'. Er waren 125 à 
130 militairen in de zaal aanwezig en volgens de voorzitter van de vergade
ring, Sietze Schrappen, was dat niet zo veel. Volgens hem lag de oorzaak 
daarin, dat de dagen langer aan het worden waren en veel soldaten in de 
stad hun vertier zochten. Tijdens de avond colporteerde de militair C. van 
Leeuwen met boeken en bladen als Nederlands ondergang, God, de Brand
kast en de Oorlogen Geen Vaderland!, Geen Grenzen! (alle drie door Gerhard 
Rijnders geschreven"4), het Volksdagblad en De Wapens neder. 

De marechaussees kwamen er achter dat het bestuur uit vijf leden 
bestond. Naast Rinkema waren ook bestuurslid de eerdergenoemde 
Schrappen en Willem Roggeveen, die de functie had van secretaris-pen
ningmeester. De namen van de overige twee bestuursleden konden nier 
achterhaald worden. Wel werd duidelijk dat door allerlei troepenverplaat
singen bestuurswisselingen nogal eens voorkwamen.'"' Spoedig na de 8ste 
april zou, als gevolg van militaire maatregelen, plotseling een geheel nieuw 
bestuur nodig blijken. 

In Leiden was de onafhankelijke mobilisatieclub begin januari 1915 opge
richt. Dat was gebeurd in nauwe samenwerking tussen militairen en bur-
gers, aangesloten bij de plaatselijke IAMV, de Vrije Socialisten Vereniging 
(vsv) en het plaatselijk agitatiecomité. De grote animator was de Leidse 
kleermaker Christiaan Joost Akkerman, die bij alledrie genoemde organi
saties was aangesloten. Akkerman, in 1877 geboren, was ooit vrijwillig« 
geweest in het leger, maar was daaruit ontslagen. Zijn rechterhand was 
Gerrit van Buuren, die als dienstplichtige voorzitter van de club werd 
De club kreeg de naam 'Onafhankelijke Ontwikkelingsclub' en had ab 
doel de geestelijke en politieke ontwikkeling van de militair. Zij vergaderde 
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wekelijks, eerst op dinsdagavond, later op donderdagavond. De besloten 
bijeenkomsten vonden aan huis plaats bij Akkerman en G. Dool, een 
Leidse soldaat en lid van de club."8 In principe konden alleen militairen 
1 worden. Akkerman, de geestelijke vader, was altijd bij de vergaderin

gen aanwezig, hield vaak felle redevoeringen, maar zat niet in het bestuur. 
Hierin hadden bij de oprichting zeven militairen zitting. 

Behalve de eerdergenoemde voorzitter Van Buuren waren dat, Borst 
ondervoorzitter), Buijs (2de secretaris), Anthonie Scherpenhuijzen (iste 
penningmeester), Thomes (2de penningmeester) en Hendricus Tactor 
commissaris). Alleen de iste secretaris Souffrée was afkomstig van het 4de 
Regiment Infanterie. De overigen dienden bij het 2de Regiment Veldartil-
lerie. Souffrée en Thomes werden reeds na enkele weken vervangen door 
Dirk Hamwijk en Bartholomeus Schenk (niet te verwarren met Schenk 
gelegerd in Zaltbommel). Beiden waren eveneens veldartillerist."9 Net als 
het complete bestuur waren ook vele leden veldartilleristen. Het aantal 
groeide gestaag. Eind januari had de club ongeveer 50 leden,120 eind maart 
was dat aantal verdubbeld.111 De thema's, die op de vergaderingen aan de 
orde kwamen, waren alle van antimilitaristische aard. 

De mobilisatieclub stond onverzoenlijk tegenover het leger. Op 26 janu-
iri sprak Akkerman bijvoorbeeld over 'Wat willen de anti-militairisten?'122 

Net als de kameraden in Tilburg ondersteunde de ontwikkelingsclub de 
resolutie van de Sociaal Anarchistische Actie 'Geen man en geen cent voor 
te militairisme'. Dit gebeurde op de vergadering van 4 februari.12' Begin 
maart ontdekten de autoriteiten, de politie als eerste, het gevaar van de mo-
bilisatieclub. Van de vergaderingen in maart maakten zij verslagen. Op 4 
maart organiseerde de mobilisatieclub een ontspanningsavond, waarop het 
toneelstuk 'Overwinning' van de antimilitaristische dominee en redacteur 
van De Wapens Neder, N.C.J. (Nico) Schermerhorn werd gespeeld. Volgens 
te Volksdagblad waren op deze avond, waar ook J.A.N. Knuttel het woord 
voerde, 500 militairen aanwezig en gaven velen zich op als lid.124 Wat betreft 
te aantal aanwezigen heeft de krant waarschijnlijk overdreven. De agent 
Vln politie JA. Verkuijlen schatte het aantal bezoekers op ongeveer 200.'2' 
Dankzij zijn rapport is ook de inhoud van het toneelstuk bekend. Het was 
Kt verhaal van een soldaat, die problemen had met het oorlogvoeren en 

nom besloot te deserteren. Hierover schreef hij een brief aan zijn zuster 
Mna, één van de speelsters in het stuk, met de volgende inhoud: 

'It ben gedeserteerd en U moet niet denken uit bangheid maar omdat ik niet langer 

moordenaar wil zijn. Vele mannen heb ik zien vallen, die lagen te gillen van de pijn en 

ook heb ik er veeldoodzien schieten. Ik hoop Anna, dat gij goed zult zorgen voor mijn 

ouders. Als ik kan ga ik naar Amerika maar word ik gepakt, dan fusilleren ze mij. 
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Hetgeen later ook werkelijkheid werd.126 Tussen de bedrijven door hield 
Akkerman een speech met antimilitaristische strekking.117 

Een week later was de volgende bijeenkomst waarop agent van politie N.J. 
Lemmers aanwezig was. Op deze avond sprak Akkerman over tucht, die naar 
zijn idee de basis van het bestaan van staat en leger was. Door tucht was het 
ook mogelijk de oorlog te laten voortduren; mensen lieten zich gedwee be
velen om medemensen te doden. Akkerman verklaarde verder grote eerbied 
en achting te hebben voor dienstweigeraars, hoewel hij meende dat de en
kelingen, die de moed hiertoe opbrachten, geen ommekeer teweeg konden 
brengen. Belangrijker volgens hem waren de dienstplichtigen, die binnen het 
militaire apparaat antimilitaristische propaganda konden maken.128 

Het rapport vermeldt niet hoeveel militairen ter vergadering aanwezig wa
ren. Wel dat een volgende bijeenkomst op woensdag 17 maart zou plaatsvin
den. Kaarten werden tegen 5 cent per stuk op de kazernes verkocht. Bedoelde 
vergadering bleek niet een bijeenkomst te zijn van de mobilisatieclub, maar 
van de Vrije Socialisten Vereniging. Er waren 150 personen aanwezig, om 
wie volgens de politie 30 militairen,129 die waarschijnlijk allen lid waren van 
de mobilisatieclub. Op de bijeenkomst sprak Ds. Schermerhorn over het 
christendom en de antimilitaristische tendensen in de godsdienst."0 Deze 
vergadering van de vsv stelde de mobilisatieclub voor grote problemen. De 
militaire autoriteiten grepen na afloop in en beletten dat militairen verder 
nog politieke bijeenkomsten van deze soort zouden bijwonen. 

7.4. Teloorgang van de mobilisatieclubs 

De onafhankelijke mobilisatieclubs kregen met tegenmaatregelen te ma
ken. Uit het oogpunt van de militaire autoriteiten was dat natuurlijk niet 
verwonderlijk. Antimilitaristische propaganda op een kazerne, gemaakt 
door militairen, kon niet getolereerd worden. De leden van de diverse clubs 
hadden het kunnen weten. Al in september 1914 ondernam de legerleiding 
actie naar aanleiding van door de christen-socialistische anarchistische do
minee Année R. de Jong"1 gehouden toespraken voor militairen. Op 4 sep
tember schreef de commandant van het veldleger aan de opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht: 

Ik heb bewijzen dat een dominee in een militair tehuis te Stratum een anarchistische 

redevoering heeft gehouden, waarbij door hem op smalende wijze over vaderlanden 

vaderlandsliefde werd gesproken en tenslotte onder bedekte termen de aanwezigen 

(militairen) werden opgewekt in geval het op een vechten aankwam, de wapenen 

niet op te nemen.'1 
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Je commandant betreurde het dat Justitie geen maatregelen tegen de do
rnet kon nemen. Dat was niet mogelijk omdat het binnen de Nederland-
ïwetgeving niet strafbaar was om anarchistische en revolutionaire teksten 
verspreiden en aan te sporen tot opstand tegen het wettig gezag.'" Hij 
Ide echter wel administratieve maatregelen en die kwamen er. De com-

•jndant van de inde Divisie besloot, gebruikmakend van de mogelijkhe-
ai die de Staat van Beleg hem boden, dat toespraken als van De Jong niet 
Kr voor militairen mochten worden gehouden. Zijn motivatie: 

Die sluiting achtte ik onvermijdelijk, het militair belang moest mijns inziens bo

ven elke andere overweging predomineren, tegenover het voldongen feit moest m.i. 

krachtig actief worden opgetreden om herhaling te voorkomen; en ik meen dat in 

zulke gevallen de sanctie van een speciaal Wetsartikel kan worden ontbeerd.'™ 

3e commandant van de inde Divisie was niet de enige die maatregelen 
'M. Ook elders in het land vond repressie plaats. In Haarlem hield de 
:olitie twee colporteurs aan van de SAA omdat ze het pamflet 'oorlog aan 
lm oorlog' onder militairen verspreidden.'" In Amsterdam pakte zij twee 
Étairen op omdat zij een bijeenkomst van de SAA wilden bijwonen en in 
':: bezit waren van opruiende krantjes."6 

Naar aanleiding van een in en rond Den Haag onder militairen ver
beid antimilitaristisch pamflet schreef de opperbevelhebber van Land- en 
-smacht aan de minister van Justitie: 

Het komt mij voorts zeer noodig voor, dat getracht worde de verspreiding van ge-

'Ariften als het vorenbedoelde onder militairen zooveel doenlijk tegen te gaan. Of 

ihoon de militaire autoriteiten hiertoe het binnen hun macht liggende zullen ver

nemen, meen ik tot dit doel ook de medewerking der Justitie te moeten inroepen.'^ 

'Hoorn tenslotte verspreidde eind september de iAMV-afdeling antimi-
aristische strooibiljetten onder de militairen. De politie maakte proces-
maal op tegen de verspreiders en gaf koffiehuishouders te verstaan hun 

niet te laten gebruiken voor activiteiten van de IAMV, opdat deze niet 
w militairen verboden zou worden verklaard."8 

Toch meenden de initiatiefnemers van de clubs dat hun namen en (mi-
'Jire) adressen best in de krant konden. In verschillende plaatsen, bijvoor-
:-eld Tilburg en Leiden, zagen we dat gebeuren. Had dit te maken met 
W enorme naïviteit of voelden zij zich erg sterk? Of wilden zij misschien 
•'•oonweg martelaars creëren in de strijd tegen het verfoeide kapitalisme? 
zien het provocerende optreden, ligt dit laatste zeker voor de hand. Wat 
antwoord hierop ook moge zijn, de mobilisatieclubs maakten het de 
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IAMV congres 23 en 24 mei 1915 in Amsterdam. J. Giessen, Nieuwe Geschiedenis, p. UV 

Prentbriefkaart IAMV met Nico Schermerhorn en Johnnie Harinck. Privé-collectie 
A.J.G. Porck 
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OPENBARE VERGADERING 
in de „GRAANBEURS", = 

op 17 MftftRTT, te SCUT uur precies, 

spreker Ds. C. SCHERMERHORN. 
Onderwerp : 

Christendom, Oorlog 
en Mil itarischme. 

Entree 5 Cent. 
De Vpije Socialisten Vereeniging. 

Aan de Inwoners van Leiden. 

Medeburgers. 

Zooall gij wellicht gelezen zult hebben is er dezer dagen reeds een protest-
j gehouden tegen het optreden der militaire autoriteiten Daar deze 

MS, willen wij door middel van dit manifest het volgende 
aandacht brengen Door den ganvizoens-commandant wordt rnt ! ,1e 

alsof er geen menscheiizie! onder de soldatenkieedllig kan huizen. 
getracht de „Onafhankelijke ontwikkcltngsclub voor militairen" uit 

elkander te lekken (wat hem denkelijk niet lukken zal: nu her-u hijdexen 
straft, zonder dal zij iets misdeden Een militair werd in 

ronden van een sotdatenalmanak, en kreeg daarvoor 8 dagen provoost, 
"leie dag water en hrood ! ' lïen ander kreeg 8 dagen prevoost. omdat 

dal er voor de militairen een vergadering was uitgi 
line zou gesproken worden. Ken militair, die nu reeds 

' tkwarder heeft, die vroeg zijn zieke zuster te mogen bc 
Lam m 't gasthuis ligt en leant , zijn zieke vadei, kreeg ten antwoord, 

een .a.k'er. wal heb (ij Inj die mensehen ie doen" Is zoo'n uit
drukking mei ni slrijd met aüe gevoel van incnsciieiijkhcid. Tegen den zaalverhuurder 

Lei de wapenen is, en wiens huis nu voor militairen verboden is 
vaderlijk ontboezeming omvallen, ..Kerel ik zou me krankzinnig 

.•.: nuis niel mog komen ' Ook door een zeker \ 
toespraak gehouden tot de militairen Mn betrefl hier een 

• ' m« tari mi Mannen, waar de 
bevind, en propaganda maakt voor lijn beginselen, geefi 

' •' '•' trappen , tUn mr h. oo d e . a dergelijke toespraken 
' ten zult gij moeten toestemmen dat een 

motifeerd is Steun! ons daarom e, ons oogen rtoan 

« . 8 April , 1 , - , e . 
I paganda-avond m „DE GRAANBEURS Naast sang van DS 

» M A N "en kleine .ede hond« 
' " '' ' 
. ' . a i : . ..„ Aanvaard met 

• '.held. 

DE VRIJE SOl ',l | 1 i ••;,; , fflDEJj. 

tdoen bij LI. v. Dl 
• - Haat mnwwog64,J.HARTEVl i l l Werl 

1' -lad neef, «eed 

"*• Aankondiging 
vergadering Vrije 
Socialisren Vereniging 
Leiden, NA, Archief 
Mvj, Geheime 
Verbalen, 2.09.22, 
inv.nr. 16372 

^ Pamflet 
protestvergadering 
Leiden, GAL, politie 
E58 
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:LV-.V̂ v̂. • •':!.'& 

-
MOBIËilSÀ?IE~CLUB ROTTERDAM 

CURSÜSfERQADERÏN(T 
op Vrijdag 23 April, Boompjes 106, 

des avonds 7 uur. 

SPREKER: E, B O U W M A N . 
ONDERWERP: De economische gevolgen van den oorlog. 

Entree vr i j . Debat vrij . 

MOBILISATIE = CLUB 
ZALT-BOMMEL. 

Op Zaterdag 3 April a.s. des avonds om 77> uur, 

zal in het „VOLKSBONDSHUIS", optreden de heer 

G. DUMONT, 
bekend Dichter-Zanger uit Rotterdam. 

•*• Aankondiging 
vergadering 
Onafhankelijke 
Mobilisatieclub 
Zaltbommel. NA, Archie 
Mvj, Geheime Verbalen, 
2.09.2z, inv. nr. 16374 

Verder afwisseling door viool- en pianospel. 

Entree burgers 15 cent. 

Militairen niet-leden der club 10 cent. 

* Aankondiging 
vergadering 
Onafhankelijke 
Mobilisatieclub 
Rotterdam, NA, Archiel 
HGS, 2.13.70, inv. nr. : 
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'Siebe Rinkema, voorman onafhankelijke 

nobilisatieclub Tilburg. Privé-collectie S.J. 

\inkema 

•*• De SDP-er Max Roodveldt 

bezocht regelmatig vergaderingen 

van de onafhankelijken in Tilburg. 

Privé-collectie M . Roodveldt 

'Oproep IAMV aan soldaten om te weigeren. IISG, IAMV 131 

OPROEP TOT GEWETENSTROUW. 

(bocaaten f 

uwer zyn overtuigd, dat zij een goed en rechtvaardig werk ver
wanneer zy onvoorwaardelijk aan het militair gezag gehoorzamen, 

>. desnotds, oj) bevel hunner superieuren in den oorlog gaan. Voor deze 
- og willen zy alle offers brengen, die van hen gevraagd zullen worden. 

tad, die van deze opvattingen uitgaat, verplicht is de 
ld« te volbrengen, die daaruit volgen. 

Wg weten echter dat verscheidene gemobiliaeerden met innerlijke« weerzin 
form dragen, omdat hun geweten, hun inzicht, hun godsdienstig besef 

.1 militairen dienst verzet. 
Wjj hopen en verwachten dat dezen met niet minder moed voor hunne 

_iig zullen opkomen dan zy, die meenen het vaderland gewapend te 

Wu wijzen hen op de hyna 1000 onderteekunaars van het dienstweigerings-
i'ewetenstrouw opwekken en haar schragen. 

n n hen aan die helden uit de geschiedenis, die liever stierven 
troaw pleegdeD aan hun geweten. 

rinneren allen die zich tot de geloovigen rekenen aan het fiere 
""""• "Ie meer gehoorzamen moet dan den menschen. 

>r zij in zijn gemoed ten volle overtuigd, hoe hij ia 
net. Maar dan ook ten volle. 

file:///inkema
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militaire autoriteiten zo bijzonder gemakkelijk. Er was geen speurwerk 
voor nodig om de leiders te vinden. 

De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht deed op 19 maart 1915 een 
geheime circulaire uitgaan aan alle landmachtautoriteiten. Het doel ervan 
was hun te wijzen op het bestaan van de onafhankelijke mobilisatieclubs, 
die tegen zijn zin het gezag en de krijgstucht ondermijnden. Hij verlangde 
van alle betrokkenen een krachtig ingrijpen."9 Op dat moment waren de 
militaire autoriteiten en de politie daar in Leiden allang mee begonnen. De 
politie diende ten behoeve van het Ministerie van Justitie anarchistische 
activiteiten in de gaten te houden en hiervan rapporten te maken.'40 Zo
doende waren agenten, gekleed in militair uniform, op de vergaderingen 
van de mobilisatieclub op 4 en 11 maart aanwezig. 

De politie van Leiden wilde nauw samenwerken met de Leidse garni
zoenscommandant, die dat zeer op prijs stelde. Uiteraard kon hij de prin
cipes van de ontwikkelingsclub niet onderschrijven. Op 4 maart schreefhij 
een open briefin het Leidsch Dagblad, waarin hij aangaf dat het ongewenst 
was dat allerlei clubs ontspanningsavonden voor militairen organiseerden 
en financiële steun vroegen aan de Leidse bevolking.'4' Niet toevallig was 
dat precies de dag dat de onafhankelijke ontwikkelingsclub een ontspan
ningsavond organiseerde, waarop het toneelstuk 'Overwinning' van Ds. 
Schermerhorn werd opgevoerd. 

De samenwerking tussen politie en landmacht verliep niet soepel. Een 
conflict ontstond over de wijze van handelen. De commissaris vond hei 
riskant om agenten van politie in militair uniform naar vergaderingen te 
sturen. Zij waren immers bekend in de stad en ontdekking zou tot proble
men kunnen leiden. De politie wilde dat de militairen zelf toezicht op de I 
vergaderingen zouden houden.MI Tot escalatie van het conflict kwam het 
niet. De militaire autoriteiten namen hun eigen maatregelen en stelden een 
onderzoekscommissie in. Deze onderzocht het reilen en zeilen binnen de 
ontwikkelingsclub en de handel en wandel van Akkerman, in de ogen van 
de militairen de meest gevaarlijke persoon.'4' 

De politie stuurde voortaan een inspecteur naar vergaderingen van 
allerlei linkse clubs. Bovendien was het sturen van agenten in militair . 
uniform naar de mobilisatieclub ook niet meer nodig na de gebeurtenis 
sen op woensdag 17 maart: vergaderingen werden niet meer gehouden 
Inspecteur Duval, aanwezig op de vergadering van de vsv meldde in zijn 
rapport: 

Te 9.10 uur werd de voorzitter Akkerman (anarchist) medegedeeld dat de uitgang* 

van de Graanbeurs bezet waren door de militairen en dat aan den hoofduitgang een 

\o -talsoldaten stonden van top tot teen gewapend. Door de voorzitter werd toen de vet-
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«adering gesloten [...]. Alle militairen die de vergadering hadden bijgewoond werden 

naar Burcht-Cafégeleid, alwaar hun namen [...] zijn opgeschreven. Eenige militairen 

zijn door patrouilles in arrest genomen en overgebracht naar 't-Gravensteen.'*4 

De garnizoenscommandant vaardigde een order uit waarbij hij militairen 
verbood om vergaderingen te bezoeken waar tegen het militair gezag ge-
igeerd werd.'4S Een drietal huisadressen verklaarde hij tot verboden gebied 
voor militairen, namelijk die van C.J. Akkerman, G. Dool en H. van Duu-
ren, de secretaris van de vsv.'46 Het Volksdagblad, volgens de militaire autori-
leiten de spreekbuis van de mobilisatieclubs, werd voor militairen in Leiden 
verboden lectuur.'47 Alle aanwezige soldaten kregen acht dagen cachot.148 

Décommandant liet een 17-tal vervolgens overplaatsen.'49 Justitie vervolgde 
Merman strafrechtelijk, hetgeen in september 1915 op grond van oprui-
:ng leidde tot een geldboete van ƒ100,-, subsidiair 40 dagen hechtenis.'50 

Bij links-revolutionaire vergaderingen stonden telkens onderofficieren aan 
ie ingang geposteerd, ter voorkoming dat militairen zouden binnengaan. 
Dat was ook al het geval bij een SDP-vergadering op 2 maart.'5' Hetzelfde 
sbeurde bij een vergadering op 22 maart van de jeugdorganisatie van de 
IDP, De Zaaier,'52 de vergadering van de vsv op 8 april'5' en de gezamenlijke 
viieenkomst van SDP en De Zaaier op 12 april.'54 De politie hield het huis 
;i Akkerman hinderlijk in de gaten, getuige de klacht die hij indiende: 

Klaagt de anarchist C.J. Akkerman, wonende alhier Haarlemmervaart no 64, 

over een agent van politie, die gisteravond tussen 7 en 8 uur post had gevat voor 

woning en een ieder die zijne woning wilde binnengaan van hoofd tot teen 

opnam. Hij verzocht derhalve den agent van politie op te dragen om op een minder 

Mnstootelijke wijze zich in de omgeving zijner woning op te houden opdat het pas

send publiek niet behoeft te denken dat in zijn woning gelegenheid wordt gegeven 

tot het plegen van prostitutie.'" 

Dt autoriteiten wilden zeker niet dat de club een kans op voortbestaan 
«. Leiden werd gezien als een groot gevaar, een broeinest.'56 

Akkerman en de zijnen legden zich niet zomaar bij de repressie neer. De 
jrganiseerde protestbijeenkomsten. Akkerman hield op 25 maart voor 

'"-mensen (volgens het Leidsch Dagbladvan 26 maart 'zeer matig') een toe-
:;ük waarin hij inging op de gebeurtenissen op 17 maart. De opvoering 
'"net toneelstuk 'De Overwinning' op 4 maart had een antimilitaristi-
W strekking, die niet door de beugel kon bij de autoriteiten. Volgens de 
'der van de vsv grepen zij daarom op die woensdag zo hard in.'5" Op 8 
•d deed de vsv het via een protestmeeting nog eens dunnetjes over. De 

viering was door middel van een pamflet aan de Leidse burgerij be-
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kendgemaakt. De avond was gevuld met zang, voordrachten en uiteraard 
opnieuw een rede van Akkerman met als thema 'Militairen en Burgers. 
Ongeveer honderd mensen (volgens het Leidsch Dagblad van 9 april 'goed 
bezocht') waren op deze bijeenkomst afgekomen, waar Akkerman het op
treden van politie en militairen tegen de ontwikkelingsclub laakte. Daar
naast kregen ook de steuncomités, in het leven geroepen voor mensen die 
door de oorlog in de financiële problemen waren geraakt, en de SDAP, als 
'verrader van de arbeiders', een veeg uit de pan.'58 

Uiteraard haalden de gebeurtenissen in Leiden ook de linkse kranten 
en natuurlijk hekelden zij de autoriteiten. De Vrije Socialist schreef: 'Het 
optreden der militaire autoriteiten alhier, verdient in wijden kring bekend 
gemaakt te worden. De tyrannie, die wordt uitgeoefend, verschilt in wezen 
niet van die in de dagen der inquisitie.' Na deze vergelijking volgde een 
opsomming van een aantal repressieve maatregelen.'59 Voor de ontwikke
lingsclub mocht het echter niet meer baten. Deze was definitief ter ziele. 

Nadat in Leiden de onderzoeken waren afgerond en een rapport was opge
maakt, dat op 27 maart onder de autoriteiten van de landmacht werd ver
spreid, nam ook de commandant van de rvde Divisie P.W. Weber in Tilburg 
zijn maatregelen.'60 Hij liet via de postkantoren alle exemplaren van het 
Volksdagblad, die voor zijn troepen bestemd waren, op zijn bureau komen. 
Verder liet hij censuur toepassen op post- en telegramzendingen van en aan 
de Leidse voorman Akkerman. Tot slot ging hij de onbestelbare post ru 
waartussen uitnodigingen zaten voor vergaderingen van de mobilisatieclub. 
Door zijn activiteiten werd het de commandant duidelijk wie de leden wa
ren, waar vergaderd werd en dat Siebe Rinkema de hoofdrol had in de club. 
Hij concludeerde dat er strafbare feiten waren gepleegd. Het uitschrijven 
van een openbare vergadering, in gebieden waar de staat van beleg heerste. 
was zonder toestemming verboden. Tevens was het voor hem duidelijk dat 
zowel het Volksdagblad als de mobilisatieclub door ongehoorzaamheid en 
overtreding van de wet te prediken, de openbare orde in gevaar brachten. 

Ondanks dit alles nam hij nog geen repressieve maatregelen tegen krant 
en club. Rinkema kreeg geen straf omdat de commandant geen martelaar 
wilde creëren en omdat hij aannam dat Rinkema niet wist dat hij de wet 
overtrad."" Wel liet hij een brigadier en een wachtmeester van de Konink
lijke Marechaussee de openbare vergadering van 8 april bezoeken om zo
doende meer over de club te weten te komen. 

Zij kwamen er achter dat naast Rinkema, ook Sietze Schrappen, Willem 
Roggeveen en mogelijk C. van Leeuwen in het bestuur zaten. Wat betreh at 
door vakbondsleider Bouwman gehouden rede over de oorzaken van de oor
log en de economische gevolgen ervan, merkten zij op dat de spreker zich niet 
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schuldig maakte aan opruiing tot strafbare feiten. Wel verklaarden zij, dat dit 
soort toespraken beter niet meer gehouden kon worden: 'Doch, dat dergelijke 
redevoeringen tot militairen gericht zeer zeker bijdragen tot ondermijning 
van den goeden geest en tevredenheid onder de militairen en derhalve in den 
vervolge niet meer wenschelijk zijn.''62 Na de vergadering op 8 april, tijdens 
welke de commandant een 'voldoend sterke wacht' in de nabijheid gereed 
hield, had hij een onderhoud met Schrappen, Van Leeuwen en Rinkema.'6' 

Van het drietal vond hij Schroppen het minst gevaarlijk. Hij gaf de in
druk een 'dom werktuig' van Rinkema te zijn. Hij was dan wel voorzitter, 
doch volgens de commandant niet tot 'eenige actie' in staat. Van Leeuwen 
nam hij serieuzer. De colporteur van bladen en pamfletten was geen be
stuurslid zoals de marechaussee vermoedde. Maar de colporteur was wel ge
vaarlijk want hij was 'socialist (misschien wel anarchist) in merg en been en 
die geheel onderschrijft alles wat in die pamfletten voorkomt'.lS4 Zeer onder 
de indruk was de commandant van Rinkema, die hij als volgt typeerde: 

Dit is een 'gevaarlijk' man'. Gevaarlijk omdat hij is een uitstekend soldaat, met veel 

ijver, nimmer gestraft, helder verstand, rüstigen sarcastisch pratende, een man met 

een 'durf', een man die door die eigenschappen grooten invloed moet hebben op zijn 

kameraden, die hij met holle, groote woorden van alles weet aan te praten en die ik 

daarom 'gevaarlijk' noem. Hij is sluw, hetgeen mij bleek uit de wijze, waarop hij 

elke verantwoording over 't geen in de vergaderingen omgaat, (die hij uitschrijft) 

afwentelt op anderen, en terugbrengt tot: 'uitingen van persoonlijke opvattingen'.''^ 

Het onderhoud, dat de commandant met Rinkema had, haalde ook De 
\nje Socialist. Uiteraard maakte het blad er een propagandistisch verhaal 
van. Wel onderschrijft het stuk de mening van de commandant over de 
secretaris van de mobilisatieclub: 

Rinkema, je bent een eerlijke, flinke kerel. Ik zie het aan je, dat jouw beginsel in je 

Itffi.ja, dat jij zelfs bereid bent hiervoor te sterven. En, ik wil het erkennen, wat daar 

m die boekjes geschreven staat, is voor een groot gedeelte de waarheid; maar zo goed 

jij bereid bent voor jouw ideaal de dood in te gaan, zo goed zal ik zo nodig voor mijn 

vaderland sterven. Ik heb nu de macht en daarmee zal ik mijn plichten handhaven, 

«i dat kan ik, omdat ik er van overtuigd ben, dat in het uur van gevaar nog honderd

duizenden achter mij staan die mijn bevelen zullen opvolgen. Want al begrijp jij jouw 

ween heel goed, jij hebt nog geen duizenden achter je. Verder: Tussen ons bestaat een 

diepe kloof, die niet te dempen ofte overbruggen is, omdat onze ideeën op elkaar bot

sen. Daarom ben je mijn vijand, en een gevaarlijke vijand, want jij bent geen socialist: 

MO, veel erger, jij bent een anarchist. Je moet hier vandaan, ver weg, en daar zal ik je 

onder extra bewaking laten stellen, want jij bent een groot gevaar voor mij."''' 
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De Vrije Socialist noemde het al, de commandant van de ivde Divisie had 
overplaatsing als strafmaatregel in gedachten. Dit gebeurde met zowel Rin-
kema als Van Leeuwen. Eerstgenoemde ging naar Zeeuws-Vlaanderen, de 
ander naar de grensplaats Hapert. Met Van Leeuwen had hij tevens het plan 
om hem steeds in andere uithoeken bij grensbrigades te detacheren. Het 
lokaal, waar de club meestal vergaderde, verklaarde hij voor de militairen 
tot verboden terrein."' Het vertrek van het duo was in feite de doodsteek 
voor de mobilisatieclub. De oud-secretaris H.M. Boomgaard kon het heft 
ook niet meer in handen nemen, daar hij eveneens werd overgeplaatst."' 
F. Peijs, een burger, heeft getracht de club in leven te houden, maar al snel 
lieten de militaire autoriteiten zijn post openen, zodat het Volksdagblaà 
een oproep deed om hem geen brieven aangaande mobilisatieclubs meet 
te sturen.""' 

Het optreden van de commandant ivde Divisie tegen de mobilisatieclub 
had nog gevolgen voor de oprichting van een zelfde soort club in Haar
lem. Weber onderschepte een brief van W. Korsman, de secretaris van de 
plaatselijke afdeling van de IAMV, gericht aan Rinkema (die eveneens in 
Haarlem woonde), waarin hij het idee van een onafhankelijke mobilisatie
club van harte toejuichte en het besluit bekend maakte om 'alles in t werk 
te stellen een Mobilisatieclub op te richten en des noods te combineeren 
met de IAMV te Haarlem'.'70 De garnizoenscommandant van Haarlem werd 
hieromtrent ingelicht. Via de plaatselijke politie wist deze dat een en ander 
op 5 mei zou plaatshebben in het pand van de vrije socialisten. De aankon
diging hiervan was gedaan op de openbare plaatselijke i-mei-viering. De 
commandant verklaarde daarop het gebouw verboden voor militairen en 
plaatste op 5 mei een sergeant en twee soldaten bij de ingang met als doel 
te controleren of het verbod niet werd overtreden. Het verbod bleek te 
werken en van oprichting van een club kwam niets terecht.1"' 

Leiden en Tilburg waren voor de autoriteiten de grootste broeinesten er. 
kregen daarom de meeste aandacht. Zelfs toen deze clubs niet meer beston
den, gingen zij niet zondermeer over tot de orde van de dag. Wanneer de 
politie van Tilburg bij legerautoriteiten inlichtingen inwon over sollicitan
ten bij haar korps, stelde zij tot het einde van 1917 de vraag, 'of hij lid was 
van de z.g. mobilisatieclub'.'71 

Ook in plaatsen met kleinere clubs stonden de onafhankelijken onder 
sterke druk. In Rotterdam geschiedde dat naar aanleiding van een incident 
dat plaatsvond na afloop van de bijeenkomst op 11 mei, waar DomelaNieu-
wenhuis het woord voerde. Op deze vergadering waren een commissaris 
een inspecteur en twee rechercheurs aanwezig en zij wilden graag wetf 
hoe de drie bestuursleden, die allen soldaat waren, heetten. Eerst vroego 
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de twee rechercheurs ernaar, daarna de inspecteur en de commissaris. In 
beide gevallen echter weigerden de bestuursleden hun namen te geven, 
omdat ze dat alleen aan hun meerderen wensten te doen. Ook gingen zij 
niet in op het verzoek om mee naar de kazerne te gaan en daar hun namen 
op te geven. Daarop gelastte de commissaris van politie een eveneens op 
de vergadering aanwezig zijnde korporaal de soldaten aan te zeggen alsnog 
mee naar de kazerne te gaan. Bedoelde korporaal weigerde eveneens zijn 
naam en ook die van de drie bestuursleden te noemen. Het gezelschap 
ging wel naar buiten, maar daar begonnen volgens het politierapport de 
problemen pas echt: 

De bedoeling was, dat de Korporaal met zijn geleide naar de marinierskazerne zou 

gaan, doch op de Hoogstraat komende, ging hij niettegenstaande hij door den heer 

Commissaris van Politie werd aangedrongen om naar de kazerne te gaan, juist een 

tegenovergestelde richting uit. Op de vraag van den heer Commissaris van Politie, 

hoe lang dat nog moest duren, gaf de korporaal onverschillig en brutaal te antwoord 

'nog wel twee uur', en op herhaalde vragen 'waar wil je hen brengen zeide 'waar ze 

belmoren'. 

Onderweg werden eenige agenten, die ter surveillance daar aanwezig waren, 

aangezegd ter assistentie mede te gaan, daar zich inmiddels een volksmenigte achter 

ons had verzameld, die min of meer een dreigende houding aannam. Aan de Hoog

straat ter hoogte van de Nauwe Kerkstraat deed den Commissaris van Politie den 

korporaal met het geleide met dwang laatstgenoemde straat ingaan en hen naar de 

hulpkazerne aan de Lange Torenstraat gaan. 

Eenmaal aangekomen kreeg een sergeant het bevel de namen van de korpo
raal en de drie soldaten op te nemen. Aldus geschiedde. De korporaal bleek 
G. Hulzebosch te heten, de drie bestuursleden W. Postma, H. Hofman en 
J. Jansen.173 

Het rapport kwam via de garnizoenscommandant van Rotterdam in 
nanden van de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. Deze liet de 
wrporaal straffen en de drie soldaten overplaatsen.'"4 

un nog drie plaatsen is bekend dat van hogerhand beslist werd dat pro
minente figuren van mobilisatieclubs moesten worden overgeplaatst. Het 
rcrkwam in de eerste plaats J. Mol uit Eindhoven en H.J. Landman uit 

•'éventer.' ! Van laatstgenoemde wist de legerleiding niet eens of het wel 
°m een militair ging. De lagere bevelhebbers dienden dat eerst nog uit te 
»eken.1 Secretaris H.L. van Heel en zijn compagnon De Jong van de mo-
Misatieclub Beverwijk werden eveneens overgeplaatst.'" Het betekende in 
*der geval het einde van het militaire gedeelte van de club. 
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De tegenwerking van de mobilisatieclubs kwam begin mei ter sprake in 
de Tweede Kamer. Dat gebeurde naar aanleiding van vragen van het SDAP-

Kamerlid K. ter Laan aan minister van Oorlog Bosboom. Het bleek name
lijk dat niet alleen de onafhankelijken in het leger tegenwerking ondervon
den, ook op de SDAP georiënteerde mobilisatieclubs hadden hier last van. 
De lokale autoriteiten gingen soms nietsontziend te werk. Leden van SDAP-

clubs werden eveneens overgeplaatst en de verspreiding van de partijkrant 
Het Volk werd op enige plekken verboden. De minister gaf een voor de SDAP 

bevredigend antwoord. De geheime circulaire, die de opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht had uitgevaardigd, vermeldde alleen dat maatregelen 
genomen zouden worden tegen clubs, die revolutionair-socialistische pro
paganda voerden en de bladen die zij hiervoor gebruikten. De minister las 
daarop de gehele circulaire voor, waarop Ter Laan zijn vertrouwen in de mi
nister uitsprak. Een motie over het handhaven van het recht van vereniging 
en vergadering en de vrijheid van dienstplichtigen om alle bladen te mogen 
lezen, trok hij in. Om de onafhankelijke clubs bekommerde hij zich niet 
Het leidde tot een sarcastische opmerking van anarchistische zijde, zowel 
afgedrukt in De Vrije Socialist als het Volksdagblad: 'Prettige menschen toch 
wel, die heeren van het 'zelf-bewuste' deel. Om te rillen!'178 

Het verbieden van revolutionaire bladen vormde naast de ontbinding 
van de onafhankelijke mobilisatieclubs een tweede belangrijk speerpunt van 
de autoriteiten. We zagen de garnizoenscommandant van Leiden dit reeds 
doen met het Volksdagblad. De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht 
volgde hem hierin op 27 maart. Het hebben, kopen, verkopen en versprei
den van genoemd blad in de kazernes en kwartieren, op de schepen van de 
marine en in alle andere gebouwen en inrichtingen van Land- en Zeemacht 
werd verboden.1"' Maar daarmee was hij er nog niet. Immers de militairen 
konden eventueel het blad op hun particuliere adres laten bezorgen. Ook 
was het mogelijk het blad in openbare gelegenheden te lezen. De opperbe
velhebber legde daarom de autoriteiten op 13 april uit hoe te handelen: 
- Bezitters en verspreiders van het Volksdagblad dienden te worden ge

straft. 
- Alle bladen die aan militairen gestuurd werden in gemeentes die in de 

staat van beleg verkeerden, dienden in beslag te worden genomen. 
- Particulieren die het blad in deze gemeentes toegezonden kregen, dien

den in de gaten te worden gehouden. Wanneer zou blijken dat deze 
personen hun exemplaren aan militairen doorspeelden, dan zou het blad 
in het gehele gebied verboden moeten worden. 

- Militairen dienden de toegang tot die lokaliteiten te worden ontzegd 
waar het VolksdagbladVoor hen ter lezing was neergelegd.lSu 
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Het Volksdagblad was maar één van de revolutionaire bladen. Een logisch 
gevolg was dat andere zouden volgen. Hetgeen geschiedde. Op 26 april 
:rof Kij dezelfde maatregelen tegen het orgaan van de IAMV, De Wapens 
'Stier*' 

Vanzelfsprekend ging de naamsverandering van Volksdagblad in Het 
VoUtsblad in mei 1915 niet aan de aandacht van de autoriteiten voorbij. 
Spoedig na het verschijnen van het eerste nummer van Het Volksblad, be
landde ook dit blad op de zwarte lijst. 

Toch was vanwege het grondwettelijke recht van vrijheid van menings
uiting het verbieden van bladen een teer punt, waarmee de autoriteiten 
zeer omzichtig te werk gingen. Een voorbeeld hiervan is dat zij De Vrije 
Socialist niet verboden. Zij overwogen dit, maar termen daarvoor konden 
niet gevonden worden.'Xl Het al dan niet toestaan van regionale blaadjes 
was een zaak van de lokale commandanten. 

1 de maanden april en mei waren de autoriteiten zo op allerlei manieren 
wig de onafhankelijken te dwarsbomen. Ook in gebieden waar helemaal 
sen clubs bestonden, waren zij ermee bezig. Zo liet de procureur-generaal 
:e Leeuwarden politie en marechaussee in garnizoensplaatsen een onder-
aekdoen. Na lezing van de gemaakte rapporten berichtte hij de minister 
an Justitie het volgende: 

De berichten, die mij tot dusver over dit onderwerp van genoemde autoriteiten be

reikten, geven mij de vrijheid Uwer Excellentie de verzekering te geven, dat door hen 

ienoodige waakzaamheid zal worden betracht. Zoodra mocht blijken dat bedoelde 

beweging ook in mijn ressort voorkomt, zal mij daarvan onverwijld bericht worden 

lewnden, en zal ik niet nalaten Uwer Excellentie daarvan kennis te geven. '*•' 

% de onderzoeken gingen de rechercheurs soms zeer zorgvuldig te werk. 
Je politie in Arnhem, ressorterend onder de procureur-generaal in dezelf
de plaats, deed in de plaatselijke cafés een onderzoek naar de aanwezigheid 
-I het Volksdagblad. Eigenaren kregen de vraag voorgelegd of militairen 
- nun lokaliteit vergaderden. Dit alles bleek niet het geval te zijn en het 
:«cht de commissaris van politie tot de volgende conclusie: 'Aanwijzingen 
-in dan ook niet gevonden, die 't bestaan van een anti-militairistische be
ding, onder de militairen alhier zouden kunnen doen aannemen.''84 

Derepressie betekende nog niet het definitieve einde van de mobilisatie-
•ubs. In Den Helder en Apeldoorn konden de clubs voort blijven bestaan, 
"Helmond werd nog een nieuwe opgericht. Alle drie de clubs waren min 
meer actief. Echter er kwam ook een einde aan het bestaan van de solda

t e n in deze plaatsen. 
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In Apeldoorn kwam het pas laat tot een reactie. Dat had vooral te maken 
met het eigenzinnige optreden van de commandant van de iste Infanterie 
Brigade, kolonel B.J. Land. Zoals we zagen, ging deze kolonel het debat 
met soldatenclubs niet uit de weg en trachtte hij deze op zijn manier in te 
palmen. Na de hevige rellen in Apeldoorn begin juli, ging hij toch tot eer 
harder optreden over. De reden hiervoor was dat de mobilisatieclub een 
manifest had laten verspreiden. Justitie hield de grote animator van de club 
Worms en medestrijder Bloemheuvel hiervoor verantwoordelijk en arres
teerde hen. De officiële tenlastelegging luidde dat zij op de maandagavond 
van de rellen (5 juli) manifesten hadden verspreid.'85 

Ook militairen kregen te maken met maatregelen. Tijdens de eerste rel
len half juni waren de militaire autoriteiten erg coulant geweest. Slechts 
twee landweermannen kregen een arreststraf, maar werden zeer spoedig 
vrijgelaten.""' Na de rellen begin juli gingen zij rigoureuzer te werk en 
straften in totaal 121 personen, allen miliciens. De meesten kregen twee tot 
veertien dagen provoost. Eén milicien-korporaal werd gedegradeerd, een 
miliciensoldaat werd overgeplaatst naar de tuchtklasse. Tenslotte moest 
één milicien bij de krijgsraad voorkomen.'8~ Worms moest zich uiteindelijk 
verantwoorden bij de strafrechter. Opruiing was de tenlastelegging. Recht
bank en gerechtshof kwamen wel tot de slotsom dat Worms manifesten 
had verspreid, maar dat hierin geen strafbare feiten te vinden waren. Een 
gevolg was dat er geen veroordeling plaatsvond.'118 Wel had door de repres
sie de mobilisatieclub geen overlevingskansen. 

De club in Helmond kreeg het moeilijk nadat een aantal leden was ge
straft naar aanleiding van het versturen van een telegram aan de koningin. 
We zagen eveneens al dat een aantal leden bedankte. Waarschijnlijk was dat 
het sociaal-democratische gedeelte van de club. Aangenomen mag worden 
dat de club uit elkaar is gevallen. In ieder geval vernemen we er na augustus 
verder niets meer van. 

De club in Den Helder vergaderde voor zover bekend het laatst in au
gustus 1915. Onduidelijk is wat daarna het lot van de club was, maar waar
schijnlijk is deze verlopen. 

Het verdwijnen van de mobilisatieclubs beschouwden de antimilita
ristische, anarchistische en syndicalistische activisten als vervelend, maar 
niet onoverkomelijk. Voor velen was het werken onder soldaten nieuw ec 
vreemd. Van een geplande opbouw van een soldatenbeweging was 
sprake geweest. Meer maakten de activisten gebruik van de mogelijkheden 
die de concrete situaties hen boden. Sommigen vroegen zich af of het werk 
in het leger wel echt antimilitaristisch was. Door toedoen van eer 
ringsmaatregel konden zij het hele gebeuren in ieder geval snel vergeten 
De minister van Oorlog bracht in juni in de Tweede Kamer de uitbreiding 
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van de Landstormwet ter sprake. Deze wet voorzag erin dat mannen, die 
urn wat voor redenen dan ook niet in dienst waren geweest, alsnog bij de 
Landstorm konden worden ingelijfd. Heel georganiseerd links Nederland 
kwam hiertegen in verzet. Talloos waren de meetings en protestvergade
ringen, die zij tegen deze door links genoemde 'Bloedwet' hielden.*' Deze 
activiteiten gaven de strijd tegen het militarisme een nieuwe impuls en 
leidden tot het opstellen van het Dienstweigermanifest, dat in september 
in zijn eerste oplage verscheen.'9° Het doel was het manifest door zoveel 
mogelijk mensen te laten ondertekenen en dienstplichtigen te laten weige
ren. Er waren prentbriefkaarten in omloop, 'waarvan de prent de bedoe
ling heeft het dienstweigeren aan te moedigen'. Siebe Rinkema, voormalig 
secretaris van de onafhankelijke mobilisatieclub Tilburg, hield zich onder 
anderen hiermee bezig en kreeg hiervoor in april 1916 veertien dagen pro
voost."" In hetzelfde jaar bleek dat een nieuwe internationale oplage van 
het manifest 1.070 handtekeningen bevatte.'92 Het aantal dienstweigeraars 
liep tot november 1918 op tot 475.'93 

De ondertekenaars agiteerden niet alleen, zij probeerden ook de gezin
nen van de weigeraars en vervolgde ondertekenaars financieel te onder
steunen. Een Steunfonds kwam in januari 1916 tot stand. De commissie, 
die het fonds beheerde, bepaalde per geval hoe hoog de uitkering zou zijn, 
maar was wel aan maxima gebonden: ƒ 1,— per dag voor een volwassen per
soon, ƒ 0,50 per dag voor een inwonend niet verdienend kind van 12 tot 17 
jaar en ƒ 0,25 per dag voor een kind beneden de 12 jaar.'94 

Per 1 oktober 1917 verhoogde de commissie deze bedragen, in verband 
met de prijsstijgingen. Vanaf die datum konden volwassenen voor maxi
maal ƒ1,25 P e r dag in aanmerking komen; kinderen van 12 tot 17 jaar ƒ0,75, 
kinderen van 4 tot 12 jaar ƒ 0,50 en kinderen tot 4 jaar ƒ 0,25 per dag.'" Een 
radende rol in het Steunfonds was weggelegd voor de IAMV, de Bond van 
Christen-Socialisten en het tolstojaanse Vrije Menschen Verbond.'96 

Was het dienstweigermanifest voor links Nederland een belangrijk speer
punt geworden, hetzelfde gold voor Justitie. Dienstweigeren was immers 
strafbaar en het aanzetten hiertoe zou kunnen worden opgevat als opruiing. 
Uat bleek nog een groot probleem, omdat opzet, in het strafrecht één van 
Je voorwaarden voor een misdrijf, moeilijk te bewijzen viel. In december 
!9'5 sprak de rechter de christen-socialistische initiatiefnemers en onderte-
Itenaars Dr. L.A. (Louis) Baehler en Ds. J.B.Th. (Johannes) Hugenholz om 
toe redenen vrij."'" Later had vervolging meer succes, nadat Justitie van de 
delictsomschrijving 'opruiing bij geschrifte' gebruik ging maken.'98 

Uat dienstweigeren de boventoon ging voeren in de acties, wilde niet 
zeggen, dat anarchisten niets meer voor militairen deden. Onlogisch was 
JJt niet, want velen zagen ook het Dienstweigermanifest niet zitten omdat 
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het teveel zou leiden tot persoonlijke in plaats van massale weigering. Zo 
schreef een bij Justitie onbekende vereniging van anarchisten uit Alkmaar 
begin 1916 een brief aan de koningin met het verzoek om tot gevangenis
straf veroordeelde soldaten hun straf kwijt te schelden. De veroordeling 
leidde bij velen tot problemen bij het vinden van nieuw werk na hun 
diensttijd."''' Ook de eis tot demobilisatie kwam veelvuldig in acties te
rug. Bijvoorbeeld in augustus 1915 verspreidden activisten in Den Haag 
een manifest met deze eis. De politie pakte één van hen, Bamsberg op en 
zette hem in voorarrest. Zijn kameraden richtten een steuncomité op om 
zodoende geld voor hem in te zamelen. Steunlijsten, waarop handteke
ningen konden worden gezet, lagen bij een zekere Straaten, ook in Den 
Haag.200 In dezelfde maand verspreidden burgers in Ede een manifest met 
soortgelijke strekking.20' Opvallend is dat het laatstgenoemde manifest 
precies dezelfde tekst kende als het in juli door de mobilisatieclub Apel
doorn verspreide pamflet. 

Soldatenorganisaties ontstonden voorlopig niet meer. Binnen de UMV 
hadden mensen in 1916 het plan om met soldaten die met verlof gingen. 
een organisatie te stichten. Het doel hiervan was om in geval van her
nieuwde indiensttreding een massale weigering op touw te zetten. Het plan 
ging niet door, omdat velen binnen de IAMV het gewoonweg niet zagen 
zitten.102 Na de repressiegolf spraken Het Volksblad en De Vrije Socialist nog 
twee keer over een mobilisatieclub. Het Volksblad nam in augustus 1915 
een ingezonden bericht op afkomstig van gemobiliseerden uit Dordrecht. 
Daarin meldden zij dat de mobilisatieclub alhier een goede cursusverga
dering had gehouden. Onderwijzer Jan Bergmeijer sprak over het thema 
'De oorlog van staal en goud'.20' Naar alle waarschijnlijkheid ging het hier 
om een sociaal-democratische club. Bergmeijer was namelijk lid van de 
SDAP en trad veelvuldig voor mobilisatieclubs van deze signatuur op. Daar 
de SDAP in Dordrecht op een antimilitaristisch standpunt stond,204 waren 
onafhankelijken ook lid van deze mobilisatieclub. 

De mobilisatieclub in IJmuiden waar De Vrije Socialist in september 
van hetzelfde jaar over berichtte, was mogelijk wel onafhankelijk. In een 
besloten vergadering sprak Rijnders voor ongeveer 100 soldaten over het 
thema: 'Welk belang hebben arbeiders bij het militairisme.'2°s Dit was een 
onderwerp waar SDAP-clubs niet over spraken. De club heeft waarschijnliiK 
niet lang bestaan. Een politieagent trachtte de vergadering te verstoren en 
spoedig daarna zullen wel maatregelen getroffen zijn. In ieder geval be
richtten de bladen er nooit meer over. 
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Conclusies 

In tegenstelling tot wat de anarchisten, syndicalisten en antimilitaristen 
hoopten, steunden de arbeiders massaal de nationale staten. In Nederland 
was dat niet anders, alle partijen en in hun gevolg de arbeiders steunden 
de mobilisatie. Van het oorspronkelijke beginsel van de massale dienst
weigering kon het niet komen. De strijd voor demobilisatie had daarom 
iets paradoxaals. Nederland bleef buiten de oorlog juist omdat het land 
mobiliseerde, zo geloofden zeer velen. Uitgerekend tegen deze mobilisatie 
ageerde nu revolutionair-links. Er was een grote kloof tussen principes en 
omstandigheden. De activisten moesten op zoek naar andere agitatiemo-
gelijkheden nu de demobilisatie ver weg bleek. Een aantal van hen zocht 
nieuwe strijdmogelijkheden binnen het leger. Vanaf december 1914 kwa
men her en der onafhankelijke mobilisatieclubs van de grond. Soms vond 
er op lokaal niveau samenwerking plaats met sociaal-democraten van de 
SDAP. De meest radicale verenigingen agiteerden openlijk tegen kapitalis
me en militarisme. Uiteraard konden regering en legerleiding dit niet ac
cepteren. Uiteindelijk kwamen de meest radicale clubs tot hun einde door 
tegenmaatregelen. De beweging bleek niet voldoende krachtig te zijn om 
de golf van repressie te overleven. Het soldatenwerk kwam daardoor reeds 
na enige maanden weer stil te liggen. Anarchisten, syndicalisten en anti
militaristen vonden daarna reeds spoedig nieuwe agitatiemogelijkheden 
in de vorm van propaganda voor het Dienstweigermanifest. Persoonlijke 
dienstweigering voerde nu de boventoon, hetgeen voor velen eveneens in 
«rijd was met hun opvattingen. Zij moesten enige jaren, namelijk tot me
dio 1917, wachten alvorens hun actiemethodes weer te combineren waren 
met de grondbeginselen. 
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