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H E R L E V I N G V A N A N A R C H I S 

T I S C H S O L D A T E N W E R K N A D E 

R U S S I S C H E R E V O L U T I E : 

RADEN VAN ARBEIDERS EN SOLDATEN 

\ade verdwijning van de aan het begin van de oorlog gevormde onafhan-
elijke mobilisatieclubs verschoof de aandacht van de anarchistische acti-
isten naar de individuele dienstweigering. Het verschijnen van het dienst-
eigermanifest gaf deze beweging een extra impuls. Toch bleven sommige 
narchisten net zoals voor de Eerste Wereldoorlog pogingen ondernemen 
m het leger onbetrouwbaar te maken en soldatenorganisaties op te rieh
en. De (dreigende) legerinzet bij de toenemende sociale onrust droeg hier 
"belangrijke mate toe bij. Bovendien begon de radenbeweging in Rusland 
«kin Nederland navolging te krijgen. In dit hoofdstuk zullen we ons con-
:entreren op de anarchistische stromingen en organisaties die zich veelal 
'•iet wilden schikken onder de dominante invloed van de Sociaal-Demo-
natische Partij in het Landelijke Revolutionair-Socialistisch Comité. Hoe 
:randerden hun opvattingen hierdoor en welke acties ondernamen zij om 
Jdaten te winnen voor de anarchistische opvattingen? Welke rol speelden 
; tijdens de soldatenonlusten en in de roerige novemberweek? 
Wat betreft het soldatenwerk stonden de activisten steeds voor een di-

:mma: moesten zij zich voorbereiden op een revolutie of moest de leidraad 
•langenbehartiging van de arbeiders in het soldatenpak zijn? Kon dat sa
mengaan? In gedachten de ervaringen van 1915 was het tevens een vraag 
oede eigen organisatie te beschermen tegen maatregelen van de overheid. 
Oeopenheid waarmee de onafhankelijke mobilisatieclubs opereerden, had 
mmers bijgedragen aan hun snelle ondergang. 

u. Anarchistisch soldatenwerk, dienstweigering en de 
houding van de autoriteiten 

wisten voerden op de voorpagina van De Vrije Socialist in maart 1917 een 
Aussie over de plaats van de soldaat bij een 'botsing tussen de klassen'. Aan-
ding was een brief van een soldaat van de 'Veld'(artilIerie), die schreef: 
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Hoe moet ik mij nuttig maken te midden eener revolutie? Laat ik mijn 

met een voorbeeld toelichten. Zie, ah mensch gevoel ik sterk het onzedelijke van het 

bloedvergieten, verminken, vernielen, enz. Bijgevolg gevoel ik ook het onzedelijke 

van het militarisme, die den oorlog en dus dat alles mogelijk maakt. Waarom ik 

dan den dienst niet weiger, komt, geloof ik, omdat ik me niet sterk gevoel om het 

gevangenisleven te doorstaan. 

In zijn antwoord vroeg 'Vn.' (Coenradus Marinus Veltman, voorzitter van 
de Vereniging voor Sociaal Anarchistische Actie) zich af of het leven in dienst 
wel zoveel makkelijker was dan het gevangenisleven als dienstweigeraar: 

Moet er niet gesjouwd, gewerkt, geloopen worden tot afmattens toe; dagen, soms we

ken lang? En hoe ontzettend zijn niet de klachten over 't voedsel, de verblijfphiatsen, 

de hospitalen, de sanitaire en hygiënische behandeling, het afleulen en koejeneeren. 

Zou 't leven in den dienst wel zooveel beter zijn? Rekent men dan de knechtschap, 

't willoos slaaf zijn, de beleedigingen waaraan men dagelijks bloot staat, niet? 

Vervolgens ging hij over op een ontmoeting van de antimilitarist Nico 
Schermerhorn met soldaten in een treincoupé: 

In z'n coupé waren ook een aantal soldaten en in allerlei toonaarden werd door de 

jongens lucht gegeven aan hun afieer tegen den dienst; tegen het leger en den haat 

tegen den meerderen. Dat 't in den 'goeden toon'ging laat zich denken en de meest 

hartige ontboezeming, waarmede allen in raschechte kazerne-taal instemden, was 

wel deze:'godverdomme, 't is zoon rotzooi'. Waarop Schermerhorn 't woord nam en 

zei: Ja, en ondanks jullie afkeer, je haat, je vervloekingen, blijf je in watje rotzooi 

noemt, waarom?... omdat jullie te lafzijt om er niet in te blijven. 

I )e kantoorbediende Veltman legde haarscherp de keuze uit die de soldaten 
onder omstandigheden van opstand en revolutie moesten maken: oftewel 
'knecht van de bourgeoisie en dus hoon en verachting door de klassege
noten' of het vervullen van de 'menschelijke plicht' en dus het kiezen van 
de kant van het volk, indien nodig 'met de waap'nen der barbaren'. Want 
als een socialist voor de keuze geplaatst wordt 'een ellendeling kapot, of 
onze kameraden kapot, een bloedbad onder onze vrouwen en kinderen. 
me dunkt de keus kan dan niet moeilijk zijn.' Veltman heeft zelf niet voor 
die keuze gestaan, want hij was als dienstplichtige van de lichting 1906 
afgekeurd wegens lichaamsgebreken.2 

Opmerkelijk waren de activiteiten van de Jongelieden Geheelonthou
dersbond (JGOB). Deze in 1912 gestichte organisatie was gericht op het sti
muleren van de algemene ontwikkeling van jongeren en op het bevorderen 
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van het idee van de geheelonthouding. Allengs zou het gezicht van de JGOB 

radicalere trekken krijgen. De bond richtte zich vooral op het dienstweige
ren. Hiermee had deze succes. Ongeveer 20% van alle dienstweigeraars was 
lid van de JGOB, al ging het merendeel van zijn leden in militaire dienst. 
Teneinde ook iets met de jGOB-ers in dienst te doen, verzocht het hoofdbe
stuur aan de soldaten Wiebe Everaarts en Bertus Klunder in de zomer van 
1916 de leden in de kazernes met elkaar in contact te brengen. Door het 
voortdurend fluiten van het bondslied, de 'Bakmars', spoorden de leden 
elkaar op. Gezien de rol van het leger bij het neerslaan van rellen achtte 
de beweging dit meer en meer belangrijk.' Naarmate de jaren verstreken, 
kwam de bevolking in een allengs verslechterde situatie te verkeren. Arbei
ders staakten, vrouwen plunderden, leger en politie traden hier hard tegen 
op. In Rusland had een revolutie plaatsgevonden. De discussie over sol-
datenwerk kreeg daarmee een praktisch kader. Konden soldaten bewogen 
worden de kant van de arbeiders te kiezen? 

,\ardappeloproer 
De houding van de politie en de militairen bij het neerslaan van het aard-
appeloproer in de julidagen van 1917 riep niet alleen bij de hongerige massa 
veel afkeer op. Ook de anarchisten spraken zich uit tegen het Amsterdamse 
bloedregiem', waarvan nota bene zelfs sociaal-democraten deel uit maak
ten. Zo schreef De Vrije Socialist. 

Teilegen, Wibaut en Vliegen zijn goede democraten! Militairen werden gerekwi-

reerd en de moordpartij begon. Het volk heeft zich verweerd met steenen; op het 

Mariniersplein en de Elandsgracht werden barricaden opgeworpen. Het schieten 

der infanterie, eerst met hoongelach begroet, verbitterde het volk ten slotte meer en 

Het blad laakte het optreden van de politie: 'als losgelaten bloedhonden 
slaat 't tuig er links en rechts op in en zij die revolvers hebben schijnen 
met wellust vrouwen en kinderen tot mikpunt te nemen'. Twee jaar eerder 
nad de politie de wapenstok vervangen door een betere gummistok.4 De 
nouding van de militairen 

valt niet tegen, al kon 't beter. Wij zijn er getuige van geweest dat de meeste hunner 

m de lucht schoten. In de Czaar Peterstraat heeft een kleine afdeeling geweigerd op 

M volk te schieten. De afdeeling bestond uit 'n 120 man, Groningers en Amsterdam

mers. Dinsdagavond heeft men 't Amsterdamsch garnizoen vastgehouden en een 

paar duizend man uit Haarlem laten komen. Woensdag vernamen wij dat ook die 

onbetrouwbaar waren bevonden en nog denzelfden dag zouden worden vervangen 
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door anderen. Oft baten zal? Wij spraken met een Infanterist die ons verzekerde dat 

de onwil om te schieten zeer groot was. De officieren echter staan achter de troep en 

bedreigen de schroomvalligen, nemen de geweren vast om recht uit te richten.'' 

De pacifistische christen-socialisten keurden het plunderen van voedsel-
schuiten en dergelijke goed, maar Truus Kruyt-Hogerzeil (de vrouw van 
bondsleider Ds. John William Kruyt) waarschuwde daarbij voor escalatie 
van het geweld: 

Dat moeten we tot het uiterste voorkomen; wij moeten ook het leger van zichzelf 

verlossen: wij moeten een anderen geest onder de soldaten wekken. In drift een steen 

werpen, een ruit inslaan is niet moeilijk; doch beheerscht, wetende wat het doel is, 

demonstreeren, dit vormt de daders, die onverzettelijk doorzetten, die de revolutie 

tot het einde toe kunnen beéeindigen, omdat zij in dien strijd den tegenstander ah 

broeder erkenden en hem zochten te bevrijden. Of zullen wij de soldaten aanraden 

hun geweren tegen de officieren te keeren? Dat vinden wij een laffe daad. Als sol

daten zich laten opcommandeeren [sic] om relletjes te dempen en zij voldoen aan 

dat bevel, dan rekenen de officieren op hen. Om dan op een moment — en zij weten 

vooraf, dat dit moment komen kan — op hun officieren te schieten, is verraad. Door 

hun optreden moeten de revolutionairen Wonen, dat er in hen zekerheid en vastheid 

van overtuiging is: een nieuwe samenleving te brengen, een hooger levensdoel. Kame

raadschap moet ook in dien felsten strijd gezocht; ook in dien strijd mag de éénheid 

inner/ijk niet verbroken. Een soldaat, die dienst weigert, kan dit doen met open blik, 

met liefde voor hem, aan wien hij weigert. Een sterk gevoel van broederschap tot al

len moet in ons leven, zullen we ooit de revolutie doorstaan.1' 

Ook de Internationaal Anti-Militaristische Vereniging (IAMV) protesteerde 

tegen de onderdrukking van het aardappeloproer. Het landelijke Dagelijks 

Bestuur verspreidde een pamflet onder de soldaten met de volgende woorden: 

Kameraden over de dingen welke hier plaatsgevonden hebben te spreken, is nu 

niet noodig Gij weet alles. Alleen willen wij U er op wijzen, dat terwijl gij hier 

gedwongen wordt om op ouders, welke voedsel voor hun gezin eischen, te schieten, 

kan het plaats vinden dat in uw geboortestad uw ouders door den honger gedreven. 

ook de straat op gaan om op die wijze wellicht ook aan het vuur van andere soldaten 

blootgesteld te worden. Weet dus, dat als ge schiet, dat ge dit op ouders doet, welke 

onder dezelfde misère gebukt gaan als de uwe. Overweegt dus de zienswijze: Niet 

schieten. 

Een compagnie van het twaalfde regiment heeft dit reeds geweigerd, alsook it 

mariniers en nog enkele anderen, waarvan ons nadere bijzonderheden onbekend 

zijn. Wij van onze kant zullen er voor waken dat op U niet gegooid zal worden. 
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PS. Door de superieuren worden de militairen valschelijk voorgelicht dat de 

militairen zonden zijn mishandeld of gevangen genomen. Dat is om U op te ruien 

tegen het volk.? 

Met een ander pamflet getiteld 'Aan de militairen in Nederland' richtte 
het IAMV zich eveneens tot de arbeiders in het soldatenpak. Het spoorde 
de soldaten aan om net als de Groningers in Amsterdam niet op de honge
rige bevolking te schieten, maar in de lucht. Het pamflet eindigde met de 
woorden: 'dat deze ernstige woorden er toe mogen bijdragen dat ge er eens 
rustig over zult nadenken en met uw kameraden er over zult spreken, opdat 
ge bij voorkomende ernstige botsingen tusschen de regeerende klasse en 't 
volk, ook zult weten hoe te handelen'.8 

Volgens een artikel in het Algemeen Handelsblad weigerde op 2 juli 1917 
een milicien dienst te doen. Hij was in Amsterdam gedetacheerd en wei
gerde omdat zijn vader en moeder zich onder de volksoploop zouden kun
nen bevinden. Na zijn weigering deserteerde hij. De krijgsraad zou hem 
bestraffen met zeven maanden gevangenis.9 

De opstelling van de massa bij straat- en barricadegevechten, zoals het 
lardappeloproer en het 'bewerken van de soldaten' daarbij, was een zaak, 
die zoals we in hoofdstuk vijf zagen, al langer onderwerp van discussie was 
binnen de socialistische beweging. Voor de massa ging het om voedsel. De 
meer politiek bewuste groepen gingen de confrontatie niet zozeer aan om 
een overwinning te boeken, maar het ging hun vooral om het murw maken 
van de troepen door ze moreel te beïnvloeden en daarmee de eenheid van 
bet leger te verbreken. Het was daarom dat ze zoveel belang hechtten aan 
de agitatie met pamfletten en de opstelling van de vrouwen bij het aardap-
peloproer.10 

Die agitatie bracht hen overigens wel in de problemen. In verschillende 
delen van het land was door de autoriteiten de staat van beleg afgekondigd. 
In het vorige hoofdstuk zagen we al dat de autoriteiten hiervan gebruik 
maakten om vergaderingen te verbieden. Dat gebeurde ook in de latere 
uren. Dit was niet verrassend, aangezien de toestand in het land verslech
t e en de onrust toenam. Zo kregen vergaderingen niet alleen bezoek van 
w burgerlijk gezag, maar ook van de militaire autoriteiten. Zij wezen soci-
uistischc dominees als M.C. van Wijhe en Bart de Ligt uit. Toen De Ligt in 
apdl 1917 in Nijverdal zou spreken, verschenen twee marechaussees op de 
ïrgadering die hem op last van de territoriale commandant mededeelden, 
Jjt hij zich de volgende morgen uit het gebied diende te verwijderen 'als 
%de gevaarlijk voor de rust en de algemeene veiligheid'. Voor de vergade-
rm8 'n Nijverdal was al toestemming gegeven en deze kon dus doorgaan. 
LHigt richtte zich speciaal tot de aanwezige politie en marechaussee. Dit 
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bleek niet zonder gevolg. Toen de mannen van de 'sterke arm' hem de 
volgende dag per spoor naar Amersfoort brachten, spraken zij met eerbied 
over de verkondigde beginselen en betoonden ze hun sympathie." 

In Wageningen hield de politie drie arbeiders aan voor de verspreiding 
van een pamflet. Anarchistische kranten moesten van elk nummer een 
exemplaar toesturen aan de territoriale bevelhebber in Zwolle. Bij hem 
moesten ook aanvragen ingediend worden voor het houden van openbare 
vergaderingen. In het najaar van 1917 organiseerde het blad Recht door Zee 
een bijeenkomst. Domela Nieuwenhuis kreeg echter geen toestemming 
om op te treden.12 

De Vrije Socialistische Groep in Arnhem was betrokken bij de versprei
ding van het manifest Aan onze kameraden in het soldatenpak'. Dit ma
nifest dat de vrije socialisten samen met het PAS en de SDP distribueerden, 
was gebaseerd op een artikel van Gerard van het Reve in De Tribune van 
13 september 1917. Met behulp van enkele soldaten verspreidden zij het 
manifest op de Willemskazerne en de Coehoornkazerne. Nadat 1 oktober 
's avonds Antony Sluiter al was opgepakt door de politie, hield een militaire 
patrouille de vrije socialist Willem Frederik Schoei de volgende dag aan. 
Na zijn verhoor kwam Schoei weer vrij. Op 4 oktober 's avonds ging hij er 
nogmaals op uit, nu samen met zijn twee kameraden Arend Coenders en 
Hendrik Willem Jansen. Behalve Aan onze kameraden in het soldatenpak 
deelden zij het pamflet 'Opruiers en Misdadigers' uit. Na opnieuw op
gepakt te zijn, moest Schoei op bevel van de territoriaal bevelhebber van 
Zwolle het in staat van beleg verklaarde gebied verlaten. Hij zou tijdelijk 
onderdak vinden in Utrecht bij Bart de Ligt.'3 

In de week voor 1 mei van hetzelfde jaar circuleerde in Enschede een ma
nifest, dat in meerdere plaatsen (onder andere door het Rotterdamse RSC) 
met namen ondertekend was uitgedeeld. Het manifest luidde als volgt: 

Aan de soldaten. 

Soldaten, de Regeering van ons land heeft hier hongersnood veroorzaakt. Drieënhalf 

jaar lang is het voedsel, dat ons land voortbrengt, in ontzaglijke massas over de 

grenzen getransporteerd, naar Duitschland vooral. 

De Regeering in opdracht van een rijke dievenbende, waarvan één der leiders die 

bekende aan Duitschland verknochte vijftigvoudige millionair Kruller is, heeft door 

haar levensmiddelenpolitiek 3 jaar lang de Duitsche slachtersbazen als Hindenburg 

gesteund [...] De Honger-regeering van ons land, onderworpen aan het Duitsche im

perialisme, laffe knecht van groote beulen, heeft wel de moed om de burgers van ons 

land in het soldatenpak af te sturen op weerlooze kinderen, vrouwen en mannen, ét 
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door de uiterste honger en ellende de straat worden opgedreven. De Honger-regeering 

[...] toont thans opnieuw, waartoe gij in de kazerne moet vermuffen en gebruikt 

moet worden. 

Soldaten, schaamt gij u niet. 

Bedenkt, waartoe gij gebruikt wordt. 

Lafaards zijt gij, wanneer gij niet bedenkt waartoe een zatte, vetgemeste, hond-

scbe bende van bourgeois u gebruikt. Moordenaars zijt gij, als uw verdwaalde kogels, 

zooals in Den Haag, een zestienjarig meisje in het hart treffen. 

Soldaten, gedenkt uw plicht! 

Gedenkt, dat gij menschen, geen moordenaars zijt! '4 

Kameraad Johan Dove kreeg dit pamflet als burger in handen en gaf het 
door aan een soldaat. Die soldaat rapporteerde dit op zijn beurt aan zijn 
superieuren. Vervolgens kreeg de groenteventer Dove op de eerste mei het 
bevel het gebied te verlaten. De winkelier Adrianus Daniël Dijkstra schreef 
in het in Enschede verschijnende Recht door Zee het volgende over deze 
militaire willekeur: 

gaat uw gang, gaat onze voormannen verbannen, gaat ze kerkeren, gaat nog verder 

zelfi als gij dat noodig oordeelt, maar bedenkt wel, dat onze ideeën reeds zoo diep 

zijn doorgedrongen, dat zij duizenden overtuigde aanhangers tellen in de rijen van 

hen, op wie gij uw macht hebt gegrondvest. De belangen van burgers en soldaten 

zijn één en dezelfde. Beide belangen worden het beste gediend als burgers en soldaten 

samenwerken om onze idealen te verwerkelijken." 

In Enschede ontmoetten de anarchisten veel tegenstand bij het vinden van 
een grote zaal voor de i-meiviering in het jaar 1917. Uiteindelijk besloten ze 
Je viering maar op 30 april te laten plaatsvinden. Bernard Lansink jr. ging 
ils één van de sprekers in op de uitwijzing van Dove. Na de toespraak stelde 
ae voorzitter voor om de vergadering een motie aan te laten nemen waarin 
öj tegen de uitwijzing protesteerde. Maar de aanwezige militaire vertegen
woordigers verboden dit. Hevig geagiteerd verzamelden de bezoekers zich 
om het tafeltje van de militaire vertegenwoordigers. Dijkstra kon door een 
toelichting op de motie te geven nog net voorkomen dat de situatie uit de 
hand zou lopen. 

Ook dienstweigeracties hadden niet de sympathie van de autoriteiten. 
Mt door Ze e publiceerde regelmatig adressen van gevangenen en wees op 
& steunbazaars voor de dienstweigeraars. Die bazaars ondervonden vaak 
tegenwerking door het militaire en burgerlijke bestuur.'6 Vooral in Amster
dam begon de politie zich meer en meer zorgen te maken over de dienst-
veigerpropaganda: 'Hier ter stede wordt onder de militairen op geheime 
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wijze druk gepropageerd voor dienstweigering, d.i. in hoofdzaak weigeren 
om te schieten bij oproer of andere volksbetoogingen.' Bovendien gingen 
er geruchten dat revolutionairen een inventarisatie maakten van de berg
plaatsen van brandstof. Eind 1917 informeerde de minister van Justitie bij 
zijn collega van Oorlog of hij op de hoogte was van de aangekondigde 
verkoop van een grote hoeveelheid Beaumontgeweren'7 op 10 december 
in Amsterdam: 'Op het bedenkelijke karakter van de verkoop van zoovele 
geweren in deze omstandigheden behoef ik U wel niet te wijzen.' Inmid
dels had de minister van Justitie ook al een brief gekregen van J. van der 
Heeg, oud-hoofdbestuurslid van de Christelijk-Sociale Partij, die op ver
gaderingen ter ore was gekomen dat de vrije socialisten zichzelf revolvers 
aanschaften ter verdediging. Het Departement van Oorlog besloot de 
Beaumontgeweren op te kopen om te voorkomen dat deze in 'verkeerde' 
handen zouden vallen.18 

In de zomer van 1918 stond de IAMV wekenlang op de Amsterdamse 
Nieuwmarkt met een informatiestand. Te koop was onder andere het vlug
schrift Aan de dienstweigeraars', dat begon met: 

Gij pioniers voor vrijheid, recht en vrede! 

Die weigert het moordenaarswerk te aanvaarden, 

Gij legt den eersten steen voor het rijk der rede, 

Waarin ieder zijn leven, leven kan op aarde.' f...J 

En zij.'die onvervaard hun weigerend 'neen'doen hooren'. 

Ik dood mijn broeder niet, ik draag geen moordgeweer, 

Ik wilgeen bajonet om menschen te doorboren'. 

Ook al gaat het met de zegen van 'Den Heer'! 

Door middel van deze activiteit zamelde de organisatie geld in voor de 
gezinnen van dienstweigeraars. Tevens hielden anarchisten als Jan Jurjen 
Bolt, Taeke Broersma en Salomon Worms (in 1915 animator van de on
afhankelijke mobilisatieclub Apeldoorn en inmiddels verhuisd naar de 
hoofdstad"') speeches. Daar de debatten rond de stand nogal eens hoog op 
wilden lopen, stelden de iAMV-ers Bolt en Worms voor om het debatteren 
iets verder van het tentje te laten plaatsvinden: 'Dan kunnen wij beter ver-
koopen, en de debaters kunnen evengoed hun hart ophalen.' 

De propaganda-activiteiten trokken de aandacht van de Amsterdamse 
stellingcommandant. Deze informeerde op zijn beurt generaal C.J. Snij
ders die zich in een brief aan de minister van Oorlog afvroeg of het geen 
tijd werd om op te treden tegen de propaganda voor dienstweigering. Uit
eindelijk zou de politie niet ingrijpen, omdat dit de zaak alleen maar exrr.; 
aandacht zou geven.20 
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De anarchistische revolutionairen van De Vrije Socialist en van De Toe
komst (het blad van de Landelijke Federatie van de Revolutionaire Socia
listen in Nederland, FRS) voerden voortdurend een polemiek over het nut 
van de persoonlijke en massale dienstweigering. Zo stuurde syndicalist en 
FRS-lid Bertus Bouwman een ingezonden brief naar De Vrije Socialist^ waar
in hij stelde dat 'ieder, die niet persoonlijk den militairen dienst weigert, 
nog geen lafaard is. Derhalve is de stelling (...) absurd, dat alleen hij, die 
den militairen dienst weigert, anti-militarist is'.2' Dienstweigeren of dienst 
nemen, het vormde het aloude discussiepunt in anarchistische kringen. In 
het begin van de mobilisatie waren er vrije socialisten die mobilisatieclubs 
stichtten. Zij vormden een minderheid en konden veel broeders van hun 
ideeën niet overtuigen. Het was echter niet onlogisch dat zij het in tijden 
van onrust opnieuw zouden proberen. 

Revolutionairen als belangenbehartigers 
Werken met soldaten aan de revolutie is een. Het mobiliseren van soldaten 
die in een penibele situatie verkeren is een andere zaak. Pleiten voor betere 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zou het leger aantrekkelijk kun
nen maken en dat was in principe niet de bedoeling. Maar in tijden dat 
soldaten minder interesse toonden voor culturele en politieke activiteiten, 
was belangenbehartiging wellicht een optie. 

De Arbeid, het blad van het NAS, publiceerde regelmatig een verantwoor
ding van de steun van arbeiders bedoeld voor de gezinnen van dienstwei-
sjerende militairen." Maar ook dachten de onafhankelijken aan de naaste 
tamilie van militairen. Het buitengewone NAS-congres, gehouden op 14 
oktober 1917, besloot de volgende eis in het programma op te nemen: 'Ver
hooging van de vergoeding aan de gemobiliseerde hoofden van gezinnen 
en daarmee gelijk te stellen kostwinners'.2' De Tribune ging dit nog niet ver 
genoeg. Net zoals de Samenwerkende Arbeiders Verenigingen (SAV) dat in 
'914 stelde, had het congres 'vol loon voor gemobiliseerden en werkloozen' 
moeten eisen.24 

Een jaar later nam het NAS in feite een tegengesteld besluit. Het congres 
•an april 1918 nam met nipte meerderheid een voorstel van de Amsterdam
se stukadoors aan om niet deel te nemen aan een actie voor verhoging van 
de vergoeding aan gemobiliseerde soldaten. Ze sloten zich aan bij de Am
sterdamse kleermakers: 'de soldaten moeten ontevreden gemaakt worden 
'egen de oorlog'. Bovendien moesten ze dan maar dienstweigeren. Voorzit
ter Lansink jr. antwoordde hierop dat ze 'theoretisch' gelijk hadden, maar 
dat de vergoedingen bedoeld waren voor de gezinnen.25 De onafhankelijke 
vakbeweging slaagde er niet in om een consistent beleid uit te stippelen 
"m enerzijds de belangen van de gemobiliseerde leden te behartigen en 



472 N I E T VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

anderzijds het militarisme te bestrijden: met andere woorden, het NAS bleef 
een gevangene van haar eigen dilemma. Het vormde een obstakel voor de 
opbouw van een organisatie binnen de krijgsmacht. 

8.2. Soldatenraden 

In navolging van wat er in Rusland gebeurde, stichtten anarchisten in 
tweede helft van de Eerste Wereldoorlog arbeiders- en soldatenraden, zoge
heten Arsolraden oftewel soldaten- en arbeidersraden (SAR). Deze stonden 
los van de tribunistische soldatenraden, die verbonden waren met het LRSC. 
De Amsterdamse 'Vereeniging voor Anti-Militaristische Propaganda', op
gericht op 18 september 1917, nam hiertoe het initiatief. De doelstellingen 
waren als volgt: 

1) Het vormen van een bond tussen burgers en militairen van land- en zeemacht, 
die geen rang bekleden; 

2) Het propageren van socialistische en anti-militaristische ideeën onder de mindere 
militairen. 

Propaganda-activiteiten moesten leiden tot een grote landelijke vereniging. 
Vanuit veiligheidsoverwegingen was het de bedoeling dat functies van be
stuursleden rouleerden en dat de bestuurs- en verenigingsvergaderingen 
buiten de kazerne en aan de wal in het geheim zouden plaats vinden. Naast 
mindere militairen en matrozen konden ook burgers lid worden, hetgeen 
aansloot bij een oude al voor de oorlog bestaande traditie.2fl 

In februari 1918 plaatste De Vrije Socialist een oproep aan lezers om acrid 
te worden in de raden van arbeiders en soldaten. Geïnteresseerden konden 
zich opgeven bij de Amsterdamse kleermaker Theodorus Petrus Zijlstra. 
Hierna zou dan op een vergadering overgegaan kunnen worden tot oprich
ting van de SAR2~ Zijlstra was na zijn verlof in augustus 1916 als reservist 
ingedeeld bij het iste Regiment veldartillerie.28 

De aandacht van de Amsterdamse hoofdcommissaris T.M. Roest van 
Limburg had zich intussen gevestigd op het 'Internationaal Anti-Militai-
ristisch Comité'. Deze ex-militair beschouwde het comité als een revolu
tionaire organisatie gericht op mondelinge en schriftelijke propaganda in 
het leger. Hoogstwaarschijnlijk doelde hij hier op de IAMV. ZO verwees hij 
naar het pamflet Aan de militairen' van de Amsterdamse afdeling van de 
IAMV: 'Het geeft vooral te denken dat men zich den laatsten tijd zooveel 
moeite geeft het leger in revolutionairen zin te beïnvloeden.'29 Het tevens 
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in De Tribune van 12 oktober 1917 afgedrukte pamflet richtte zich in het 
bijzonder op de vele soldaten die vanuit het zuiden van het land naar Am
sterdam gezonden werden. Het wees op de doden en gewonden van het 
aardappeloproer: 

Men heeft u naar Amsterdam gebracht om een misdaad te volbrengen. Gij zult het 

volk moeten dooden wat brood voor zich en hun kinderen vraagt! [...] Menschen

recht en menschenplicht is het te weigeren zijn medemensch te dooden ofte vermin

ken! [...] Wij bestrijden niet u omdat ge soldaten zijt, maar het militarisme wat u 

dien tot slaven maakte 

Dat de Vereniging voor Anti-Militaristische Propaganda in maart 1918 nog 
geen landelijke organisatie geworden was, blijkt wel uit het publiceren 
door het anarchistische weekblad Recht door Zee van het manifest van het 
Twentsch Revolutionair Comité. De voorzitter en secretaris van dit comité, 
deSDP-er Hendrik Jan Nijhuis en J. Hazekamp richtten zich door middel 
van dit manifest tot de arbeiders en riepen hen op zich aan te sluiten bij 
de RSC'S. Op die wijze konden zij gezamenlijk strijden voor een uitvoerver
bod van levensmiddelen, tegen de werkloosheid en voor arbeiderscontrole 
op de distributie van levensmiddelen. Het comité riep iedereen op om te 
vechten tegen de invoering van de burgerlijke dienstplicht en moedigde de 
arbeiders in soldatenrok' aan om zich aan te sluiten bij de soldatenraden en 
dus niet bij de eerder genoemde arbeiders- en soldatenraden." 

Al op het op 17 februari gehouden demonstratief congres van het RSC 
nvam Ds. Kruyt bij het agendapunt 'vermilitariseering van het volk' op 
voor het vormen van soldatenraden. Hij stelde de volgende resolutie van 
net congres op: 'Het congres wekt burgers en gemobiliseerden op om door 
formatie van revolutionaire organisaties van arbeiders en soldaten met den 
daad zich te verzetten tegen eiken militairen maatregel, die hen in deze 
vrijheid verhindert, alsmede tegen elke poging, die tot vermilitariseering 
van het volk strekt.''2 De christen-socialisten Kruyt en Christina Koom-
ans-Timmer maakten deel uit van het Landelijke RSC, maar sinds juni 1916 
deden zij dat op persoonlijke titel, aangezien de BVCS geen deel meer wilde 
uitmaken van het RSC. Wel riep de bond zijn leden en afdelingen op om 
mee te werken." 

De antimilitaristen van het IAMV richtten in De Wapens Neder een woord 
t°t de 'arbeiders in het soldatenpak': 

broedermoordenaars is het minste wat ge worden kunt. Begint u te schamen over het 

handwerk dat men u oplegt. Verbroedert u met uw kameraden in het werkmanspak. 
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Als het zoover is, dan is men onoverwinnelijk. In Rusland heeft men dat goed be

grepen en ging men over tot de oprichting van Arbeiders- en Soldatenraden en men 

heeft hier te lande dit voorbeeld gevolgd.i4 

De vele oproepen ten spijt wilde het met de vorming van raden niet er» 
vlotten. Her en der waren er activiteiten. Slechts in Amsterdam kwam het 
een en ander van de grond. Aan de hand van fragmentarische berichten in 
de linkse pers en op grond van verslagen van justitie kunnen we een recon
structie van de anarchistische soldatenbeweging geven. 

Afdeling Kaatsheuvel 
In Rotterdam onderschepte justitie in juni 1918 een brief van de ex-ma
rinematroos en thans meubelmaker Willem Hofman, wonende op de 
Haarlemmerweg 103 te Amsterdam aan Hendrik Duinker, soldaat van het 
5de Regiment Infanterie gelegerd in Kaatsheuvel. De landstormplichtige 
Duinker, jaarklasse 1912, was op 15 mei overgeplaatst vanuit Amsterdam. 
Op de in het archief van het Ministerie van Justitie gevonden enveloppe 
is het adres van Duinker doorgestreept en vervangen door: 'Res. 2 de Lui
tenant der Infanterie, 9 L.W.I. te Assen'. Waarschijnlijk was de brief naar 
dit adres doorgestuurd en vervolgens onderschept. De inhoud van de brief 
luidde als volgt: 

W.M. 

Zooals onze afspraak luiden [sic] zou ik namens de Landelijke Raad van Arbeider: 

en Soldaten verzoeken pogingen in het werk te stellen tot oprichting van een Afd. 

te Kaatsheuvel, wat ik dan ook bij deze doe. Gij zult wel gevoelen dat de tijd van 

praten voorbij moet zijn en nu werk gedaan moet worden, dat werk bestaat hierin 

dat wij moeten zorgen klaar te zijn om de strijd te aanvaarden tegen de Regee-

ringsbende. Wij volgen de Russische grondslag. Richten waar het kan Raden op van 

Arbeiders en Soldaten met als grondslag Geweld tegenover geweld in al zijn vormen. 

U ij »weten aanvaar-den hetgeen de Regeering op ons toepast nietwaar. 

Wanneer gij en u makkers daarvoor wilt werken zal het ons zeer aangenaam 

zijn. Gij kunt in die voege werken, u polst een man ofi% 20 of meer, komt ergens bij 

elkaar en bespreek dit schrijven met de Statuten nietwaar, dan ben ik er niets bang 

voor, dat wij in zeer korten tijd kunnen zeggen wij hebben een Afd. Kaatst-. 

Worden u pogingen niet bekroond word dan onze Correspondent dan hebben 

wij iemand die daar voor ons werkt. Uzou mij de namen en adressen sturen van de 

andere, dat vergeet it zeker niet. Wij werken onder de naam zooals vermeld op het 

Diploma, dat is practise/} om vrijer te kunnen werken. De afdracht van een A' 

1 cent per h/l en per week aan het Landelijk Bestuur. Ik vermeen u nu te hebben in-
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ie licht zooveel als met onze veiligheid wenschelijk is. Mocht u nog iets willen weten, 

ion bericht u het maar, dan zal ik u zoo spoedig schrijven, in afwachting dus. 

Kam. Groeten 

WA.]. Hofman 

Ver. Landl. Raden van Arb. en Soldat. 

Dit neemt u zeker wel ter harte he}6 

Wilhelm Antonius Johannes Hofman had op n augustus 1909 getekend 
als marinier derde klasse voor de periode van zes jaar en had de opleiding 
gevolgd tot matroostimmerman. Zijn conduiteboekje bevat een reeks van 
opgelegde straffen voor te laat terugkomen van passagieren, onkrijgstuch-
telijke opmerkingen in de nabijheid van zijn meerdere en tenslotte desertie. 
Omdat hij langer dan twee dagen weggebleven was van zijn schip veroor
deelde de zeekrijgsraad hem op 11 januari 1912 tot drie maanden militaire 
gevangenisstraf met ontzegging van het recht om onder de wapenen terug 
ie keren voor de duur van vijfjaar. Door zijn hechtenis kreeg hij ontslag. 
Formeel liep zijn dienstverband nog door tot 12 augustus 1915.37 

Hofman was een man van actie. In De Vrije Socialist van 3 oktober 1917 
iegde hij uit hoe hij reclameaffiches voor dienstneming in het Nederlands-
Indisch leger had overgeschilderd. Volgens hem waren de anarchisten 'niet 
klaar' voor de strijd. Hofman vroeg de lezers van De Vrije Socialist om 
namen van officieren, waarna hij er voor zou zorgen dat 'hun de lust beno
men wordt om weer een vinger naar hen [de dienstweigeraars] uit te ste-
ttn. Doet het in volle vertrouwen dan zullen de resultaten niet uitblijven 
[-.] Nu aangepakt mannen, onder de leuze: Geweld tegen geweld.'"* 

Opmerkelijk is overigens dat in juli 1917 De Arbeid nog een bericht ver
spreidde als zou Hofman een 'agent-provocateur' zijn en dus in de gaten 
eenouden zou moeten worden. Nadat eerst de anarchist Gerhard Rijnders 
net al voor hem had opgenomen in De Vrije Socialist pleitte ook Hofman 
'ichzelf vrij van deze ernstige beschuldiging door het schrijven van een 
inikel in het hetzelfde blad." 

Iemand anders die een belangrijke rol in de SAR-beweging zou spelen, 
naar dan wel in geheel andere zin, was Auke van der Weij. Deze land-
jtormplichtige was van de lichting 1908 en behoorde evenals Duinker tot 
W 5de Regiment Infanterie. Van der Weij was echter gelegerd te Sprang, 
Jicht bij Kaatsheuvel. Er zijn geen aanwijzingen dat ze elkaar kenden. Eind 
^11918 had Van der Weij contact met de Amsterdamse politie-inspec-
:eur Karel Henri BroekhoflF40 en vertelde hem over de plannen voor een 
^'militaristische organisatie binnen het leger. Onbekend is waarom hij 
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toenadering zocht tot de politiefunctionaris. Wellicht speelden financiële 
overwegingen een rol. Op 17, 19 en 20 mei (tweede Pinksterdag), zou de 
landstormplichtige in contact gekomen zijn met leden van de 'Vereenigins 
voor Anti-Militaristische Propaganda' die hem probeerden te rekruteren. 
Volgens Van der Weij zouden de leden bij de tweede en derde bespreking 
door hebben laten schemeren dat ze aanslagen wilden plegen op verschil
lende ministers en openbare gebouwen. Ze vroegen hem patronen, hand
granaten en tijdbommen te leveren. Als afleveradres fungeerden de wonin
gen van algemeen secretaris C(harles) M(artel) A(pollinaris) Georges en 
Hendrik Nicolaas van de Paverd. Charles Georges was van 1 augustus 1914 
tot 24 maart 1916 als landweerplichtige kanonnier gelegerd bij de vesting
artillerie op het fort te Hoofddorp. Van de Paverd, geboren in 1876, was te 
oud om tijdens de mobilisatie nog onder de wapens geroepen te worden/ 

Auke van der Weij wilde zich in de organisatie laten opnemen om op die 
manier informatie te verzamelen die van belang zou zijn voor de autoritei
ten. De officieren van zijn bataljon waren goed op de hoogte. Omdat zij er 
vanuit gingen dat de binnenlandse veiligheid in het geding was, besloten 
het hoofd van de militaire inlichtingendienst GS ra H.A.C. Fabius (derde 
sectie van de Generale Staf), de Amsterdamse PG A.A. Baron van der Feltz 
en politie-inspecteur Broekhoff tot intensieve samenwerking. Hiervoor 
trokken zij een bedrag van ƒ30.000,- uit, waarmee de verschillende be
trokken politiefunctionarissen en tipgevers beloond konden worden.41 

Van der Weij diende zo snel mogelijk overgeplaatst te worden naar 
Amsterdam. Ondertussen was hij door de vereniging gevraagd om enkele 
tijdgranaten te leveren aan de organisatie, 'handgranaten hadden zij reeds 
genoeg', beweerden Van de Paverd en Georges. De Amsterdamse politie-
inspecteur Broekhoff stelde dan ook voor om behalve de overplaatsing ook 
de benodigde tijdgranaten te verzorgen, zodat Van der Weij zich in de or
ganisatie kon inwerken." 

Op 4 juni kreeg Broekhoff bericht dat Van der Weij zo spoedig mogelijk 
overgeplaatst zou worden. Zijn superieuren drukten de bataljonscomman
dant van Van der Weij op het hart hier niet over uit de school te klappen. 
omdat er wel meer soldaten liever nabij Amsterdam gelegerd wilden zijn. 
Eveneens zetten zij de Haagse militair-rechercheur en onbezoldigd rijks-
veldwachter Wilhelmus Cornelis Johannes Wooning in om de groep in de 
gaten te houden. De loodgieter Wooning diende in 1912 als huzaar in de 
rang van wachtmeester. In 1916 was hij gelegerd bij het Algemeen Hoofd
kwartier te Amsterdam, om in 1918 aangesteld te worden tot rijksveldwach-
ter-rechercheur. Bij het bespieden van de SAR was Wooning volgens de PG 
niet erg voorzichtig geweest. Volgens hem had één van de zes SAR-leiders 
argwaan gekregen.-" 
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Binnen een à twee dagen zou Broekhoff persoonlijk drie van de ge
vraagde tijdgranaten krijgen. De gevaarlijke lading zou vervangen worden 
door een onschuldige stof. De granaten zouden echter nog wel een func
tionerend tijdmechanisme hebben, waarmee de bommen nog steeds zeer 
gevaarlijk konden worden gemaakt.45 

Toen Wooning zich op last van Broekhoff meldde bij de Artillerie In
richting kreeg hij te horen dat ze voor de zekerheid het inwendige van de 
granaten zodanig veranderd hadden, dat ook als ze gevuld werden met 
kruit of zelfs met trotyl ze niet gevaarlijk zouden zijn voor diegene naar 
wie de granaat geworpen zou worden. De deskundigen verzekerden dat de 
gebruikte vulling, pijpaarde, zo bedrieglijk veel op trotyl leek, dat zelfs een 
vakman moeite had om het verschil te bemerken. Zouden de SAR-leden 
de granaat met kruit vullen, dan ontploft de granaat bij het wegwerpen 
onmiddellijk. Doordat het slaghoedje veranderd was, zou ook de vulling 
met trotyl niet voldoen. 

Wooning stelde aan Broekhoff voor om Georges, woonachtig in de Vin-
kenstraat in de Jordaan, in de gaten te houden. Dat zou moeten gebeuren 
door jonge rechercheurs in het uniform van de landweerinfanterie. In die 
buurt liepen 's avonds veel soldaten te slenteren. Op die manier zou het 
wellicht ook mogelijk zijn om een pseudo-soldaat in de vereniging te laten 
opnemen.46 In een brief van 10 juni deelde Fabius aan Broekhoff mede, 
dat het garnizoenskledingmagazijn in Amsterdam drie militaire uniformen 
zou leveren.47 Broekhoff antwoordde: 

Ik dank U voor de toezegging der uniformen. In de betreffende zaak is de leiding 

overgegaan van den Officier van Justitie op den Procureur-Generaal. Met laatstge

noemden heer had ik op 8 dezer eene bespreking; wat de granaten en de uniformen 

betreft, wordt door hem de geheele verantwoordelijkheid gedragen. Ook Generaal 

Voorduyn [sic, dit moet zijn generaal-majoor W.L. Overduyn, commandant van de 

Stelling van Amsterdam] verleent zijne medewerking, en wel tot onderbrenging van 

'én derpseudosoldaten - de militaire rechercheur Wooning - bij een troepenonder-

deel te Amsterdam. De opzet is dus nu zoo langzamerhand in orde en wacht ik af, 

tot ik Uwe uniformen krijg. Het spel kan dan beginnen* 

"P17 juni was Wooning onder een schuilnaam al lid geworden van de 
>•«. De bevindingen van Wooning bevestigden die van Auke van der Weij. 
broekhoff schreef Fabius: 

H" blijkt eene gevaarlijke samenspanning te zijn met zeer terroristische plannen. 

öf verzameling wapens, waarover zij beschikken, is blijkbaar vrij groot. Vooral 

"nder de bezetting van het fort Waver-Amstel telt de organisatie vele leden. Ik geloof 
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niet dat het goed is, dat Uwerzijds op eenige wijze wordt ingegrepen. Wij moeten 
trachten zoo mogetijk de geheele organisatie in hande te krijgen en haar dan met ie 
wortels uitroeien.*' 

Donderdagavond 18 juli hield de Vereniging voor Anti-Militaristische Pro
paganda een huishoudelijke vergadering voor leden en hun introduces bii 
'De Jong', aan de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam. Rijnders sprak 
daar over 'Taak en oorsprong der SAR'. Vrouwen waren niet welkom. Een 
aankondiging in De Vrije Socialist informeerde de leden dat de huishoude
lijke vergaderingen in principe iedere derde vrijdag van de maand zouden 
plaatsvinden bij 'De Jong'.50 

Op 25 juli kreeg Fabius een brief van Broekhoff, waarin hij voorstelde om 
ook in Den Haag een militair binnen te laten dringen in de SAR-bewegins. 
Wooning dacht eraan om de gewezen anarchist Johannes Franciscus Jacobus 
Bekker hiervoor te vragen. Hij had gediend bij het 4de Regiment Vestingartil
lerie en was als landweerman van de jaarklasse 1916 met verlof. Hij had zich 
ondertussen bereid verklaard om mee te werken. Bekker had al een verzoek 
ingediend bij zijn commandant. Hij zou dan geplaatst moeten worden in 
Den Haag, alwaar hij zich rustig kon inwerken in de Haagse afdeling van de 
Raad van Arbeiders en Soldaten. De bedoeling was om hem uit een geheim 
fonds ƒ 20,- per dag te betalen. Niet bekend is of die Haagse afdeling al be
stond of dat Bekker daartoe het initiatief moest nemen. Broekhoff vroeg zich 
af of Fabius één en ander niet wat kon bespoedigen.51 De opperbevelhebber 
was het hier niet mee eens. Hij kon toch moeilijk gelasten een man in dienst te 
nemen, die wegens zijn slechte gedrag volgens de voorschriften hiervoor niet 
in aanmerking zou moeten komen.51 Waarschijnlijk is het plan niet doorgezet 

Samenwerking soldaten en arbeiders 
Voor en aantal soldaten was Domela Nieuwenhuis een levende legende. Zo 
lezen we in Vrijheid, het leven van F. Domela Nieuwenhuis van Evert Zand-
stra hoe op een perron in Zwolle, waar juist twee militaire treinen binnen 
waren gereden een vreemde beroering ontstond: 

Soldaten sprongen uit de wagons en begonnen te hollen. Iemand had Domela Nieu

wenhuis uit een trein zien stappen en voortgedreven door een onbegrepen du 1 

wilden zij, straks misschien frontsoldaten, hem zien...Soldaten uit Friesland, in 

garnizoen te Amersfoort, bezochten hem. Die zondagochtend troffen ze hem in zijn 

tuintje. Er was een bank, er kwamen stoelen. Hij hoorde hen geduldig aan. Berm 

schonk limonade. Hij zei: 'Vrienden, we zijn te haastig geweest in ons verlangen. De 

weg naar een harmonische samenleving loopt over Golgotha... Maar de toekomst u\ 

voor de rechtvaardigen zijn, dat is zeker'. 
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Een van de toenmalige soldaten (de revolutionair-socialist Johannes 
Mooij) zou zich deze woorden blijven herinneren en jaren na de Tweede 
Wereldoorlog welde nog de ontroering op als hij aan die zondagochtend 
bij die 'grijsaard' dacht.Si Voor Domela Nieuwenhuis was het werken onder 
soldaten belangrijk. Toen hij in april 1918 een verzoek kreeg om de adressen 
van de raden van arbeiders en soldaten, schreef hij het volgende: 

Waarde Medestrijder. 

Ik zou u graag de gevraagde inlichtingen geven, maar nu kan ik de adressen niet vin

den. Echter dat is zoo heel erg niet, wend u tot de Tribune, Amstel 85 te Amsterdam, 

daar kunt gij alle inlichtingen krijgen gij verlangt. Er valt op dit terrein nog heel 

u\n te doen. Ik hoop dat gij uw krachten zult wijden aan die zaak. 

Groetend, F. Domela Nieuwenhuis 

Hilversum 24-4-18.'"' 

We kunnen hieruit aflezen dat er sprake was van (incidentele) samenwer
king tussen de tribunistische en de anarchistische soldatenraden. Op 30 
maart 1918 was al geprobeerd om door middel van het houden van een 
congres de twee revolutionaire soldatencoördinaties te laten samenwerken. 
De algemeen propagandist van de vrije socialisten en matroos 'Jan Hansen' 
waarschijnlijk ging het hier om Willem Hofman) reageerde in De Vrije 
tkiaHst van 17 juli 1918 op een eerder verschenen artikel van de ex-ge
mobiliseerde Siebe Rinkema in De Vrije Socialist van 3 juli waarin hij zich 
beklaagde over het gebrek aan belangstelling onder de vrije socialisten voor 
Je soldatenraden. Rinkema, zelf actief lid geweest van de onafhankelijke 
mobilisatieclub Tilburg, verwees hierin nog eens naar het uiteenjagen van 
i vrije mobilisatieclubs, die de legerleiding als een groot gevaar beschouw
de. Hansen verweet Rinkema niets af te weten van de tribunistische raden. 
bovendien zag hij weinig in deze organisaties. Hij verweet de SDP-ers niet 
Kwillen samenwerken met arbeiders. Hansen had zijn SDP-lidmaatschap 
i januari 1918 al opgezegd. Bovendien zouden de aan het RSC gelieerde 
wdatenraden zich maar richten op lotsverbetering in plaats van 'bewust
making van het proletariaat en de Revolutie'." 

In De Tribune van 22 juli reageerde Gerard van het Reve, onder de naam 
•m Vanter' op de kritiek van 'Hansen'. Hij noemde hem een 'halve gare, 
•n warhoofd'. Volgens hem was hij gefrustreerd omdat 'het orgaan der 
Soldatenraden, het maandblad 'De Soldaten-Tribune' zijn colommen niet 
opende voor den onzin die hij verkondigt, daarom verwijt het stakkertje 
Ws, dat wij den gemeenschappelijken vijand het kapitaal vergeten'. Ten-
!'°tte verweet Vanter Hansen zonder verstand van zaken kritiek te hebben 
aPae bolsjewieken: 'Hansen, beste jongen, lees eerst eens wat over Rusland 
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en kom dan terug met argumenten.v ' Vanzelfsprekend was Hansen het er 
niet mee eens. Hij had wel een reactie van Vanter verwacht, maar niet dat 
hij 'zoo laag en kwajongensachtig zou zijn in zijn beantwoording'. In zijn 
antwoord in De Toekomst ging Hansen nogmaals in op het soldatencongre^ 
van 30 maart: 

Dat op het congres van onze Raden met de soldatenraden, uitgeschreven door SDP-

ers, men niet naar onze argumenten wilde luisteren: want het R.S.C, had het wo 

besloten, zoo moest het, zei de S.D.R sehe voorzitter, die met z'n revolutionaire be

ginsels tegen allen dwang is. Ziehier wat er van de zelfstandigheid der soldatenraden 

terecht komt. 

Tevens verweet Hansen de SDP-ers dat ze in de Soldaten- Tribune 'over onze 
Raden schreven, alsof het de hunnen waren. Pronken met andermans 
veeren!' De redactie van De Toekomst was het niet eens met de kritiek van 
Hansen op de bolsjewieken dat ze alleen maar konden afbreken en niet 
opbouwen: 'Bolsjewiki er buiten s.v.p. Bouw maar eens op als internatio
nale imperialistische bandieten je voortdurend naar den keel grijpen om je 
te worgen!'^ De belangrijkste oorzaak voor het gescheiden optrekken van 
de twee soldatencoördinaties was ongetwijfeld de dominante invloed van 
de SDP in het Revolutionair Socialistisch Comité en haar controle over de 
Soldaten-Tribune. Daarin zag Jan Hansen de reden dat de redactie van het 
soldatenblad zijn verslag van het soldatencongres niet plaatste.58 

Stûking Hembrug 
De Vrije Socialist en andere anarchistische bladen besteedden vanzelfspre
kend aandacht aan de staking van de munitiearbeiders aan de Hembrug, 
in Delft en in Amsterdam in april en mei 1918. Het blad wees op de oproep 
van de directie aan militie-, landweer- en landstormplichtigen om in de 
munitiefabrieken te komen werken: 'De toepassing in het klein van de 
aanstaande burgerlijke dienstplicht.' Dat had echter geresulteerd in weinig 
aanmeldingen. Het besluit van de 'moderne' bond, de 'Algemeene Neder-
landsche Rijkswerklieden Bond' (ANRB) om aan het werk te blijven en 'zich 
te verlagen tot onderkruipers' viel de krant fel aan en zij juichte het over
gaan van honderden arbeiders naar de Bond van Losse Rijkswerklieden. 
een bond 'die den klassenstrijd voert op de wijze zooals het een organisatie 
betaamt, aan de zijde der arbeiders, immer en ten allen tijde', toe. De anar
chisten hadden een stille hoop dat deze staking de voorbode zou zijn van 
een algemene werkstaking.''' 

De voormannen van de Amsterdamse SAR wilden een daad stellen. De 
trein die dagelijks met werkwilligen van het Amsterdamse Centraal Station 
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naar de Hembrug en terug reed, deed hen zinnen op wraak. Wooning 
schreef in Het Vaderland van 17 september 1955 over zijn herinneringen als 
oud-inspecteur-rijksrechercheur. Hij memoreerde hoe op de SAR-vergade-
ringen vooral de havenarbeider 'Hein Pater' zich ontpopte als één van de 
heftigste voorstanders van het plegen van een aanslag op de Hembrugtrein. 
Het lot wees Wooning aan om samen met 'Hein Pater' de rails op te blazen. 
Wboning kreeg geen kans meer om zijn superieuren te waarschuwen: 

Wij vertrokken des nachts omstreeks vier uur in de richting van ons doel. Hein Pater 

droeg het pakje met de bom [...]mijn metgezel sprak geen woord doch werd steeds ner

veuzer naarmate wij ons doel naderden. Bij de spoorbrug over de Singelgracht, nabij 

ie Haarlemmer Houttuinen, keerde Hein zich plotseling tegen mij en snauwde: 'Ik 

vertik het, versta je me goed— ik zet dat rotding niet op de rails!' Ik stond petplex en 

kon slechts stamelend vragen: 'Wat zullen de kameraden daarvan zeggen?' Op verbe

un toon repliceerde Hein: 'Mijn 'n biet wat zij zullen zeggen — zij hebben geen zoon 

wals ik —mijn jongen is ook 'onderkruiper' en zit dagelijks in de Hembrugtrein — zou 

jij soms denken, dat ik mijn eigen kind naar de ver.. wil helpen?! Asjeblieft man — zó 

doe ik dat!' Met een heftige beweging smeet hij de bom midden in het diepe kanaal 

en zonder nog één woord te zeggen, verdween hij ijlings in het nachtelijk duister mij 

alléén achterlatende... In de loop van de ochtend heb ik Hein in de haven opgezocht. 

Ik heb hem gezegd dat ik zijn gedrag kon begrijpen. Wij kwamen overeen de ware 

toedracht te verzwijgen. Ik beloofde aan de kameraden te zullen vertellen, dat hij de 

bom inderdaad had geplaatst, doch dat hij in zijn zenuwachtigheid vermoedelijk had 

vergeten de bom op haar kop te zetten. Met een stevige handdruk namen wij afcheid 

van elkaar. Het bleef voor 'de kameraden' echter een raadselachtig geval. Zij hebben 

nooit kunnen begrijpen, waarom 'hun bom' niet was gebarsten...60 

Er deed zich nog een incident voor. Op 21 mei 1918 stond Johannes Theodo
ras de Reus voor de ingang van de afdeling Kattenburg van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-inrichtingen (marinewerf), aan de Kattenburgerstraat. Van 16 
Mari 1916 tot 12 april 1916 was hij werkzaam bij deze afdeling, maar zijn 
«erkgever ontsloeg hem vanwege ongeoorloofde afwezigheid. Hierna on
tging hij acht maanden gevangenisstraf vanwege het stelen van een fiets. 
Hij was de zoon van Arie de Reus, één van de stakers, en woonde bij hem in 
op de Kleine Kattenburgerstraat 34. Net ontslagen uit de gevangenis hield 
Hannes de Reus dreigend een revolver in de rechterhand en schreeuwde: 'De 
"fste de beste maflfert, die er uitkomt, schiet ik voor zijn donder.' Hiermee 
*>elde hij op de aan het werk zijnde werkwilligen. De staking was namelijk 
nogniet opgeheven. Toen de portier, een onbezoldigd rijksveldwachter, een 
-<rgeant en twee soldaten probeerden De Reus te ontwapenen, onstond er 
:fn worsteling. De Reus richtte op de rijksveldwachter, waarop de sergeant, 
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die bewapend was met een revolver (ook omdat stakers kort daarvoor had
den getracht zijn volgeladen auto met stro in brand te steken) De Reus in het 
zitvlak schoot. De gewonde werd naar het Binnengasthuis gebracht, waar hij 
op 27 mei 1918 overleed. Volgens de politie was ze hiermee één van de lastigste 
elementen uit de buurt kwijt. Enkele anarchisten hadden een verzoekschrift 
gericht aan de koningin om de aandacht te vestigen op de dood van de jon
gen. Bovendien waren ze betrokken bij de organisatie van de begrafenisstoet, 
die 100 ex-stakers en bootwerkers begeleidden.6' 

IAMV Leiden 
De vrije socialist en vroegere voorman van de onafhankelijke mobilisatieclub 
C.J. Akkerman voerde de Leidse afdeling van de IAMV aan en was tevens 
secretaris van het in juni 1917 opgerichte PAS.62 Ook na de teloorgang van de 
club zou de iAMV-afdeling doorgaan met het soldatenwerk. De ledenverga
dering van 23 november 1917 besloot om flink wat te gaan plakken 'aan de 
Heerenstraat waar al die militairen liggen in die barakken'. Zij maakte afspra
ken om vooral de net opgekomen soldaten met antimilitaristische bladen te 
benaderen, geheel in de traditie van de radicaalsocialistische beweging. 

De vergadering gehouden op 16 april 1918 besprak een ingezonden stuk 
van het Landelijk Comité van de IAMV, waarin het vroeg om adressen van 
gedemobiliseerden door te geven.6' De brief verwees naar een in 1916 ge
voerde discussie. Toen gingen binnen de IAMV stemmen op om adressen 
van soldaten met verlof te verzamelen. Daarmee zou dan een beweging 
opgericht moeten worden met als doel, massale dienstweigering bij een 
nieuwe mobilisatie. Dat idee kreeg toen weinig instemming en ging niet 
door. Nu echter constateerde het comité dat de revolutie wel eens niet 
meer zo lang op zich zou laten wachten en sprak over de 'behoefte tot 
saamhorigheid van de verschillende revolutionaire elementen in het leget. 
Daarbij wezen de antimilitaristen op het stichten van soldatenraden. Het 
Landelijk Comité spoorde de afdelingen aan om samen te werken met die 
soldatenraden of om ze zelf op te richten. Alle antimilitaristische clubs in 
een garnizoen zouden daarbij samen moeten werken. De bedoeling mi 
dat de afdelingen lijsten met namen uitwisselden.64 Onduidelijk is in welke 
mate dit ook gebeurd is. Wel is zeker dat individuen zoals De Boer uit Am
sterdam, Salomon Worms, Jan Jurjen Bolt en Bab Kaarls (over allen later 
meer) zich met de raden hebben bezig gehouden. 

Matrozenactie 
Op maandagavond 29 april 1918 kwamen de matrozen van de torpedoboot 
Z 8 in actie tegen bedorven brood. De commandant achtte dit voedsel 
van voldoende kwaliteit, maar een tweede officier beaamde dat het brood 
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inderdaad zuur rook. De matrozen vroegen toestemming om inkopen aan 
de wal te mogen doen. Die kregen ze. Waarschijnlijk dachten de officieren 
dat ze zonder bonnen toch niet ver zouden komen. De matrozen gingen 
in optocht naar een bakker, die al snel inzag dat het leveren van vers brood 
soedkoper was dan het risico nemen van een complete verbouwing van zijn 
winkel. Een getuige in De Vrije Socialist concludeerde: 

Het waren hier de matrozen zelf die het zaakje opknapten, daar er van den kant der 

officieren geen draad medewerking werd verleend. Dus neemt hiervan goede nota 

matrozen. Ook wordt vaak bedorven of slecht voedsel voorgezet. Werkt ook samen 

met uw makkers en tracht een betere rechtspositie te verkrijgen. Organiseert u in 

Arbeiders en Soldatenraden^ 

In Den Helder zou de matroos Jaap Hilleman aan boord van de H.M. G.3 
aan het hoofd staan van een SAR-afdeling van 60 man. De afdeling zou ook 
in het bezit zijn van wapens en munitie.66 In september 1918 werd Woon
ing er op uitgestuurd. Wellicht hield hij zich ter plekke ook bezig met het 
toezicht op vreemdelingen.67 De naam Hilleman komt in de registers van 
de Marine niet voor. Misschien is dit verhaal gebaseerd op een tip van Van 
der Weij, die later ontmaskerd zou worden als leverancier van niet altijd 
even betrouwbare informatie.68 

Muithuis 

Vanaf 1916 bestond in Amsterdam en later ook in enkele andere steden de 
Sociaal-Anarchistische Jeugd-Organisatie (SAJO). Dit was zoals de histo
ricus Ger Harmsen het noemde 'een groepje fel opstandige jongeren, die 
weigerden hun militaire dienst te vervullen, zich liefst aan geregeld werk 
in loondienst onttrokken, zwerftochten maakten, musicerend rondtrok
ken en droomden van bomaanslagen'.69 Om de val van het kapitalisme te 
versnellen, wilde een aantal leden een aanslag plegen op de Amsterdamse 
Beurs. Ze hadden het idee gekregen na een toespraak van Domela Nieu-
'venhuis in de Handwerkers Vriendenkring begin januari 1918. Ze waren 
alle vijf, zoals een van de betrokkenen, Albert Meli, het noemde in een 'ge
prikkelde stemming, want Domela Nieuwenhuis had schitterend gespro
ken over de mishandeling van onze geestverwanten, de dienstweigeraars in 
fort Spijkerboor en we vonden dat er maar niets gebeurde'. 

wim Mager, toen zestien jaar oud, wist zich later nog te herinneren hoe 
de verschillende anarchisten in die periode bijeen kwamen in 'Het Wapen 
van Amsterdam' aan het Beursplein. Het ging onder meer om mensen als 
äe eerder genoemde Albert Meli, zijn broer Coen,"° W. Gulien, Piet Mager, 
*illem Hofman, G. Drenth, Nico Reket, W. de Soet en de toen al oude 
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anarchist De Leur en W. Hilligers. Op een van die avonden discussieerden 
zij over het plegen van aanslagen. Ondanks dat ze slechts met tien mensen 
waren, sprak Albert Meli die avond, alsof ze onderdeel van een wereldbe
weging waren. Hij stond op en zei: 'Kameraden zo gaat het niet langer. Ik 
vraag vrijwilligers om ergens een aanslag of een beroving op een militair 
te doen. Wie geeft zich op?' Hoewel iedereen zich aanmeldde, koos Meli 
enkelen. De uitgezochte kameraden gingen mee naar Hofman, onder 
anarchisten bekend als uitgever van een handleiding voor het maken van 
explosieven. Een aantal noodzakelijke onderdelen van de te maken bom
men moest uit het kruithuis gehaald worden."' 

In de nacht van 26 op 27 januari gingen Hermanus Benedictus (Her
man) Veltman (geen directe familie van C.M. Veltman), Albert Meli, Wil
lem Holthaus, Jan Remijn en Frederik Johannes Bertus van der Wal het 
kruithuis aan de Haarlemmerweg binnen. Het regende dat het goot. Ze 
plaatsten een ladder, klommen naar binnen en brachten explosieven aan. 
Zij namen aldaar aanwezige blikken met tijdschokbuizen weg en staken 
de lont aan. Hoewel technisch goed uitgevoerd, moet een regendruppel 
van hun kleren op de lont gevallen zijn, zodat zij halverwege uitging, 
aldus de deskundige voor het gerecht. Tijdens het proces bleek dat Wil
lem Holthaus, verantwoordelijk voor de petroleum, een exemplaar van 
De Vrije Socialist had achtergelaten op de plaats van de misdaad. Op de 
terugweg betrapte de politie de jongens bij toeval. De rechter verklaarde de 
vijf daders schuldig aan brandstichting, diefstal en aan een poging tot het 
teweegbrengen van een ontploffing. Ze kregen gevangenisstraffen van 6 tot 
12 maanden met aftrek van de 4,5 maand voorarrest.72 

Sommigen binnen links stelden niet alleen de SAJO, maar ook de soci
aal-anarchisten van Naar de Vrijheid mede verantwoordelijk vanwege hun 
propaganda voor het 'anarchisme van de daad'. C.M. Veltmans reactie in 
het blad was als volgt: 

Hoe goed dan ook bedoeld- ab manifestatie tegen bet militarisme - maar wij mogen 

van geluk spreken èn ook voor de jongelui zelf- dat de aanslag op het munitie-depot 

aan den Haarlemmerweg niet gelukt is [...] En wel verre er van dat wij de middelen 

daartoe zouden willen vernietigen, kunnen ze beter vooralsnog bewaard blijven, ut 

toestanden in Rusland leeren ons, hoe of de geweldsmiddelen van de bourgeoisie, om 

van dienst kunnen zijn. 

De Bond van Christen-Socialisten (BVCS) betreurde net als de Sociaal 
Anarchistische Actie (SAA) 'de roekeloosheid en onbedachtzaamheid van de 
jonge geestverwanten'. De bond kon echter instemmen met de SAA-motic 
waarin stond: 'brengt overigens warme hulde aan den moed, den wil to 
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verzet en alle nuttige daden die direct of indirect aan de heerschende we
reldellende een einde kunnen helpen maken. '4 Wim Holthaus stierf op 29 
december 1918,18 jaar oud, in de strafgevangenis van Goes aan tuberculose. 
Hij leefde als martelaar voort in de herinnering van de SAjo-leden.75 

Vrees bij de autoriteiten 
De autoriteiten concludeerden in de herfst van 1918 dat er Arsolraden zou
den zijn op onder andere het fort Waver-Amstel, in Den Helder, Vlissin-
gen, Utrecht, Bergen (N.H.), IJmuiden, Alkmaar en Eindhoven. Volgens 
bepaalde inlichtingen die de politie kreeg (waarschijnlijk via infiltranten), 
zouden de raden niet met daadwerkelijke actie beginnen vóór november 
van dat jaar. Dan zou er namelijk een gedelegeerdenvergadering moeten 
plaatsvinden van de gehele landelijke organisatie. Die vergadering zou in 
Amsterdam belegd worden. Het is niet uitgesloten dat dit sloeg op een con
gres van de met het RSC verbonden soldatenraden. Er klonken nu echter 
ook geluiden om de actie te vervroegen, bijvoorbeeld met de opening van 
het nieuwe parlementaire seizoen.76 

Justitie begon zich zorgen te maken. De PG van Amsterdam schreef in 
een brief aan de minister van Justitie het volgende: 

Doelen streven der Raden van Arbeiders en Soldaten is de macht in handen te krij

gen, opheffing van privaatbezit te bewerken, d.w.z. het met geweld in bezitnemen 

van alles, wat tot heden den arbeiders onthouden is, en wel met de groote voorraden, 

die overal opgeslagen liggen, fabrieken, geld van Staats- en Gemeente-instellingen. 

Daartoe wenscht men zich te verzekeren van de medewerking van militairen op be

langrijke punten, als forten enz., waartoe reeds de noodige maatregelen zouden zijn 

en nog worden genomen. De propaganda wordt steeds voortgezet, zelfs zou-doch dit 

is een nog niet te controleeren mededeeling-een Kapitein der Genie lid van de orga

nisatie zijn. Men schijnt voorts over vrij voldoende middelen te kunnen beschikken 

lot het aanschaffen van kruit en picrineP 

Je Koninklijke Marechaussee was ter ore gekomen dat een zekere reserve-
•uitenant, H. Schutjes, 'veel anarchistische neigingen' had en propaganda 
naakte samen met de oud-onderofficier Jan van Loo.8 Zeer waarschijnlijk 
?ing het hier om Henrik Schutjes, de redacteur van het slechts in 1914 
"«schijnende maandblad Ontwikkeling. De vrijdenkersvereniging De 
dageraad gaf dit blad uit naast het tweewekelijks verschijnende orgaan De 
vrijdenker. De boekhandelaar Van Loo werkte nauw met hem samen en 
w>s de uitgever van de bladen van De Dageraad.79 

Twee maanden later informeerde de PG van Amsterdam de minister van 
Justitie over het bestaan van afdelingen van de Raden van Arbeiders en 
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Soldaten in onder meer Haarlem, Den Helder, Vlissingen en Utrecht. In 
Amsterdam zou de vereniging 3000 leden tellen! Ondanks de bewering dat 
de vereniging in het bezit zou zijn van wapens en munitie, achtte de PG de 
tijd nog niet rijp voor ingrijpen. Wel liet hij weten dat alle leiders bekend 

Eindhoven, Haarlem en Utrecht 
Behalve de aanwijzing van de autoriteiten dat er te Eindhoven een SAR 
zou zijn, zijn er geen andere gegevens die wijzen op het bestaan van een 
arbeiders- en soldatenraad. In opdracht van het in Amsterdam gevestigde 
bestuur maakte de politie-informant Auke van der Weij een reis naar Eind
hoven, echter zonder resultaat.8' Opvallend is de mededeling in het door 
Rijnders uitgegeven blad Naar de Vrijheid, waaruit bleek dat de soldaten 
van de 3de Compagnie, 4de Bataljon, 16de Regiment Infanterie Veldleger 
(gelegerd in Brabant) verstoken bleven van zendingen van de anarchis
tische uitgeverij 'De Roode Bibliotheek'. Het door Rijnders uitgegeven 
blad Naar de vrijheid stelde vast: 'Onze onderneming mag niet gesteund 
worden, zoo heet 't.' 

In een brief aan Fabius maakte commissaris Broekhoff melding van de 
oprichting van een nieuwe afdeling in Haarlem.82 Het is niet zeker of de 
commissaris hiermee een andere bedoelde dan de met het RSC verbonden 
raad. Wel is duidelijk dat in de Haarlemse tribunistische soldatenraad ver
schillende politieke stromingen actief waren.83 

De hoofdcommissaris van de Utrechtse politie, François van 't Sant. 
ontdekte begin augustus dat er een 'Revolutionair Anarchistische Sol
datenclub' bestond. De leden van deze club zouden het onderling sterk 
oneens zijn over de wenselijkheid van het wel of niet dienst nemen bij de 
militaire politieafdelingen. Vanzelfsprekend nam Van 't Sant zich voor om 
te trachten de namen te verzamelen.84 In opdracht van de hoofdcommis
saris legde de in Utrecht gelegerde soldaat Van der Werf contact met de 
Raden van Arbeiders en Soldaten. Dat deed hij door een briefte schrijven 
aan Gerhard Rijnders. Van der Werf ontving het volgende antwoord: 

Adam 20 Aug. IçI8. 

Waarde kameraad. 

Door middel van G Rijnders kwamen wij in het bezit van u schrijven, waarin t 

onder anderen verzocht het adres der Raden van Arbeiders en Soldaten. Gezien 

het artikel van een onzer kameraden van den vloot dato Woensdag 17 juli in de 

Vrije Socialist krijgen wij vele aanvragen om inlichtingen, waarom wij het dan 

ook raadzaam achten, persoonlijk onderzoek te verrichten, gaarne zagen wij dan 

ook een bericht tegemoet hoelaat u a.s. Zondag thuis bent, daar wij dingen hebben 



RADEN VAN ARBEIDERS EN SOLDATEN 4 8 7 

te bespreken, die wij niet raadzaam achten, dit aan het papier toe te vertrouwen, u 

begrijpt wel]AN HANSEN was maar een schuilnaam, weikan ik U melden dat gij 

u in verbinding kunt stellen met OENTRICH, 3/j L. WS. Grenadiers Jutphaas. 

Hopende als dat u mijn spoedig bericht hoelaat u a.s. Zondag 25 Aug. thuis 

bent. 

Met strijdersgroeten, 

voorde Raden van Arbeiders en Soldaten, Landelijk Comité, 

(get.) A.J. Lodder, Secretaris, Lindengracht 24 Amsterdam. 

Gelieve dit als legitimatie bewijs te gebruiken bij OENTRICH en dan te vernieti

gen. LODDERS 

Het betrof hier de Amsterdammer Louis Oenrrich die evenals Hofman 
werkzaam was als meubelmaker. Deze landsrormplichtige van de jaarklasse 
1911 was gelegerd als hoornblazer op het fort Jutphaas bij Utrecht. Volgens 
zijn controle- en straflijst was Oentrich regelmatig gestraft met een aantal 
dagen politiekamer en kwartierarrest vanwege het te laat terugkeren van 
verlof en het niet opvolgen van een dienstbevel, overigens overtredingen 
die vele soldaten begingen.86 

Een tipgever (mogelijk Van der Werf, maar zeker is dit allerminst) stelde 
de Utrechtse hoofdcommissaris van Politie op de hoogte 

dat een soldaat in garnizoen te Vreeswijk [een fort behorende tot de Hollandse Wa

terlinie met vestingartillerie], een der voormannen van de Raden van soldaten en 

arbeiders, heeft beweerd, dat de Amerikaansche Gezant te 's Gravenhage zal worden 

bezocht door een drietal personen, die namens een vereeniging, waarvan de naam 

mij niet bekend wordt, den gezant een geschrift zullen overhandigen, houdende 

verzoek bij de Amerikaansche regeering pogingen aan te wenden, opdat een uitge

sproken doodvonnis tegen een anarchist in Amerika niet zal worden voltrokken. 

Het ging hier om Tom Mooney, die wegens een bomaanslag, in 1916 te San 
Francisco, ter dood was veroordeeld en op 3 december 1918 geëxecuteerd 
zou worden. Uiteindelijk werd het doodvonnis niet voltrokken en zou hij 

1939 vrijgelaten worden.8" 
Aanvankelijk zouden de anarchisten ook van plan geweest zijn om een 

bom mee te nemen en bij de gezant achter te laten. De voorman van de 
Urechtse Arsolraad zou zich tevens uitgelaten hebben over te verwachten 
ongeregeldheden in de maand september, waarbij de soldaten wel eens 
souden tonen, dat 'geweld der politie met geweld zal worden gekeerd'.88 

»au alle bovengenoemde arsols is niet eenvoudig vast te stellen hoeveel bur-
'- en militairen erbij betrokken waren. Zowel verslagen van justitie als de 
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linkse bladen noemen geen getallen. Van de belangrijkste raad in Amster
dam, tevens voortrekker van de beweging, is meer bekend, vooral vanwege 
infiltratie door functionarissen van justitie. 

8.3. Amsterdamse SAR 

Dat de hoofdstedelijke arbeiders- en soldatenraad relatief sterk was, is ni« 
zo verbazingwekkend. Al in de negentiende eeuw bestond in bepaalde ar
beiderswijken een traditie van radicalisme. Syndicalistisch georganiseerde 
bootwerkers, havenarbeiders en bouwvakkers schuwden daar nimmer het 
geweld. Nu dit type arbeider ook onder de wapenen moest, was het niet 
onlogisch dat ook hier de oorsprong lag van een extreme soldatenorgani-
satie. 

In Het VaderlandVan 10 september 1955 deed de Haagse oud-inspecteur 
Wooning uit de doeken hoe hij betrokken raakte bij de activiteiten van de 
Amsterdamse SAR Tijdens de Eerste Wereldoorlog fungeerde hij als mili
tairrechercheur en onbezoldigd rijksveldwachter. Naar aanleiding van de 
geruchten over wapendiefstallen, soldatenraden en bomaanslagen verzocht 
de procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam hem om een on
derzoek in te stellen: 

[Om] niet de dupe te worden van z.g. vertrouwenslieden [hij doelde hiermee op 

Van der Weiß, die dikwijls uit financiële overwegingen sterk gekleurde ofwel geheel 

gefingeerde berichten verstrekken, besloot ik dit moeilijke en gevaarlijke werk zelf 

te verrichten en mij in het milieu van deze revolutionnairen in te werken. Tevoren 

bestudeerde ik de theorieën van Kropotkin en Bakunine alsmede veel anarchistische 

propagandalectuur en weekblaadjes, welke in ruime mate werden verspreid en geu

zen. Ik begreep zodoende zeer goed de grote tegenstelling Anarchisme-Commmüsme, 

welke wetenschap mij in deze uitzonderlijke omgeving zeer nuttig was. In overleg 

en met medewerking van de Commandant van een troepenonderdeel, gelegerd in at 

Oranje Nassaukazerne te Amsterdam, werd ik voorzien van een soldatenuniform m 

op een militair bureau administratief te werk gesteld. Ik behield evenwel volledige 

bewegingsvrijheid. Toch heeft deze goede voorbereide transformatie mij meermalen 

in moeilijkheden gebracht. Het bleek evenwel een uitstekende introductie te zipi 

en het was het begin van een zeer belangrijke infiltratie, welke ik circa g jaren neb 

volgehouden. 

Vervolgens beschreef Wooning hoe hij in contact kwam met de Amster
damse SAR: 
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Toen ik mij op alle eventuele voorkomende gebeurtenissen had voorbereid, dren

telde ik op een miezerige Zaterdagavond in de herfst van ipi/ [moet zijn voorjaar 

1918] als een zéér slordig geklede infanterist naar de Nieuwmarkt en het Haarlem

merplein. Daar luisterde ik quasi belangstellend naar de vele propagandisten van 

diverse godsdienstige en politieke richtingen, die soms op komische, en dikwijls op 

geraffineerde wijze hun zienswijze aan de omstanders trachtten op te dringen. Vooral 

op het slecht verlichte Haarlemmerplein, een middelpunt van grote volkswijken, trof 

mij een sfeer van onrust en geheimzinnigheid onder de debatterende arbeiders. Er 

waren er die zich zo beurtelings schaarden bij de toehoorders van sommige sprekers 

om zich vervolgens weer bij een klein afgescheiden groepje te voegen. Na enig onder

ling 'gesmoes' mengden zij zich dan weer onder de omstanders. Ik bemerkte, dat zij, 

ieder afzonderlijk, enkele mede-luisteraars aanklampten en met deze een gesprek 

trachtten te beginnen. Ik liet mijn onverschillige houding enigszins varen en toonde 

openlijke belangstelling voor de sprekers. Intussen popelde ik van verlangen om ook 

eens door een van die geheimzinnig doende mannekens tot een gesprek te worden 

uitverkoren. Ternauwernood was deze wens opgekomen of ik merkte dat een man 

van de bewuste groep naast mij stond. Het was een klein mager ventje, circa 35 jaar 

oud, met grote woest rollende ogen en een haardos als een ragebol. Ik dacht toen: 

'Opgepast, meteen gaat het gebeuren', en ja, de onbekende begon een gesprek, dat 

interessante gevolgen zou hebben. Hij stootte mij aan, maakte een hoofdbeweging 

naar de spreker, die op een sinaasappelkist stond te oreren en zei 'in Hoog Haarlem-

merdijks: 'Fijne debater hé, kameraad soldaat...ik geloof wel, dat je het met hem 

eens bent, is 't niet?' Voorzichtig enthousiast antwoordde ik: 'Nou zeg, hij verkoopt 

't best hoor, maar ik ben eigenlijk nog een groentje in de politiek en snap er niet zo 

heel veel van...' 'Kom, kom, waar ben je dan gelegerd, buiten de stad?' 'Nee ik zit 

hier in de Oranje Nassaukazerne. ' 'Maar dan hoor je toch bij óns, kameraad! Kom 

morgenochtend om 10 uur in het Verenigingslokaal van De Jong aan de O.Z. Ach

terburgwal, wij houden daar groepsvergadering. Ik zal je bij de ingang opwachten 

en naar het vergaderlokaal brengen, ik zal je dan voordragen als lid. Jij hoort beslist 

bij ons, de contributie is 10 cent per week, afgesproken?' Weg was hij en ik heb niet 

eens gezien in welke richting hij verdwenen was. Op die bijeenkomst was een 16-tal 

fanatieke Anarchistische boot- en dokwerkers-met-knuisten als mokers aanwezig. 

Ik simuleerde politieke onwetendheid, wat geen bezwaar was, want ik werd direct 

opgenomen in de arbeiders- en soldatenraad en de anarchistische groep Jordaan'. 

Tot deze Sociaal Anarchistische Propagandaclub 'De Jordaan' behoorden 
onder meer mensen als de machinist Adrianus Johannes Lodder (secre
taris), Abraham Grootendorst (penningmeester), C.J.(Jo) Priem,"9 Taeke 
Broersma, Willem Hofman en de jonge Jan Postma. De laatste, werkzaam 
«s zincograaf in een drukkerij, was afgekeurd voor militaire dienst van
wege hartkloppingen.90 Wooning kreeg de indruk dat ze behoorlijk inge-
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nomen waren met de toetreding van een soldaat. Tot zijn eigen verbazing 
was hij terechtgekomen in wat hij noemde 'een keurploeg van anarchisti
sche heethoofden' die uitstekend op de hoogte was van de laatste politieke 
ontwikkelingen en die zich bovendien bezighield met diefstal van militaire 
vuurwapens en munitie, en het voorbereiden van aanslagen met zelfge
maakte bommen." 

Nog meer organisaties in de hoofdstad waren betrokken bij de SAR. 
Zo was er de anarchistische propagandaclub Het Oosten, waarvan Jan de 
Voor secretaris was." Hendricus Wilhelmus Verkerk maakte hier ook deel 
van uit. De slager Verkerk had zich op 18-jarige leeftijd aangemeld bij de 
Koninklijke Marine, waarvoor hij zou blijven werken tot 1912. Volgens zijn 
conduiteboekje beschouwden zijn meerderen hem als een goed militair. 
ondanks een behoorlijke reeks van opgelegde straffen. Hij slaagde niet voor 
zijn examen voor matroos iste klasse. Enkele jaren voor het aflopen van zijn 
contract bevorderden zij hem tot schoenmaker.93 

Een andere organisatie was het in december 1917 opgerichte Amsterdamse 
'Werkloozen Agitatie Comité' (WAC). Dit comité onder leiding van mannen 
als de oud-marinier Jan Homma (voorzitter), de smid Gerardus Antonius 
Daniels, C. Burlage (secretaris), de smid en voormalig zeemilicien Dirk Fre-
derik Mewe (ook secretaris), Pieter Keyser (penningmeester), de winkelbe
diende Jacob de Wind, de suikerbaldker Wilhelm Berend, Franciscus Kapi
tein en de slager Hermanus van Heumen voerde felle acties en wilde erkend 
worden als onderhandelingspartner van het plaatselijke steuncomité. Maar 
omdat het WAC in tegenstelling tot het PAS geen vakvereniging was, wees 
dit comité de aanvraag af.'4 Het wekelijks verschijnende blad De Werkboa 
Arbeider berichtte regelmatig over de soldatenbeweging. In het nummer van 
20 april 1918 stond het nieuws dat het WAC op 18 april op een vergadering in 
'Waterloo' besloten had zich 'aan te laten sluiten bij de arbeiders en solda-
tenraden hier te lande, (niet te verwarren met de soldatenraden, aangesloten 
bij het R.S.C.) om te protesteeren tegen eventueele invoering der burger-
lijke dienstplicht en zich met alle ten dienst staande middelen daartegen te 
verzetten'.'" Volgens De Werklooze Arbeider was de soldaat: 

De hoop der uitzuigers als de werklieden oproerig worden. De tegenvoeter van broe

derliefde en menschenmin. Het meest onnutte lid van de menschelijke samenleving, 

hen moordenaar die niet gestraft, maar beloond wordt. Een vechtersbaas, die eerst 

dan nuttig is voor de zaak der arbeiders, als hij vuur geeft aan dengeen die vutff 
rr,i.-

Tenslotte moet genoemd worden de Sociaal Anarchistische Actie. Penning
meester was de werkman Hielke Pieksma, de smid J.B. (Jacob) Richard«* 
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eerste secretaris en Dirk Stevens fungeerde als tweede secretaris. De voor
malig secretaris van de SAV, Arie Grootveld, behoorde hier ook toe.97 

Door het inlichtingenwerk van Wooning bleef de Amsterdamse pro
cureur-generaal A.A. Baron van der Feltz op de hoogte van de diverse 
vergaderingen van de SAR-groep. Halverwege augustus 1918 informeerde 
Wooning hem over een huishoudelijke vergadering van de geheime orga
nisatie van Raden van Arbeiders en Soldaten. Daar spraken de leden onder 
meer net als in Utrecht over het plegen van een aanslag op de Amerikaanse 
gezant in Den Haag als protest tegen de arrestatie en de ter dood veroorde
ling van de anarchist Tom Mooney in San Francisco.98 De protestbrieven 
gestuurd door het NAS-Amsterdam, het RSC Leiden en de Nederlandsche 
Federatieven Bond van Gemeente-Werklieden aan de gezant belandden 
allemaal op het bureau van justitie." 

Echter, op de beide gehouden vergaderingen van de Raden van Arbei
ders en Soldaten op 10 en 11 september bespraken zij geen verdere concrete 
plannen. Priem hield op de vergadering van 10 september een voordracht 
die volgens de PG 'niets aan duidelijkheid overliet'. Daarom achtten de 
autoriteiten het raadzaam de spoorwegstations in de gaten te houden.'00 Er 
gebeurde echter niets. 

Em blik in de keuken 
Door middel van het verslag van Wooning van een op 22 september 1918 
bijgewoonde SAR-vergadering in gebouw 'De Jong' aan de Oudezijds Ach
terburgwal 47 krijgen we een aardige indruk van het doen en laten van de 
Amsterdamse SAR: 

Aanwezig waren ongeveer vijftig mannen waaronder één soldaat in uniform, 

die echter vóór den eigenlijken aanvang der vergadering reeds heenging. Van de 

aanwezigen herkende ik: Van den [sic] Paverd, Georges, [de glazenwasser Roelof] 

knaap, Verkerk, [de dienstweigeraar] Rinke van der Horst, Hofman, de secretaris. 

Lodder, Van Veerden, Zijlstra, Van Wanrooy, De Vrij, den zwarten man en Gerald 

of Geraldi. [...] 

Van Veerden, die aan Werkspoor werkzaam is, vertelde mij dat Daniels [Ge-

vrdus Antonius, lid van de Federatie van Revolutionair-Socialisten/Sociaal-Anar-

chisten in Nederland en tevens secretaris van de metaalbewerkersvereniging 'Nieuw 

Leven] niet op de vergadering aanwezig kon zijn, omdat hij moest werken bij de 

vuilverbranding. Den zwarten man hoorde ik Frans [Franciscus Kaptein?] noemen 

m vertelde Van Veerden ofGeraldi mij, dat deze werkzaam was bij het Droogdok. 

Doersma [waarschijnlijk Taeke Broersma] zou volgens Geraldi grondwerker zijn. 

Lodder fungeerde als voorzitter en zaten aan de bestuurstafel nogZijlstra en Georges. 

Lodder opende de vergadering door te zeggen, dat Daniels door werkzaamheden ver-
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hinderd was de inleiding te houden; dat ze bij Van Diepen [oftewel Schweber] waren 

geweest om dien te vragen de inleiding te houden, maar dat deze niet kon komen, 

omdat hij ziek was. Lodder ver-zocht nu, of iemand der aanwezigen ook de inleiding 

wilde houden. Toen er geen antwoord kwam, vroeg hij het aan Georges, die zich 

bereid verklaarde, toen bleek, dat geen ander zich beschikbaar stelde. Georges zeide, 

dat wij bij elkaar waren gekomen, en de plannen van de SAR uiteen te zetten; dat de 

SAR op den verkeerden weg was, en dat het met haar juist zoo ging, als met andere 

revolutionaire vereenigingen, die na twintig jaar werken nog even ver waren. Zijns 

inziens moesten het eerst uit den weg worden geruimd, de leiders van degroote vakor

ganisaties, want deze waren de steunpilaren van de kapitalistische en imperialistische 

maatschappij. Deze lieten de vakorganisaties doen, wat zij zelf wilden, terwijl zij zelf 

weer deden wat de kapitalisten wilden. Dat moest veranderen. Georges zeide voorts, 

dat de SAR wel vele leden telde, maar dat er maar een 1400 waren, waarop, wat da

den betreft, kon worden gerekend en dat was te weinig, om de regeering te kunnen 

omverwerpen, teneinde te kunnen komen tot eene betere samenleving. 

Vanuit de vergadering stak een s torm van protest op tegen het voorstel van 

Charles Georges. De teleurgestelde D e Vrij voerde daarover het eerst het 

woord. Hij verklaarde, 

dat hij en anderen, toen zij zich bij de SAR aansloten hadden gedacht, dat dat nu eens 

eene organisatie was, waarvan daden zouden uitgaan. [...] Het plan van Georges 

om de leiders der vakorganisaties uit den weg te ruimen, achtte hij verkeerd, doordat 

men dan alle vakorganisaties tegen zou krijgen en dat was de bedoeling niet. Men 

moest juist deze vakorganisaties te vriend houden. De Vrij stelde onder instemming 

van de vergadering voor om de 'hooge beeren in Den Haag' uit de weg te ruimen. 

Hierna sprak een zekere Homma ofHommard [Jan HommaJ: 'Zooals ik er nu voor 

sta, kan mij mijn leven niets meer verdommen. De SAR is nu eenmaal de organisatie, 

waarmede wij met geweld de regeering en de maatschappij omver willen werpen. 

Met de 1400 leden, waarvan Georges spreekt, zijn wij zeker in staat ons doel te be

reiken. Als ieder van ons er drie voor zijn rekening neemt, dan maken wij met dat 

stelletje vier en een half duizend van die slampampers van kant. Wanneer wij eerst 

uitmaken, welke wij het eerst zullen nemen, en wij doen dat op een afgesproken tijd. 

dan krijgen wij zeker de geheele volksmassa achter ons, want die wacht slechts op 

daden, om tot de revolutie te kunnen overgaan en zoodoende het gehate prix.:, 

gendom te kunnen opheffen. [...] Als de revolutie komt, moet de Raad van Arbeiden 

en Soldaten zorgen, dat hij klaar is en de leiding kan nemen van de zaak; want 

revolutie was niet alleen afbreken maar ook opbouwen. 

De zaal reageerde enthousiast door te s tampvoeten en te schreeuwen: 
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Hofman deed daarop het voorstel, dat alle mannen die zich werkelijk voor daden 

beschikbaar wilden stellen en in het bezit waren van een wapen, zich aan Lodder 

moesten opgeven, dan zou hij voor het onderling verband tusschen die daadmenschen 

zorgen. Hij verklaarde, dat het zijn doel was, die menschen in groepjes te verdeelen, 

om zoodoende op verschillende punten te kunnen optreden. Hij verklaarde, dat men 

niet bang behoefde te zijn, dat op den een of anderen tijd de politie die namen in 

handen zou krijgen, daar hij aan een geheimschrift bezig was, waaruit zij dan toch 

met wijs zou kunnen worden tenzij zij den sleutel had. 'Frans' [Kapitein] zeide er 

veel voor te gevoelen, dat er cursusvergaderingen zouden worden gehouden, opdat 

men beter op de hoogte zou komen, van hetgeen zou moeten gedaan worden. Lodder 

antwoordde daarop, dat men alleen buitenlanders had voor het leiden van dergelijke 

cursusvergaderingen, deze zouden het niet willen doen uit vrees voor de politie10' ook 

Van Diepen zou het niet aandurven zich op eene vergadering vrijuit te spreken wel 

onder vier oogen. Ik zag, dat tijdens de vergadering zich een tiental mannen aan 

Hofman opgaven als 'mannen van den daad'. Ik heb dat ook gedaan. Ook Geraldi, 

Van Wa?irooy, Van Veerden en De Vrij gaven zich op."2 

De PC in Amsterdam nam in een brief aan Fabius het gebeuren op de A m 

sterdamse SAR vergaderingen op de hak: 

Op deze vergaderingen wordt de meest snorkende taal gebezigd, men doet elkaar de 

ergste verwijtingen, oude leden gaan en nieuwe komen, de vreeselijkste voornemens, 

die ons aanvankelijk de haren ten berge deden rijzen, worden uitgebroed, dan ge

beurt er weer niets, de leden verwijten het bestuur, dat er van al die voornemens 

niets tot uitvoering komt, het bestuur zegt dan weer tot de leden, dat zij dan maar 

eens daden moeten toonen, er ontstaat weer herrie, een gedeelte van het oude bestuur 

verdwijnt, de nieuwe leden in het bestuur smeden weer de meest vreeselijke plan

nen, de politie is weer in spanning, of er nu eindelijk eens wat zal gebeuren, maar 

er gebeurt weer niets.'0'* 

De genoemde getallen betreffende de sterkte van de Arsolraden liepen 

nogal uiteen. De Werklooze Arbeider, het orgaan van het Amsterdamse 

W'erkloozen-Agitatie-Comité sprak van een 'versterking': 'Naar m e n ons 
van betrouwbare zijde mededeelt , hebben zich ca. 8.000 deserteurs aange

sloten bij de arbeiders en soldatenraden. ' '0 4 Van de Paverd zou een getal van 

S à 900 Amsterdamse leden genoemd hebben. '0 5 Georges sprak van 1.400 

Wen en de Amsterdamse PG ging eerst uit van 3.000 leden. Na bekomen 

"zijn van de aanvankelijke schrik kwamen de autori tei ten uit op heel wat 

lagere aantallen. In Amste rdam zou sprake zijn van hoogstens tien militaire 

'eden. Later stelde Broekhoff dit nog bij tot acht. '°6 H e t aantal burgerieden 

»u aanzienlijk hoger liggen. Niet geheel duidelijk is hoe men op basis van 
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de door Wooning geleverde rapporten tot deze conclusie kon komen. In 
zijn rapporten wist hij over het algemeen maar van een tien- à twintigtal 
van de vijftig aanwezigen de naam te noemen. 

'Afdeling' Entos 
De infiltrant Van der Weij zou ook opereren als afgevaardigde in het hoofd
bestuur voor de afdeling Entos, van de gelijknamige legeringplaats, in Am
sterdam. Dit was een afdeling die voor het grootste deel slechts op papier 
bestond. Uit angst voor mogelijke gewelddadige acties van de Arsolraden, 
maar ook aangemoedigd door de succesvolle infiltratiepogingen, besloten 
de autoriteiten zelf nieuwe afdelingen op te richten. Politie-inspecteur 
Broekhoff schreef in een brief aan GS m functionaris Fabius het volgende: 

Nu wil ik meerdere afdeelingen oprichten, daar ik wettelijk aan de verklaringen van 

Van der Weij nog niets heb. Op enkele forten der Stelling van Amsterdam en ook in 

Amsterdam zelf kunnen nog afdeelingen worden opgericht. Ik stel mij voor een vier 

à vijfial. Slagen wij, dan hebben wij degeheele beweging in onze hand.'0' 

Schweber 
De Oostenrijker Joseph Schweber was lid van de Sociaal Anarchistische 
Actie en adviseur van de Amsterdamse SAR Hij maakte deel uit van de 
leiding van deze anarchistische organisatie. Toen de Duitse troepen België 
binnentrokken was hij vanuit Antwerpen naar Nederland gevlucht. In Am
sterdam werkte hij als diamantslijper.'08 De autoriteiten verdachten Ewald 
Ochel, redacteur van het in Nederland verschijnende Duitse revolutionaire 
blad Der Kampf er ten onrechte van voorlichter te zijn van de SAR'09 

Schweber bezocht herhaaldelijk de vergaderingen. Hoewel hij geen lid 
was 'daar hij dit als vreemdeling niet waagde te doen' wilde hij de vereni
ging zoveel mogelijk helpen, onder andere door cursusvergaderingen te 
houden. Hij was het ook die als een soort technisch leider de leden wees 
op de wenselijkheid om ook arbeiders van de Gas- en Elektriciteitsbedrij
ven in de SAR te krijgen, teneinde de gehele verlichting van de stad - 'een 
prachtig hulpmiddel' - te kunnen uitschakelen. Contact met Herman 
Heidoorn, die werkzaam was bij één van de gasfabrieken kwam tot stand. 
Het was onduidelijk of Schweber nu wel of niet een bolsjewiek was. Zijn 
naam en adres kwamen naast die van Wijnkoop en De Tribune voor in 
het notitieboekje van de Rus Israël Milgram, die voor revolutionaire pro
paganda naar Nederland was gekomen en op 15 januari 1919 te Oldenzaal 
werd gearresteerd. Het boekje vermeldde ook de naam van apothekersas
sistent Theo Maassen, die naar we mogen aannemen de beschikking had 
over verboden en potentieel explosieve stoffen. Maassen was binnen deSDP 
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een aanhanger van de oppositioneel Gorter. Verder had Schweber contact 
met de Rus Rabinowitz, die op zijn beurt weer in verbinding stond met 
Domela Nieuwenhuis."0 

Waarschijnlijk had deze Schweber een perfecte dekmantel. Zo schreef 
Je minister van Justitie op 8 februari 1919 in een brief aan de PG'S in Den 
Haag en Amsterdam, en aan de Amsterdamse hoofdcommissaris van Po-
luie dat Schweber geen bolsjewiek was en dat hij bekend stond als gekant 
legen gewapend verzet. Hij zou vanwege de pogroms tegen de joden Polen 
ontvlucht zijn. Verschillende betrokkenen bij de Beurs voor de Diamant
handel, waaronder joodse organisaties, verklaarden dat Joseph Schweber 
als een fatsoenlijk koopman in diamant' bekend stond en een goede repu
tatie genoot."' 

Wapens 

Rechercheur Wooning wist al snel het vertrouwen te winnen van de SAR-
ieden. Hij herinnerde zich daar later het volgende over: 

Ik wist mij al snel in hun sfeer en gedachtengang in te leven. Zij vonden mij 'een 

jofele vent' en deden zo nu en dan confidenties over hun kennis der explosiva en over 

hetgeen zij op dat gebied reeds hadden weten te bereiken. Ik speelde de ongelovige 

Thomas en trok opzettelijk hun beweringen in twijfel wat de leider van het complot, 

aie ik gemakshalve Koerman [waarschijnlijk Knaap] zal noemen, dermate prik

kelde, dat hij mij op sarcastische wijze uitnodigde eens bij hem thuis te komen. 

Dan zou hij mij wel bewijzen, dat hij geen bluffer was. Uiterlijk reageerde ik vrij 

onverschillig, doch ik was heimelijk toch wel héél erg opgetogen over deze frappante 

lang van zaken en dàt in zo'n korte tijd!!! Koerman was een echte fanaticus. Hij had 

ten grondige afkeer van alle gezag en haatte in 't bijzonder Justitie en Politie. Doch 

wegens mishandeling en diverse pogingen tot doodslag had hij bij zijn kornuiten een 

grote reputatie. 

Enige dagen later bevond Wooning zich in een obscuur kamertje van zijn 
•voning in het Haarlemmerpoortkwartier, waarin slechts een ruwhouten 
ufel en twee kapotte stoelen stonden. Hij moest op een van deze stoelen 
plaatsnemen en aan de tafel gaan zitten: 

Koerman zette een granieten schoteltje midden op tafel, legde daarop een korrel ter 

pootte van een luciferskop en haalde uit een kast een flesje vloeistof, dat hij voor-

tig ontkurkte. Staande aan de andere zijde van de tafel, stak hij zéér voorzichtig 

een metalen breipen in het flesje en haalde deze er heel langzaam weer uit; er hing 

toen een druppel aan de naald. Koerman bracht deze naald snel boven het bordje 

en liet de druppel op het korreltje vallen en toen... Een fel sissende vuurstraal, welke 
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bijna het plafond raakte, verblindde mij en deed mij, totaal beduusd, met stoel en al 

achterover tuimelen. Ontdaan krabbelde ik overeind en stond bedremmeld te kijken 

naar de stuk gesprongen granieten schotel. Koerman stond venijnig te lachen en zei 

op hatelijke toon: 'Je bent toch nog maar een broekie, kameraad en lang geen man 

van de daad. Dat zal wel veranderen als je een beetje meer lef hebt gekregen. Dat 

zullen wij je wel bijbrengen. Als je een bruikbaar lid van onze groep wilt worden. 

moet je niet zo gauw schrikken. Wij hebben al verscheidene bommen gemaakt en 

bezitten ook enige handgranaten, die wij binnenkort wel goed zullen kunnen ge

bruiken. Maar het is jouw taak ons goede handgranaten en blokjes picrinezuur uit 

de Oranje Nassaukazerne te bezorgen. ' 

Blijkbaar om mij te imponeren, toonde Koerman mij 3 eivormige handgranaten 

[hier liet het geheugen Wooning in de steek, in zijn procesverbaal van 11 januari 1919 

sprak hij van twee handgranaten]; hij beweerde deze te hebben gekregen van een 

gedeserteerde militair, die eveneens tot de Arsolraad behoorde. Ik maakte bezwaren 

en zei, dat ik vermoedelijk geen kans zou krijgen handgranaten en picrinezuur te 

jatten', daar dit oorlogstuig veilig opgeborgen en moeilijk te krijgen was. Koerman 

zei dreigend, dat ik, nu ik eenmaal in het complot was opgenomen, niet meer terug 

kon krabbelen. Hij spoorde mij aan haast te maken, omdat de toestand onder de 

arbeiders en militairen in Amsterdam dreigend was en er naar zijn mening spoedig 

heibel zou komen. Met van haat fonkelende ogen en onder het uiten van godslaste

ringen aan de lopende band betoogde hij: 'De kameraden zullen dan niet in gebreke 

blijven en ik reken er op dat jij meedoet!' Ik beloofde hem, indien enigszins mogelijk, 

»1 ijn bijdrage te zullen leveren. Koerman pakte mij bij de schouder en zei: 'Afgespro

ken kameraad, maar wanneer zou blijken, dat je een lafaard bent, zullen we met 

jou afrekenen, begrijp dat goed! 

Zoals afgesproken meldde Wooning aan de PG dat de Amsterdamse SAR de 

beschikking had over enige geweren met veel patronen, enkele revolvers 

en handgranaten. Bovendien vermeldde hij in zijn rapport dat de leden 

hoogstwaarschijnlijk zelfs in staat waren om bommen te maken. Deze had

den de volgende bestanddelen: 

a) Flesje met doorboorde kurk en watje gevuld met zwavelzuur. 

b) Picrinezuur en andere ontploffingsstoffen. 

c) Gevuld met spijkers en/of glas. 

d) Cementen wanden. 

Wanneer de bom op zijn kop gezet wordt, komt het zwavelzuur in aanraking 

met het picrinezuur en veroorzaakt dan een ontploffing. Op geheime berg

plaatsen in de grond zouden de zelfgemaakte bommen bewaard worden." 

De SAR Amsterdam zou ook contacten gehad hebben met een SAR-afdeling 

in Zeeland. De Amsterdamse procureur-generaal concludeerde echter dat 
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Jit contact 'zeer weinig hecht' was. Dat had iets te maken met de gekozen 
organisatorische opzet: 'De hele organisatie is te los en heeft te weinig lei
ding'. Dit, en het feit dat de zaak 'juridisch nog niet rond' was, maakte dat 
er nog niet ingegrepen kon worden bij de Amsterdamse SAR"4 Hoewel één 
van de leden door het bestuur moest worden afgehouden van het plegen 
van een aanslag, vernamen de autoriteiten in de maand oktober nog steeds 
jcen signalen dat 'het bestuur van de Vereeniging tot daden overgaat'."5 

f SAR in Zeeland: fictie of werkelijkheid 

De autoriteiten dachten een SAR-afdeling in Zeeland op het spoor te zijn. 
Van der Weij zei door het bestuur te Amsterdam gemandateerd te zijn om 
naar Vlissingen te gaan om de 'Raden op Walcheren' te bezoeken. In de 
«eek van 23 augustus 1918 ging hij samen met een Amsterdamse of Rot-
:erdamse politie-inspecteur op pad voor een vierdaagse reis. Volgens hun 
»indingen zouden er dertig leden zijn en zouden de Arsolraden zelfs 
doorgedrongen zijn tot de vloot."6 Verder brachten ze een bezoek aan de 
;ommandant van Walcheren om te praten over de aanwezigheid van gehei
me munitieopslagplaatsen. Daarbij had Van der Weij een zeer ongunstige 
indruk gemaakt op de commandant. 

Begin september reisden de rechercheur Berkhout en Van der Weij nog
maals af riaar Zeeland. De Amsterdamse inspecteur Broekhoff ontving van 
'en een rapport waarin zij meldden dat zij op 6 september 1918 te Westka-
pdle hadden gesproken met de sergeant Buys en de soldaten Speckers of 
Spekkers, 'Bibbering', Bakker en Sepp van de iste en 2de Compagnie van 
:en reservebataljon te Westkapelle. Zij allen hadden verklaard lid te zijn 
an de raden van arbeiders en soldaten en zij zouden voorts hebben mede
gedeeld, dat een opslagplaats van munitie was gevestigd te Middelburg, in 
livoli aan de Molenberg. Van der Weij zou die avond een bezoek hebben 
ïbracht aan de voorzitter van de afdeling Vlissingen, genaamd Lolke Hof
man (geen familie van W.A.J. Hofman). Deze Hofman was metaalbewer
ker en vooral bekend als de voorzitter van de plaatselijke Vrije Socialisten. 
Hij nodigde hun uit om op zondag 8 september een vergadering van de SAR 
'ij te wonen. Nog steeds volgens het rapport vond de vergadering plaats in 
W gebouw van de sociaal-democratische bakkerij 'De Broederband' aan 
de Paul Krugerstraat nr. 10. Aanwezig waren onder meer de vrije socialisten 
Lolke Hofman, Petrus Martinus Proost, de secretaris van het PAS Steven 
Gabriëlse, Tresier, Lodewijk Mieremet en de postbode Jan Biesma, wo
nende in de Hobeinstraat 59. In totaal zouden er 14 mensen aanwezig zijn 
-eweest. In de vergadering had Van der Weij verslag gedaan van de stand 
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van zaken in Amsterdam en vroeg hij om het opsturen van een ledenlijst. 
Het adres van de postbode Biesma zou dienen als contactadres. 

Volgens het rapport zou Van der Weij na afloop van de vergadering met 
Hofman meegegaan zijn naar diens woning aan de Oude Markt. Hofman 
toonde hoe er wapens en munitie lagen begraven in de tuin bij zijn huis. 
Hofman zou gezegd hebben dat er in Middelburg en Vlissingen ongeveer 
2.300 geweren verborgen lagen. Bovendien zou de SAR een mitrailleur heb
ben ontvreemd. Verder was er mogelijk sprake van een morsetoestel op zijn 
zolder. 

De Vlissingse commissaris van politie Adolf Otto Frederik Willem Card 
Gasinjet vertrouwde dit niet en liet het huis in het geheim onderzoeken. 
De agenten troffen echter niets aan van hetgeen Van der Weij noemde in 
zijn rapport. Bovendien maakte hij zich boos over het onverantwoorde 
gedrag van Van der Weij: 

Ik vraag mij af als straks werkelijk hun misdadig optreden dan tot uiting komt en 

gezien de weinig intellectueele leiding, tot mislukken gedoemd is, wat het oordeel 

zal zijn, als bij het te voeren proces zal blijken, dat een zoodanig gebruik van pro

vocateurs is gemaakt, dat zelfs handgranaten (gevuld met meel!), al waren die dan 

ook onschadelijk, ten bate der beweging door het vigeerende gezag zijn geleverd. Bij 

onderzoek bij het militair gezag is mij nog gebleken, dat van vermissing van een 

mitrailleur niets bekend was. Wel is voor eenige maanden op Walcheren, waarvan 

mij trouwens is kennis gegeven, ontvreemd enkele onderdeden van een kanon, doch 

kan hierbij vrijwel met zekerheid worden aangenomen, dat het bezit van metaal 

uit hoofde zijner tegenwoordige hooge verkoopwaarde aanleiding tot het plegen van 

dit misdrijf is geweest. "' 

De tuin van Hofman grensde overigens aan een Militair Tehuis. De beheer
der van dit Tehuis, het gezin Meerman, was erg geschrokken van het be
zoek van de twee rechercheurs. Die hadden mevrouw Meerman verteld dat 
zij in Oost- of West-Kapelle waren geweest en daar hadden vernomen dat 
in de tuin van Hofman bommen en granaten verborgen lagen. Mevrouw 
Meerman had grote angst dat Hofman het Militair Tehuis, en daarmee 
haar woning, de lucht in zou kunnen laten vliegen. De rechercheurs had
den haar verteld dat zij anarchistische vergaderingen bij moesten wonen. 
Het militaire uniform dat ze droegen ontlokte de opmerking bij haar dat 
die uniforms veel te nieuw waren. De soldaten in Zeeland zagen er ge
woonlijk niet zo schoon uit. Zo'n nieuw en schoon uniform moest volgens 
haar dan ook wel argwaan wekken."8 

Hoofdagent van Politie Anthonis Rudolf de Boo van Uyen deed op
nieuw onderzoek naar de activiteiten van de plaatselijke vrije socialisten. 
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Hieruit bleek dat ze vooral de militaire dienstweigering propageerden. 
Daarvoor hadden ze eind september 1917 na een rede van de vrije socialist 
Levinus Petrus van Oorschot een Anti-Militaristische Propagandaclub op
gericht. De radicale socialisten werden al langer in de gaten gehouden. Het 
PAS hield op 7 december 1917 een cursusvergadering in 'De Broederband'. 
De 32-jarige broodbezorger Levinus van Oorschot (vader van de uitgever 
Geert van Oorschot) sprak over 'Ons Doel'. Volgens de politie kwam de 
inleiding in grote lijnen overeen met de strekking van het artikel 'Van en 
voor soldaten' uit de Soldaten-Tribune nr. 3 (januari 1918). Onder het wei
nige publiek bevonden zich volgens de politie geen soldaten."9 

De vrije socialisten steunden dienstweigeraars en hun kameraad Mie
remet, de schoonvader van Hofman, bezocht hen in de bomvrije kazerne. 
Aan het begin van de oorlog organiseerden zij solidariteitsacties voor bij
voorbeeld Dirk Wehrens in Middelburg. Hij was in 1914 opgepakt, omdat 
hij van een pamflet 'Aan de militairen' ook een bundeltje had gegooid in 
het gebouw van de militaire commandant. Vanaf juni 1918 steunden zij Jan 
Post jr. Hij was het leger ingegaan om de soldaten te bewerken: 

Ik trachtte ze het doel en wezen van het militarisme duidelijk te maken, ze te doen 

begrijpen waarvoor ze den soldatenrok moeten aantrekken. Maar ach ja, enkelen 

geven je gelijk, maar ze leven verder weer voort alsof ze niets hebben verstaan en het 

gros kijkt je net aan of ze zeggen willen: wat is dat nu voor een onzin wat je daar 

uitkraamt.'z° 

Maar het onbegrip, de tegenwerking, de officieren en de tucht werden hem 
al gauw te veel en hij weigerde. Hij kreeg tien maanden gevangenisstraf.'21 

Het totaal aantal vrije socialisten schatte De Boo van Uyen op maximaal 
25 personen. Verder bestond er sinds kort een zangvereniging gevormd door 
vrouwen en kinderen van de vrije socialisten. Op 12 september, de avond 
dat de SAR zou vergaderen, hield de zangvereniging boven de 'Broederband', 
duidelijk zichtbaar (de gordijnen waren niet dichtgetrokken) een gezellige 
avond en zangrepetitie. Verder had de hoofdagent op de openbare weg een 
gesprek opgevangen tussen de vrije socialisten Hofman, Van Aartsen en Koo 
Joosse. Daarbij spraken ze over hun kameraad Janus Marinissen, voorzitter 
van het PAS, die volgens hen een te grote mond had. Bovendien waren ze 
ontevreden over de resultaten van de propaganda voor dienstweigering, 
vooral nu er een gedeeltelijke demobilisatie aan zat te komen.122 

Ook de mededelingen over de namen van bij de SAR betrokken mili
tairen bleken onjuist te zijn. In West-Kapelle bleek geen sergeant Buys in 
dienst te zijn, wel een soldaat Buis, volgens de Haagse procureur-generaal 
«n 'goed oppassend militair': 
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De soldaat G.J. W. Ribbens (niet Ribbelink) onderging nimmer straf; de soldaat C. 

de Bakker past goed op; de soldaat P. Sep staat evenzeer gunstig bekend... [...] Van 

de geweren, karabijnen, munitie en schietvoorraden te West-Kapelle wordt niets 

vermist. Bij het bataljon aldaar heerscht een goede geest. 

Ook de postbode Biesma stond 'bij de postadministratie bekend als een 
oppassend en betrouwbaar beambte'."1 Tivoli, waar wapens opgeslagen 
zouden liggen, bleek een bordeel te herbergen.'14 Op grond van deze gege
vens concludeerden de autoriteiten dat Van der Weij een fantast was. 

Naar aanleiding van het uitkomen van de verzinsels van Van der Weij 
schreef Broekhof? een brief naar Fabius met de opmerking dat hij de in
druk had 'dat de verbreiding van de Raden van Arbeiders en Soldaten in 
het leger lang niet dien omvang heeft, als aanvankelijk werd aangenomen. 
Ik neem aan dat er hier en daar groepen bestaan van hoogstens 60 man 
zelfs eerder minder en dat het met de wapenvoorraden der beeren nog wel 
schikken zal'. In dezelfde brief merkte hij op dat de (potentiële) aanhang 
vooral te vinden zou zijn onder bepaalde categorieën arbeiders, woonachtig 
in de Jordaan en op Kattenburg te Amsterdam. Het ging hier veelal om 
ongeschoolde en anarchistisch/syndicalistisch georiënteerde werklieden.':i 

De vrees van de autoriteiten sloeg om in opluchting. Maar was daar wel 
reden voor? Was het werkelijk zo dat de raad in Zeeland een verzinsel van 
Van der Weij was? Er blijven voldoende vragen over om aan hun beredene
ring te twijfelen. Wie was de inspecteur van politie die in augustus met Van 
der Weij naar Zeeland reisde en wat was zijn rol in het geheel? Hoe was de 
'fantast' in staat om de in september meegereisde Berkhout te overtuigen 
dat soldaten die zij ontmoetten lid waren van de SAR? Waarom zouden die 
soldaten zelfde fantasieën niet hebben weersproken? Werden zij soms door 
Van der Weij betaald? Dit komt weer niet overeen met de mening van de 
Haagse PG dat het 'goed oppassende' militairen betrof. Wat zeker is, is dat 
een groep militairen in Zeeland actief is geweest in een raad. Daarnaast 
waren er in Vlissingen anarchisten en andere radicale socialisten actiet 
die voorstander waren van het werken met soldaten. Zeker is ook dat de 
betrokken functionarissen niet altijd even goed onderscheid konden aan
brengen tussen de diverse linkse stromingen. In Arnhem zou volgens hen 
Hijman Frijda, een Nederlander uit Keulen, lid zijn van een soldatenraad. 
Hij was naar Nederland gekomen om als milicien te dienen bij het 8ste 
Regiment Infanterie te Arnhem. Volgens de inlichtingendienst zou Frijda 
anarchist zijn, hetgeen bleek uit de vondst van anarchistische brochures na 
zijn vertrek uit Keulen. Frijda zou bovendien in contact gestaan hebben 
met Duitse revolutionairen.'26 De schilder Hijman Frijda was echter een 
sympathisant van de SDAP en stond als afdelingssecretaris van de 'Bond 



RADEN VAN ARBEIDERS EN SOLDATEN 5O3 

van Nederlandsche Dienstplichtigen' openlijk vermeld in het orgaan De 
Reveille.11' 

De samenwerking van justitie met Van der Weij leek op een klucht. Op 
6 en 7 mei 1917 probeerden hij en drie anderen in Amsterdam 700 kilo 
lijnkoeken te stelen aan boord van een schip. Voor de diefstal van voedsel 
van de Nederlandse Staat en omdat Van der Weij al eerder voor verduiste
ring bestraft was, veroordeelde de rechter hem op 16 januari 1918 bij verstek 
tot acht maanden gevangenisstraf. Dit weerhield justitie er niet van om 
van zijn diensten gebruik te blijven maken in plaats van hem te arresteren. 
Pas eind 1918 hield de politie hem aan. Nadat de PG aanvankelijk afwijzend 
stond tegenover een gratieverzoek, zou hij dit later toch ondersteunen. Van 
der Weij verdedigde zich door te stellen dat hij door verkeerde vrienden 
op het slechte pad was geraakt. Sindsdien had hij zich niet meer schuldig 
gemaakt aan kwalijke zaken en leidde nu een 'gelukkig huwelijksleven'. De 
Amsterdamse PG stelde dat 'Van der Weij in der daad verdienstelijke inlich
tingen ontdekt heeft, en dat hij het geweest is, die geheel uit eigen beweging 
het bestaan van deze révolutionnaire organisatie aan het licht gebracht 
heeft'. Bovendien had hij zich in het verenigingsleven ingewerkt en een ver
trouwenspositie gewonnen. De PG was niet bang dat het verzoek tot gratie 
tot achterdocht zou leiden, want Van der Weij diende toch al rekening te 
houden met 'represailles van de zijde der geheime revolutionaire partij'.121* 

&;. Opstand 

De Vrije Socialist van 19 oktober 1918 maakte melding van het bestaan van 
raden van arbeiders en soldaten in een twaalftal plaatsen. Voor meer in
formatie hierover konden geïnteresseerden zich wenden tot de redactie.'29 

Het blad besteedde verder ook zo nu en dan aandacht aan de tribunisti-
sche soldatenraden. Net als vele andere revolutionaire bladen drukte De 
Vrije Socialist de conceptstatuten af van de Soldatenraden in Nederland. 
Deze ontwerpstatuten, hoogstwaarschijnlijk opgesteld door Gerard van 
het Reve, bijgenaamd Vanter, zou een congres op 23 september besproken 
hebben."0 

De arsols waren in oktober 1918 klein. De voorbereiding van een op
hand of revolutie was nog verre van voltooid. Zij hadden dan ook geen be
moeienis met de rellen en muiterijen aan het eind van de maand. Ze waren 
wenmin de aanstichters van de 'Roode Week'. Wel grepen de anarchisten 
ae soldatenopstand in de Harskamp dankbaar aan als agitatiemiddel. Zo 
schreef Naar de vrijheid, het blad van Gerhard Rijnders, het volgende: 
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Is dit geen stukje aanschouwelijk onderwijs? Wij hebben 't altijd gepropageerd: bet 

leger moet niet langer het willoos werktuig zijn van de bourgeoisie. Men heeft om 

daarom vervolgd, in de gevangenis opgesloten: men heeft ons afgeschilderd als dwa

zen, utopisten, dollemannen, onvatbaar voor rede. Maar wij gingen door. Hal ha'. 

beeren, jullie moest eens weten hoe wij gemeesmuild hebben om al dat gesputter en 

al die vervolgingen, hoe wij kalm doorgingen met ons werk; jullie moest eens zien 

de stapels kranten, brochures en vlugschriften, die wij heel gemoedelijk binnen en 

buiten de kazerne onder de soldaten hebben gebracht. 

Van de gebeurtenissen in het leger maakten de anarchisten gebruik om 
opnieuw de discussie te voeren over het dienstweigeren. Naar de vrijhei 
bleef daar een voorstander van: 

Stellig wij zien liever het kalme, beredeneerde, ijzersterke en onoverwinnelijke ver

zet van de dienstweigeraars, dan die ruwe, alles stukdonderende opstandsuiting van 

het oogenblik...Het verzet komt, het nadert, wordtgrooter, laait op... het vergroot 

onze kracht, onze begeerte om door te gaan tot de overwinning'" 

In De Toekomst verscheen het artikel 'Van de Harskamp begint de victorie. 

Redacteur Marten de Boer wees uitgebeid op de klachten van de soldaten. 

Hij vond deze kennelijk gegrond, al hadden hij en zijn medestanders zich 

daar in de afgelopen periode weinig mee bezig gehouden. Hij stelde dat 

van alle grieven, die de soldaten te berde brachten, niet de minste nota genomen 

werd. Na lang dagmarcheren was het eten onvoldoende en dikwijls slecht bereid. 

Tal van kleingeestige fitterijen [sic] van korporaaltjes, onderofficiertjes en noghooger 

geplaatsten moesten de soldaten dulden. Iedereen kent de grieven, doch wat olie in 

het reeds smeulende vuur is geweest, dat is de intrekking der verloven. Men kan de 

soldaat plagen en treiteren, men kan hem een tijdlang op zijn voedsel te kort doen. 

doch men moet van zijn verlof afblijven. 

De Boer probeerde in zijn artikel een verklaring te vinden waarom de 
soldaten zich eerder hadden laten gebruiken bij het onderdrukken van 
onlusten: 

Hoe is het toch mogelijk dat de soldaten, zelf voor helgrootste deel voortgekomen uit 

de rijen van het proletariaat, zich tot dergelijke arbeidersvijandige daden leenden. 

En het was ons betrekkelijk gemakkelijk daarop een antwoord te geven en dat luidde 

dan: de soldaten zijn zich nog niet bewust van de plaats, die zij moeten innemen. 

Door drang en door vrees plaatsten zij zich tegenover hunne medearbeiders, hunne 

vrienden, die beschermen hunne vijanden, de kapitalisten die zich verrijken door de 
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diende der arbeidersklasse. En toch waren er velen, voordat zij de kazerne betraden, 

leden van organisaties, die den strijd tegen die kapitalisten hadden aangeboden 

en deze herhaaldelijk streden. Die moesten toch weten aan welke kant hun plaats 

was. Maar of zij zich niet genoegzaam konden laten gelden of dat de kazerne een 

zoodanige demoraliseerenden invloed op iedereen uitoefent, die haar binnentreedt, 

van protest zelfs niet woordelijk of schrifielijk, bemerkte men heel weinig. Of kan 

misschien de schuld ook liggen bij de organisaties, waarvan zij deel uitmaakten? 

Hebben deze wel zoodanige maatregelen genomen, dat ze geregeld voeling met hare 

vroegere leden hielden, dat de eenmaal gelegde band onderhouden werd? Ook dat 

kan misschien als een van de oorzaken gelden, van de houding der arbeiders in den 

wapenrok. 

De Boer was zich bewust van de beperkingen van de muiteri jen in Ne 

derland. Anarchisten hadden altijd een hoger doel voor ogen, namelijk de 

strijd tegen de krijgsmacht als inst i tuut . D e soldaten moesten revolutionair 

gemaakt worden en, als het eropaan kwam massaal dienstweigeren. D e 

Boer moest nu concluderen dat de soldaten nog niet op dit niveau zaten en 

dat arbeidsvoorwaarden de enige vorm van onrus t hadden gevormd: 

Wij weten zeer goed, dat de thans voorgekomen opstand geen revolutionaire onder

pond heeft, doch dat deze is voortgekomen uit een opeenstapeling van grieven van 

meerdere of mindere betekenis, doch het feit van het verzet over het geheele land 

vervult ons met hoop voor de toekomst. Wij zien daarin het begin van het einde van 

de vaste burgt, (het militairisme) der bezittende klasse [...] Hoe gerechtigd wij dus 

ook het verzet der soldaten dat zich dezer dagen heef geuit, beschouwen, het zal dan 

pas beteekenis krijgen, als het zich keert tegen het militairistische stelsel zelf. 

Alleen dan zou de Ha r skamp k u n n e n leiden tot de overwinning."2 

De gebeurtenissen eind oktober zouden aanleiding moeten zijn voor een 

meer eendrachtig optreden. In de praktijk bleek daar echter weinig van. 

In oktober had de Federatie van Revolutionaire Socialisten een voorstel 

gedaan om in december een Algemeen Congres van Actie te organiseren. 

Zij wilde daarvoor ui tnodigen haar eigen afdelingen, de Vrije Socialisten 

Verenigingen, anarchistische groepen, onafhankelijke vakorganisaties en 

antimilitaristische verenigingen." ' Bij gebrek aan belangstelling ging het 

congres niet door."4 Een reden hiervoor is dat de federatie voorlopig nog 

voor de leiding van het LRSC koos. Zij zag het belang in van machtsvor

ming. Ze had dan ook een circulaire gestuurd om haar afdelingen o m aan 

te zetten tot 'krachtige revolutionaire actie'. Bovendien s tond ze pal voor 

de verdediging van de Russische bolsjewieken tegen het imperialisme. Z o 

vond de typograaf Jan Postma van de federatie dat Rijnders zich moest 
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onthouden van aanvallen op de bolsjewieken.'" Veel anarchisten waren het 
echter met Rijnders eens. Onderlinge meningsverschillen vormden een 
obstakel voor de realisering van het ultieme doel, de revolutie. 

8.6. De revolutieweek 

Onder de kop 'De Naderende Revolutie' had De Vrije Socialist de oproep 
overgenomen van de SDP gericht aan de arbeiders en soldaten van Ne
derland: 'Soldaten, vormt allerwegen in elke garnizoensplaats en in elk 
kamp Soldaten-Raden, zoowel onmiddellijk, als tijdens de demobilisatie... 
Neemt u de vrijheid van politieke beweging, óók in de soldatenkampen 
en garnizoenen.' Zeer verrassend plaatste het blad ook het voorlopig pro
gramma van de SDAP, waaronder inwilliging van alle eisen van het program 
van de Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen."6 Normaal had deze 
krant geen goed woord voor de soldatenbond over. Nu er een revolutie in 
de lucht scheen te hangen, wilden de vrije socialisten erbij zijn. 

Hoewel de minister de Tweede Kamer had beloofd dat het leger zou 
worden gereorganiseerd in 'modernen, demokratischen zin', reageerden de 
militaire autoriteiten nog steeds zeer bruut op bijvoorbeeld het niet-brengen 
van de militaire groet, waarvoor zij drie maanden eisten."" Het was dan ook 
niet voor niets dat volgens De Vrije Socialist een spreker uit Den Haag op een 
revolutionaire vergadering in de Amsterdamse Handwerkers Vriendenkring. 
het tegenwoordige Kriterion, opmerkte: 'Wij stellen vertrouwen in het leger 
en verwachten dat de militairen geen schot zullen lossen. Toen spr. 's morgens 
een troep kavallerie zag passeren, riep hij deze toe: "Zullen jullie op ons schie
ten", waarop de cavaleristen hem toeriepen: "Je kunt op ons rekenen."'1' 
Ook onder de dienstweigeraars op Fort Spijkerboor en Fort Nekkerweg (bei
de onderdeel van de Stelling van Amsterdam) was het rumoerig, omdat ze 
dachten dat de revolutie begonnen was. Ze eisten onmiddellijke vrijlating. 

Op dinsdagavond 12 november kwam de SAR, bewust van de ophanden 
zijnde gebeurtenissen, bijeen voor een ledenvergadering. Wooning had 
intussen versterking gekregen van de militair-rechercheur en onbezoldigd 
rijksveldwachter Abraham van Ockenburg. Deze was woonachtig in Am
sterdam en was als militieplichtige van de lichting 1915 ingedeeld bij het 
18de Regiment Infanterie. Hij bracht het al snel tot onderofficier. Schijn 
baar voldeed hij zo goed, dat hij in het eerste kwartaal van 1918 in dienst 
kwam bij het Algemeen Hoofdkwartier.'40 

Zo'n vijftig mannen hadden zich in de vergaderruimte verzameld. On
der hen: de voorzitter Daniels, de penningmeester Jacob Richard, Knaap. 
De Vrij, Van Veerden (aan de bestuurstafel), Van de Paverd, Georges, de 
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antiquair Johannes Adrianus Bierenbroodspot,'4' Verkerk, Hofman, Lod
der, Abraham Grootendorst, Zijlstra, Meli (onduidelijk of het Coen of 
Albertus betreft), 'Geralti', Homma, Bot (de leider van de onafhankelijke 
mobilisatieclub in Het Gooi of gaat het hier om J J . Bolt?'42), de stoker 
Barend Hendrik (Bab) Kaarls en de banketbakker Benjamin van Volen 
(zware stem en zwarte snor'). Van eind 1917 tot begin 1918 werkte Bab 
Kaarls evenals Hendrik Duinker bij de iste Werkliedencompagnie in de 
Artillerie-Inrichting De Hembrug.'43 Kaarls was lid van zowel de Vrije So
cialisten Vereniging als van de TAMV. Zeer waarschijnlijk was ook de Duitse 
kleermaker en deserteur Julius Ewald Penner aanwezig. Het is niet te ach
terhalen wie dan die andere dertig aanwezigen waren. Volgens Wooning 
zouden er niet veel militairen betrokken zijn bij de SAR, maar van een groot 
aantal sympathisanten kende hij de namen niet. Militairen die in en rond 
Amsterdam gelegerd waren en in burger de vergadering bezochten, zouden 
niet als zodanig herkend kunnen worden. 

Van Volen en Meli deden een voorstel tot verspreiding van een manifest, 
dat de soldaten opriep om gewapend naar de vergadering te komen, die het 
Rsc de volgende avond zou organiseren in de Diamantbeurs. Het manifest 
zou worden ondertekend met 'Soldaten en Arbeidersraad', omdat het nu 
niet meer nodig was om geheim te opereren. Nadat het voorstel met alge
mene stemmen was aangenomen, gingen vier mensen aan het werk om het 
ontwerpmanifest te schrijven. Grootendorst nam op zich om een drukker 
te regelen. Zij spraken af om van het manifest 5.000 exemplaren te laten 
drukken en het de volgende dag te verspreiden. 

Daniels, Hofman en Meli maakten duidelijk dat de wapens niet alleen 
vuurwapens hoefden te zijn. Werktuigen als beitels en messen waren ook 
goed. Hiermede sloten zij zich aan bij de traditie van oproerigheid en directe 
actie van de scheepstimmerlieden van de Oostelijke Eilanden (Kattenburg, 
Oostenburg en Wittenburg).'44 Volgens Hofman voldeed het wapen als je 
daarmee een agent de hersens kon inslaan om hem daarna zijn wapen af te 
nemen. Meli voegde daaraan toe dat het ook mogelijk was om politiepos
ten binnen te gaan en daar aanwezige wapens in bezit te nemen. Hofman 
deed nog het voorstel om onmiddellijk een wapenmagazijn in de buurt te 
plunderen. Dit raadde de vergadering af, omdat dan de mogelijkheid niet 
meer zou bestaan om later andere wapenopslagplaatsen te plunderen, daar 
Je politie dan al gewaarschuwd zou zijn en haar maatregelen zou hebben 
genomen. Iedereen die de behoefte voelde om het toch te doen, stond het 
"ij en zou geen strobreed in de weg gelegd worden. 

Meli had zich tijdens de vergadering teruggetrokken om het ontwerp
manifest te schrijven. Toen hij het voorlas, merkte hij op dat er nog een 
paar dingen in moesten, zoals naar welke vergadering de arbeiders en de 
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soldaten moesten gaan. Met een van de twee rechercheurs maakt hij de 
afspraak dat hij de volgende dag 500 manifesten kon ophalen. Een voorstel 
van De Vrij om aansluiting te zoeken bij de tribunistische soldatenraad 
nam de vergadering niet aan.'45 

Het 'Aan de militairen' gerichte pamflet van de Amsterdamse SAR heb
ben we helaas niet terug kunnen vinden. Het kan zijn dat het hetzelfde 
pamflet is dat op De Vrije Socialist op 16 november afdrukte. Maar wellicht 
is het het pamflet waaruit NW-leider Jan Oudegeest op het SDAP-NW-con-
gres van 16 en 17 november het volgende citeerde: 

Ik heb hier een strooibiljet, dat is verspreid namens de Revolutionaire Raden van Ar

beiders en Soldaten en dat althans niet officieel dus niet uitgaat van het Land. Rev. 

Comm. en dat zeker niet uitgaat van het nas, doch dat onderschreven kan worden, 

blijkens zijn uitlatingen, door Wijnkoop. Zoolang dergelijke strooibiljetten worden 

uitgegeven, waarin staat: 'Aan de soldaten! Meer verlangen wij niet, snelt met Uw 

wapens en Uw kracht met vasten wil uit de kazerne, voegt U bij het volk, verbroeder 

U met hen, schiet neer de honden en de beulen, die Uw tergers geweest zijn en nog 

zullen zijn. Zoo gij gehoor geeft aan onzen oproep, schiet neer hen die de revolutie 

met macht en geweld wenschen tegen te houden'.'*'' 

Op 13 november informeerde de PG van Amsterdam de minister van Justitie 
over de verwachting dat diezelfde avond na afloop van de vergadering van de 
'Wijnkopianen' de SAR-leden zouden 'willen profiteeren om daden van geweld 
te plegen'.'4" Over die vergadering schreef De Vrije Socialisthet volgende: 

De vergadering was een en al geestdrift, maar deze steeg tot een ongekend 

hoogtepunt toen er een groot aantal soldaten met een hoornblazer voorop de 

zaal binnentrad. Uit de vergadering steeg een donderend applaus op toen de 

soldaten op het tooneel gekomen de roode vlag ontplooiden.'''* 

De Vrije Socialist maakte melding van het bericht dat de voorzittet van de 
tribunistische soldatenraad in de Oranje Nassau-kazerne vastzat. Dit leidde 
tot een demonstratie. Terwijl de hele meute op weg ging naar de kazerne 
juichten soldaten uit het militair hospitaal in de Sarphatistraat deze toe.'49 De 
christen-socialist Kruyt liep omringd door een honderdtal soldaten mee in 
de optocht. Binnen de BVCS bestond er nogal wat oppositie tegen het deelne
men aan straatdemonstraties. Kruyt verdedigde zichzelf door te zeggen: 

Dat ik niet bij machte was een menigte van duizenden ofte houden van een de

monstratie langs de kazernes, terwijl ik, toen dat besluit genomen werd, bovendien 

in een andere zaal het woord voerde, zal toch ieder begrijpen. Wat stond mij dan te 
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doen' Den trein te nemen en rustig naar huis te gaan? Of tot het einde toe vooraan 

te blijven en niet op te houden met al mijn kracht van wil en overtuiging het geweld 

tegen te gaan?''0 

Door middel van een ingezonden briefin Opwaarts, het blad van de BVCS, 

nam H. Dekkema het voor hem op: 

En bet kan zeer zijn nut hebben, dat wij er bij zijn, omdat wij mede leidinggeven 

aan de velen, die dit nog van noode hebben en zoodoende zooveel mogelijk het bloed

vergieten voorkomen; ook kunnen wij bij demonstraties actief zijn door te waken 

dat het monster alcoholisme nietz'n klauwen uitslaat en daar hebben wij al schoone 

daden van betoond. Zoo zag ik b. v. door een bondgenoot een dronken soldaat uit 

de demonstratie verwijderen. Tevens, als ik mijzelf even noemen mag, ben ik voor 

een café gaan staan waar onze demonstratie voorbij trok en riep al den anderen 

arbeiders toe, niet te drinken, zeggende: 'Drinkende revolutionairen denken niet en 

denkende revolutionairen drinken niet'."1' 

Leden van de Amsterdamse Arsolraad waren betrokken bij de schietpartij 
voor de cavaleriekazerne op de 13de november. Waarschijnlijk waren het 
ook aanhangers van de Arsolraad die poogden met een meegenomen bijl 
het toegangshek te forceren. Een van hen was de stukadoor Hermanus 
Philippus Jungen.',2 Bab Kaarls werd in zijn been geschoten, toen hij in de 
paniek probeerde het naast de cavaleriekazerne gelegen Rijksmagazijn voor 
Geneesmiddelen te bereiken.'" Volgens de infiltrant Wooning liepen Roelof 
knaap en Willem Hofman, beiden lid van de SAR, met de demonstranten 
mee. Hofman zou een revolver getrokken hebben om daarmee te schieten 
op de soldaten onder de kazernepoort. Knaap kon hem er ternauwernood 
van weerhouden. De 17-jarige Jan van Putten had eveneens een revolver 
meegenomen. Met het wapen in de hand ontblootte hij zijn borst en riep 
schiet maar'. De wacht aarzelde niet en de jongeman stortte dood ter aarde. 
Toen het vuren door de soldaten aanhield, haalden zowel Hofman als 
Knaap een granaat uit hun zak. Hofman zou tegen Wooning gezegd heb
ben 'let op maat — meteen ga ik dat eitje van jou tussen die lui deponeren 
en dan zul je wat beleven!' Tot grote geruststelling van Wooning vonden 
K zijn' handgranaten beter dan die, welke zij aan de Artillerie-inrichting 
Hembrug hadden gestolen. Eerst gooide Hofman een handgranaat naar de 
schietende soldaten. De granaat ontplofte echter niet. Toen stopte Knaap 
de handgranaat maar weer terug in zijn zak. Knaap zei op een op 18 de
cember gehouden vergadering van de anarchistische Jordaangroep, dat hij 
vermoedde dat Hofman door zijn zenuwachtigheid de veiligheidspal had 
^gebroken en dat daardoor het ding niet ontplofte. De volgende morgen 
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ontving Wooning een bericht dat er een niet-ontplofte handgranaat was 

afgegeven op het politiebureau Muiderpoort. Wooning haalde het 'corpus 

delicti' meteen op, waardoor het 'aan de circulatie werd onttrokken'.'S4 

Een SDP-lid uit Purmerend stuurde op 17 november een brief aan de 
patijleider Willem van Ravesteyn met het volgende relaas, hetgeen hij ver
nomen had van zijn zegsman: 

De demonstratie liep ordelijk tot voor de kazerne waar de schildwacht bijna onder 

den voet werd gedwongen en een bootwerker zijn revolver op hem afvuurde en de 

schildwacht alleen in jasmouw schoot waardoor de mouw werd opengeschuurd op 

dit tumult af en ziende dat de schildwacht lijfigevaar kon loopen vuurden de mi

litairen op de demonstranten om de schildwacht te ontzetten met het noodlottige 

gevolg, [sicf' 

Naar aanleiding van de schietpartij schreef De Vrije Socialist het volgende 
commentaar: 'Doch willen wij ons doel bereiken, dan moeten de arbeiders 
in nog grootere getale te Amsterdam zich bij ons voegen en ook de militai
ren niet ongewapend zooals woensdag, doch met hunne wapens bij zich.' 

De anarchist (maar toentertijd nog SDP-lid) Pieter Adrianus Kooijman 
had zijn eigen lezing van de schietpartij en legde de verantwoordelijkheid 
daarvoor bij 'de leiding': 

Ondanks het tegenstribbelen van Wijnkoop c.s. werd door 'de massa' in en rond 

de Diamantbeurs - de Diamantbeurs bleek veel te klein om ze allen te bevatten 

- besloten naar de Oranje-Nassaukazerne te gaan en zich met de soldaten daar 

te 'verbroederen' zoals dat heet. Maar bij de kazerne aangekomen, marcheerde 

'de leiding' fier, met opgeheven hoofd de kazerne voorbij. Hoewel de soldaten die 

achter gesloten hekken verbleven, vanuit geopende ramen de betogers duidelijk hun 

sympathie betuigden. Dat de 'leiders' de kazerne zo waardig voorbij marcheerden 

verdroot sommige achter 'de leiding aansjokkende z.g. 'anarchistische elementen. 

Ze bleven voor het hek staan en poogden het hek te forceren om bij de opgesloten 

soldaten te komen. Dat was het moment waarop met karabijnen gewapende, buiten 

het kazerne-terrein verblijvende, regeringsgetrouwe knolsmerissen ingrepen en er 

op los gingen schieten. 'De leiding' die helemaal niet wist wat er achter haar rug 

gebeurde sloeg ijlings op de vlucht, hoewel er geen schot in haar richting werd gelost. 

Ik betwijfel dan ook nog steeds ofWp. [Wijnkoop] wel tijd voor het bekende glaasje 

water kan hebben gehad.'s' 

De 'Revolutionaire Raden van Arbeiders en Soldaten' deden een oproep 
aan de soldaten om zich bij de arbeiders te voegen en niet te schieten. De 
volledige tekst luidde als volgt: 
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Raad van arbeiders en soldaten 

Te Wapen 

Soldaten! achter u en nog heerscht het tijdperk van kapitalistische willekeur. Ge

bukt gaande onder het militaire wapenpak, dat gij zelf voeldet, niet paste aan uw 

lichaam, moest gij doorstaan de grove, de brutaalste willekeur uwer superieuren. 

Thans vrienden in het wapenpak, neemt in deze dagen de zaken een andere keer. 

Aangestoken door de Russische revolutie-bacil, zijn ook de verdrukte massa's in, 

Duitschland, in Zwitserland in opstand gekomen tegen de bloedwellust hunner 

regeering. 't arbeidende volk is opgestaan, heeft zich bewapend als blijk dat de zaak 

mistig is. De militairen vielen de schellen van de oogen. En ziedaar, kameraden 

wat wij zoo vurig hebben gehoopt, iets wat wij niet durfden gelooven voltrok zich 

in een korten tijd. Ziehier kameraden in 't soldatenpak, gij Nederlandsche soldaten, 

ook hier heeft naast de Spaansche Griep-bacil, ook de Revolutie-bacil den geest der 

arbeiders en velen uwer lotgenooten aangestoken. Nu kameraden is voor u de taak, 

de vernederende rol welke gij altijd ten dienste van 't Kapitalisme en Moordregiem 

hebt moeten vervullen ten einde. 

Nu is ook voor u 't groote oogenblik zich met uwe lijdende vader en broeder, 

kortom met de geheele arbeidende en te lang verdrukte klasse, u zoo spoedig mogelijk 

solidair te verklaren. 

Soldaten, 't arbeidende volk heeft eischen gesteld. Eischen die uwe instemming 

moeten wegdragen, 't Revolutionaire deel der arbeidersklasse wil de basis der Ka

pitalistische en Imperialistische maatschappij een donderend halt toeroepen. Doch 

kameraden, gij soldaten, zult gij morgen, misschien overmorgen staan tegenover de 

in verzet gekomen massa? Wij hopen, wij gelooven, neen wij rekenen op u. 

Kameraden, gij zijt noch 't eenigst houvast der bezittende klasse, omklemt men 

u, zij vreezen. 

Kameraden toont dat haar vrees gegrond is. Laat u niet misleiden door legerher

vorming op demokratischer grondslag. Ziet, wat de bezitter verstaat onder demokra-

tie. Laat uw oog vallen op de demokratische gebeurtenissen in Amsterdam, hoe het 

Hongerige volk op demokratische wijze tot bloedens toe is mishandeld. Hoe in naam 

der demokratie geschoten is op uw vader, uw moeder, enz. 

Soldaten voor 't laatst doen we een beroep op u, nu 't oogenblik daar en uiterst 

gunstig voor de arbeiders is. 

Gij zult 't verzet moeten smoren. Men houdt appèl over u en men zal van u 

verlangen de infame taak van broeder- en oudermoordenaar te worden. 

Dat »ïaggij niet dulden, uw taak kameraden is op het oogenblik anders. 

Gij weigert fier, zooals mannen van karakter past, op te treden tegen welke aktie 

ook, die de komende omwenteling bedreigt. 

Kameraden, te beklagen zijt gij geweest wier roeping als militair was infaam. 

•Joch nu kunt gij de goede zijde van uw wapens Wonen. 

t Was uw taak de rijken, de heerschers te verdedigen tegen 't volk dat zich dorst 



5 I 2 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

te verzetten! Ziet hier waarom men u gebruikte! Ziet hier waarom men toen 't wa

pengeweld wel aanvaardde! 

Soldaten, onze broeden die gij zijt, zonen uit 't arbeidende volk, de tijd is nu 

aangebroken, nu geen weifeling meer, doch handelen naast en met den arbeider in 

onze zijen voor de internationale verbroedering. 

Ten strijd dus voor vrijheid en menschelijkheid! Te wapen voor alle verdrukten, 

tegen allen die nu nog 't recht verkrijgen. 

Soldaten! Leve de sociale revolutie! 

Weg met 't bloedige monster militarisme! 

Weg met den vijand van 'tproduktieve volk! 

Weg met 't eigendomsrecht! 

Op allen! Op ten strijde voor de vrijheid van 't lang verdrukte volk! 

Revolutionaire Raden van Arbeiders en Soldaten.1^ 

Het is niet bekend of de SAR de pamfletten daadwerkelijk onder de soldaten 
verspreidde. 

De Vrije Socialist drukte het 'Manifest aan de arbeiders en arbeidsters 
van Nederland' af, dat in feite een tegenhanger was van het Rsc-manifest. 
Volgens het manifest wekte de redevoering van Troelstra alleen maar de 
indruk van een proletarische revolutie. De SDAP en het N W beperkten zich 
tot het stellen van politieke eisen, zoals de afschaffing van de Eerste Ka
mer en de invoering van de achturige werkdag. Het 'maakt u niet tot vrije 
menschen en het brengen van de bedrijven in de handen van den staat is 
geen socialisme maar staatskapitalisme, dus staatsslavernij'. In het manifest 
stond geen enkele verwijzing naar soldaten of raden, wel de oproep tot 
een 'economische revolutie': 'Recht is dat ieder geeft naar zijn krachten 
en neemt naar zijn behoeften.' Ondertekenaars kwamen uit de IAMV of 
SAA: Gerhard Rijnders, Domela Nieuwenhuis, Nico Schermerhorn, Dirk 
Klomp, C. Kriller, L.B. Hilbink, C M . Veltman, J. Nijman, Piet Boorsma 
en S.W. (Sam) Colthof.-' 

De SAR was te klein om een rol van betekenis te kunnen spelen. Er was te 
weinig mankracht om grote aantallen militairen te kunnen bereiken. Toch 
hadden de autoriteiten nog wel enige vrees voor hen. Dat kwam ook doordat 
het na de 'Roode Week' gonsde van de geruchten. In Naarden had de com
mandant een gerucht opgevangen, dat onder de militairen rondging. Op 
maandag 18 november zouden 'revolutionaire aanslagen' beraamd zijn tegen 
de werkplaatsen van 'draagbare wapenen', de munitiefabriek De Hembrug 
en tegen de opslagplaatsen van auto's in Delft. Met de buitgemaakte voer
tuigen zouden opstandelingen vervolgens een 'strooptocht' ondernemen en 
optrekken richting Naarden."10 Van uitvoering zou het niet komen. 
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Conclusies 

Het militarisme aan de kaak stellen bleef ook gedurende de jaren 1917 en 
1918 het motto van de anarchisten. Diverse bladen als De Vrije Socialist, 
De Wapens Neder, De Werklooze Arbeider, Naar de Vrijheid en Recht door 
lie publiceerden veel in algemene zin over het kwaad van het militarisme. 
Zelden gingen ze in op de concrete levens- en arbeidsomstandigheden van 
de soldaat. De verschillende opvattingen van de anarchisten en syndicalis-
ten, zoals we die al voor de Eerste Wereldoorlog zagen, traden ook tijdens 
de mobilisatie op de voorgrond. Dat was het vraagstuk van het gebruik 
van geweld, wel of niet dienstweigeren, moest er gestreefd worden naar 
een 'rood leger', etc. De christen-socialisten waren de meest uitgesproken 
tegenstanders van geweld, terwijl een deel van de anarchisten daar geen 
enkele moeite mee had. 

Dienstweigeren was een van de belangrijkste middelen om het vermale
dijde militarisme aan te klagen. De ideologische en financiële ondersteu
ning van dienstweigeraars en hun gezinnen sloot aan op een traditie van 
zelfhulp binnen de arbeidersbeweging. Minder scheutig met geldelijke 
steun waren de anarchisten als het de gemobiliseerden en hun vrouwen 
en kinderen betrof. Zo voerden de syndicalisten een verhitte discussie op 
N'AS-congressen over het wel of niet eisen van extra vergoedingen voor de 
gezinnen van de soldaten. Belangrijkste reden voor de tegenstand was dat 
deNAS-leden hiermee het militarisme zouden bevorderen. 

Ondanks een meerderheid, veelal bestaande uit jongeren die sympa
thie had voor de individuele dienstweigering, was er een minderheid die 

ertuigd bleef van de noodzaak om te werken onder de soldaten. Het 
wen vaak bootwerkers, ex-marinematrozen, metaalarbeiders en losse 
werklieden, die, merendeels anarchistisch/syndicalistisch georiënteerd, de 
soldaten door directe acties en agitatie wilden aanzetten tot massale dienst
weigering. Het leger diende onbetrouwbaar gemaakt te worden voor de 
apitalistische heersers en daarbij waren er geen morele bezwaren tegen het 
gebruik van wapens voor de eigen doeleinden. 

De invloed van het militaire apparaat op de diverse aspecten van de bur
germaatschappij nam steeds grotere vormen aan. Door de staat van beleg 
^perkten de autoriteiten de vrijheid van vergadering en drukpers. Bijeen
komsten werden verboden, sprekers konden rekenen op uitzetting. Maar 
*K militarisering van de burgerlijke maatschappij had ook een keerzijde: 
Paradoxaal genoeg vonden radicale socialisten nu makkelijker dan voor-
Men een luisterend oor onder de arbeiders. 

tr gaapte tot het uitbreken van het aardappeloproer een grote kloof 
[ussen de radicale opvattingen van de anarchisten en het bewustzijn van 
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de massa van arbeiders en soldaten. Voorheen waren de leuzen van revo
lutie en antimilitarisme abstract. Realisering van een andere samenleving 
was ver weg. De door de vrije socialisten uitgedeelde pamfletten sloten na 
juli 1917 meer aan op een concrete situatie. De bevolking kon in opstand 
komen, de sociaal-democratische bestuurders stonden aan de andere kant 
van de barricades en het bleek dat de soldaten door agitatie en propaganda 
aangezet konden worden tot een vorm van dienstweigering. 

Een met het oproer in Amsterdam vergelijkbaar voorbeeld was de 
Hembrugstaking. Het oproepen door de directie van militie-, landweer-
en landstormplichtigen om de staking te breken was voor de activisten de 
voorbode van een in te voeren 'burgerlijke dienstplicht'. Het besluit van de 
'moderne' bond om aan het werk te blijven toonde volgens de anarchisten 
nog eens ten overvloede aan hoe weinig de sociaal-democraten te vertrou
wen waren. De 'syndicalistische' bond wist van deze situatie te profiteren. 
De anarchisten hoopten dat het neerleggen van het werk zou uitgroeien tot 
een algemene werkstaking, die eveneens een effect zou hebben op het leger. 
De activisten uit de hoek van de SAR besloten tot het plegen van een aanslag 
op de trein die dagelijks werkwilligen naar de Hembrug vervoerde. Deze 
actie mislukte en dat zou niet de laatste keer zijn. 

De naar aanleiding van de Russische ontwikkelingen in het leven geroe
pen soldaten- en arbeidersraden bleven beperkt van omvang. Een reden 
hiervoor was dat soldaten minder geneigd waren om zich aan te sluiten bij 
een organisatie. Deze toenemende desinteresse trof zo ook de anarchisten, 
die in vergelijking met andere stromingen toch al een minderheid vorm
den. Bovendien bleek het voor een deel van de jongeren dat aanvankelijk 
gekozen had voor het werken, onder de soldaten niet vol te houden. De 
tegenwerking door de autoriteiten en het gebrek aan steun onder de ge
wone soldaten deed menigeen het bijltje erbij neergooien. Eigenlijk was er 
geen sprake van door soldaten gekozen organen, maar eerder van geheime 
comités, verspreid over een tiental plaatsen. In totaal waren wellicht een 
paar honderd man (burgers en soldaten) lid van deze clubs. De voorname
lijk Amsterdamse activisten waren concreet bezig met het verzamelen van 
wapens, het fabriceren van bommen en het plannen van acties. 

Overigens was het niet altijd even duidelijk wie en welke groepen opkwa
men voor het dienstweigeren of voor het werken onder de makkers in hei 
soldatenpak. De opvattingen liepen vaak door elkaar. Wel was er met het 
vorderen van de oorlog sprake van een zekere differentiatie onder de anar-
chisten. Het waren vooral de vrije socialisten aangesloten bij de Federatie 
van Revolutionaire Socialisten, die het belang inzagen van organisatie en 
machtsvorming en daarmee ook van het soldatenwerk. Hun deelname aai 
het Revolutionair-Socialistische Comité zal hier ook niet vreemd aan g 
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zijn. Door de revolutionaire ontwikkelingen in Rusland steeg het aanzien 
van de bolsjewieken en daarmee ook dat van de SDP, die een aanzienlijke in
vloed had in het RSC. Voor andere anarchisten zou de afkeer van staatsgezag 
en leiders alleen maar groter worden. De ontwikkelingen in Rusland en de 
rol van de radicale sociaal-democraten onder leiding van Lenin en Trotsky 
konden na een aanvankelijk enthousiasme al snel rekenen op meer kritische 
commentaren. Dit moet dan ook gezien worden als de belangrijkste oorzaak 
voor het mislukken van de samenwerking tussen de anarchistische en de 
tribunistische soldatenraden. Eenheid kwam niet tot stand. 

Hoewel het er op het eerste gezicht nogal militant aan toe ging, bleek 
het in de praktijk allemaal niet zo'n vaart te lopen. Alle ronkende retoriek 
len spijt, waren de autoriteiten door infiltratie, vooral waar het Amsterdam 
betrof, vrij goed op de hoogte van de plannenmakerij. Ze boden zelfs de 
helpende hand bij de levering van wapens. Soms leken zij door de con
stante geruchtenmachine en overijverige informanten op het verkeerde 
spoor gezet te zijn. 

Met de onlusten in oktober 1918 hadden de arsols niets van doen. In de 
Roode Week' was er slechts een bescheiden rol weggelegd voor de SAR in 
Amsterdam. 
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