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9 H E T REVOLUTIONAIR-
SOCIALISTISCH C O M I T é , 
D E S D P E N H E T S O L D A T E N W E R K 

De Sociaal-Democratische Partij vormde de stuwende kracht binnen het 
revolutionaire eenheidsfront, eerst de Samenwerkende Arbeidersverenigin
gen (SAV), later het Landelijk Revolutionair-Socialistisch Comité (LRSC). 

Deze organisaties verdedigden tijdens de oorlog een moeilijk standpunt. 
Zij waren tegen de mobilisatie, maar voor veel Nederlanders was het leger 
geen oorlogsinstrument, maar een middel om het land buiten de strijd 
te houden. Revolutionair-links wilde zich onderscheiden van Troelstra en 
de zijnen. Tijdens de mobilisatie zetten de aangesloten organisaties zich 
aftegen de 'godsvrede'. Voor de SDAP hadden zij geen sympathie. De SDP 

had in de SAV en het RSC een speciale plaats. De partij had een sociaal-de
mocratische achtergrond en was dientengevolge zoals de SDAP aanhanger 
van het volksleger. Dit standpunt was problematisch, omdat de moderne 
arbeidersbeweging de mobilisatie steunde waardoor dit ideaal in diskrediet 
was gebracht. De vraag was, nu het antimilitarisme door de oorlog een 
ernstige nederlaag had geleden, of de SDP het volkslegerstandpunt zou 
handhaven. Hoe trad zij het gemobiliseerde leger tegemoet? Hoe zou zij 
trachten invloed op de soldaten te verkrijgen? Welke rol zou zij spelen bij 
het soldatenverzet? In november 1918 zouden de revolutionairen een on
verwachte gelegenheid krijgen om een revolutiepoging te ondernemen of 
te ondersteunen. Stond de partij toen klaar, had het werken onder soldaten 
vruchten afgeworpen? 

9.1 Ideeënvorming, mobilisatieclubs, plaatselijke 
agitatiecomités en individuele activiteiten 

Het volkslegerideaal stelde de SDP na augustus 1914 voor een dilemma. Aan 
de ene kant toonde de SDP in 1914 trouw aan haar opvattingen over het 
volksleger: 'het gewapende volk tegenover de cadaverdiscipline van 't staan
de leger, welk leger immers de stevigste pijler is, waarop het kapitalisme 
steunt.' Anderzijds bleek dat dat gewapende volk toch de wapens opnam 
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in dienst van in plaats van tegen de heersende machten. Hun 'ideale' leger 
was voorlopig een utopie. De werkelijkheid gebood de partij voorrang te 
geven aan het antimilitarisme, het antikapitalisme en de strijd tegen de 
oorlog. De partij tekende protest aan bij de pogingen van de regering om 
vanwege personeelsgebrek een militiemarine in te voeren. De SDP zag de 
militiemarine als 'het dwingen van de arbeiders om als matroos het Neder-
landsch koloniaal imperialisme te verdedigen'. De Tribune verweet F.W.N. 
Hugenholtz, de marinewoordvoerder van de SDAP-Kamerfractie, na eerst 
de godsvrede te hebben gepredikt nu de strijd van de matrozen 'in goede 
banen' te leiden, met andere woorden te controleren.2 

Het volkslegerideaal werd slechts uit de ijskast gehaald als dat de revolu
tionairen agitatorisch gezien van pas kwam in hun polemieken met de anar
chisten en de SDAP. Een lid merkte het volgende op: 'de propaganda moet 
zijn dat de soldaten revolutionair worden.' Meer leden waren er overigens 
voor om het punt van de volksbewapening uit het programma te schrappen. 
I.N. Loonstein uit Bussum schreef aan Wijnkoop zich niet te kunnen vin
den in de eis van een volksleger. Volgens hem had de voorkeur: 'geen man, 
geen cent voor het leger.'- Uiteindelijk zou het SDP-congres van juni 1915 
besluiten het er in te houden, maar er wel een nieuwe inhoud aan te geven. 
Volkswapening werd nu een strijdmiddel tegen de binnenlandse vijand, op 
grond van de overweging dat het proletariaat in een reeks van gewapende 
conflicten de staat en de bourgeoisie zou overwinnen. Ter wille van de een
heid had de Leidse afdeling haar afwijkende standpunt aangaande de volks
bewapening niet ingebracht.4 Het volkslegerideaal weerhield de radicale 
sociaal-democraten er niet van om standpunten in te nemen die hier dwars 
tegenin gingen. De partij en ook haar jongerenorganisatie De Zaaier spra
ken zich duidelijk uit tegen wat zij noemden de 'gedwongen zeemilitieV 

De kwestie van de volkswapening speelde eveneens een rol bij de on
derhandelingen die de 'Revolutionair Socialistische Vereeniging' (RSV) en 
de SDP al geruime tijd voerden over samengaan. In mei 1915 had Henriette 
Roland Holst samen met een deel van de antimilitaristische en linkse op
positie in de SDAP het Revolutionair Socialistisch Verbond (voorloper van 
de RSV) opgericht. Voor haar stond de strijd voor demobilisatie en ontwa
pening centraal. Op het partijcongres van 1915 zou de SDP het volksleger 
verwerpen ter verdediging van de onafhankelijkheid of van de neutraliteit. 
Dit besluit was mede gebaseerd op Gorters analyse van het imperialisme 
Nederland was een koloniale mogendheid en daarom had het Nederlandse 
leger een imperialistisch karakter. Van afweeroorlogen was volgens Gorter 
bij de grote mogendheden geen sprake en zo moest ook Nederland afzien 
van de landsverdediging. Afzien van de landsverdediging betekende vol
gens Gorter niet afzien van de 'volkswapening' ter verdediging van de re-
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volutie. Met de nieuwe vaststelling van het volkswapeningstandpunt werd 
een van de laatste obstakels weggenomen voor de uiteindelijke aansluiting 
van de RSV bij de SDP in 1916/' 

Het volkslegerideaal was een theoretisch concept en sloot onder de toen
malige omstandigheden niet aan bij de wensen van de gewone arbeider. De 
demobilisatie-eis daarentegen kende dat nadeel niet. Veel arbeiders in uni
form wilden, zoals we zagen, naar huis om zich met de dagelijkse besognes 
bezig te houden. Op dat punt tamboererend hield Barend Luteraan na
mens de SAV op 8 december 1914 een inleiding tegen de oorlog voor een ge
hoor van arbeiders en soldaten in het boven Purmerend gelegen Kwadijk.7 

Bovendien werkten de radicale antioorlogskrachten aan de oprichting van 
plaatselijke agitatiecomités tegen de oorlog en de gevolgen daarvan. Deze 
organisaties hadden zich op diverse plaatsen zelfs voorbereid op opereren 
onder clandestiene omstandigheden.8 Op 13 december nam het Landelijk 
Agitatie Comité het besluit actie te gaan voeren voor demobilisatie. Het 
comité zag de mobilisatie als een stap richting oorlog. 

Met het agitatiecomité van de SAV kwam de SDP aan het eind van 1914 op 
voor 'spoedige actie tot demobilisatie'.'J Het Landelijk Comité van de SAV 
stond in een oproep ook stil bij de positie van de soldaten zelf: 

Het spreekt vanzelf, dat de demobilisatie een belang is van de soldaten-zèlf. Zoover 

zij het helpen kunnen, zullen zij niet wenschen, de geestelijke en materieele ellende 

van de mobilisatie langer door te maken. Of moet dat maar duren, eenjaar en lan

ger, zoolang de bourgeoisie dat wil? Neen immers, dat willen wij niet. Maar het is 

vooral een belang van de strijdende arbeiders, dat de soldaten zoo kort mogelijk in de 

klauwen zijn van het ook geestelijk moordende militarisme, en dat onze kameraden 

van leger en vloot zoo spoedig mogelijk in onze rijen terugkeeren, om met ons samen 

het kapitalisme te bevechten.'0 

Het was dan ook logisch dat het de militairen al in september 1914 verbo
den werd om het SAV-manifest 'Aan de militairen', dat gericht was tegen 
de mobilisatie en de oorlog, en andere revolutionaire geschriften in bezit 
te hebben en te verspreiden." Plaatselijke commandanten hadden daarop 
anvankelijk toezicht. Het verhinderde niet dat het propagandamateriaal 
zijn weg naar de kazernes vond. Activisten verstopten het tussen versna
peringen ofwel toegestane lectuur, die in hele zendingen naar de troepen 
onderweg waren.'2 De SDP wilde invloed op de soldaten en wenste een 
organisatie op te richten. Ook trachtte zij in de bestaande mobilisatieclubs 
invloed te verkrijgen. Het is niet helemaal duidelijk wat de positie was van 
de SDP ten opzichte van de onafhankelijke mobilisatieclubs. Ongetwijfeld 
moet de partij moeite gehad hebben met deze veelal onder (anarcho-)syn-
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dicalistische invloed staande clubs. Naast veel andere kwesties zal vooral 
het afwijzen van de volkswapening door deze clubs bijgedragen hebben tot 
een ongemakkelijke houding van de partij. Een aantal keren sprak, zoals in 
hoofdstuk zeven reeds is vermeld, David Wijnkoop op clubvergaderingen. 
Zo hield hij op 27 augustus 1915 voor de mobilisatieclub in Den Helder 
een rede over 'Eén jaar oorlog'. Uitsluitend soldaten bezochten volgens 
De Tribune de bijeenkomst." In Het Gooi bestond een mobilisatieclub, 
waarbij ook SDP-leden betrokken zijn geweest. Het betrof hier eveneens 
een onafhankelijke mobilisatieclub, die na verscheidene pogingen, officieel 
op 13 maart werd opgericht na een oproep in het Volksdagblad. De in fort 
Ronduit gelegerde Johannes Henrikus Bot berichtte hierover in De Tribuut 
van 14 april 1915.'4 Het Gooise Agitatie-Comité ondersteunde de club. Wel
licht speelde het Amsterdamse SDP-bestuurslid Johannes Franciscus Vla
ming sr. hier ook een rol in. De kantoorbediende was tijdens de mobilisatie 
ingedeeld bij de vestingartillerie.'5 Het is ook heel goed mogelijk dat de 
vrije socialist Charles Georges als kanonier hierbij betrokken was. Later in 
de oorlog, in 1918, zou hij een prominente rol spelen in een anarchistische 
Soldaten en Arbeidersraad te Amsterdam.'6 

In Tilburg trachtten SDP-ers invloed te verkrijgen. De onafhankelijke 
mobilisatieclub aldaar organiseerde op 26 januari 1915 een bijeenkomst 
over 'Syndicalisme en Socialisme'. Spreker was Lansink sr. De aanwezige 
landweerman en tevens SDP-lid Max Roodveldt was het niet eens met de 
conclusie van de spreker dat de sociaal-democratie leidde tot verraad aan 
de arbeidersklasse.'" Volgens De Tribune zou Lansink sr. ook gezegd heb
ben dat de brochure van Gorter Het imperialisme, de wereldoorlog en à 
sociaal-democratie aantoonde dat werkelijk revolutionaire socialisten zich 
bij de syndicalisten moesten aansluiten. Roodveldt, in het dagelijks leven 
'bosjesmaker' (sigarenmaker), een over het algemeen politiek bewuste be
roepsgroep, ging hierover met hem in debat. De Tribune concludeerde: 

't Wordt boog tijd om onder de soldaten propaganda te maken voor het socialisme. 

Wij kunnen en mogen dit niet aan de SDAP overlaten, die zooals bekend is, de solda

ten zoet houdt met voordrachten van Sternheim en toespraken van Kleerekoper; en 

evenmin aan anderen. 

De krant riep haar lezers op Tribunes, folders, brochures, maar ook geld 
te sturen naar de nog maar kort daarvoor in het soldatenpak gehesen 
kantoorbediende Pieter Abraham Secrève. Dit eveneens Amsterdamse 
SDP-lid was als gemobiliseerde landweerman van 7de Regiment Infantenc 
ingekwartierd op Emmastraat 4, Tilburg.'8 Secrève schreef in een brief aan 
Wijnkoop over zijn plan om samen met de andere abonnees, sympathise-
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ten en leden toe te treden tot de mobilisatieclub van de SDAP. Hierbinnen 
zouden zij dan een actie kunnen opstarten voor demobilisatie. Hij ging 
er bij voorbaat vanuit dat zo'n actie weinig succes zou hebben. Er zou wel 
propaganda voor de SDP gemaakt kunnen worden. Ook zou geprobeerd 
kunnen worden een eigen spreker op te laten treden: 

Dit laatste zou uitstekend geschikt zijn om een beetje helderheid in de hoofden te 

brengen, want dat is zoals je weet, zeer noodig. De mobilisatieclub doet zijn bestom 

door vermaken en toespraken à la Kleerekoper de soldaten zoet te houden. Dat kan 

en mag toch niet zoo doorgaan, ik vind, dat het onze plicht is om juist onder hen 

het socialisme te propageeren en hen uit den dommel wakker te schudden. Er zijn 

onder hen nog wel goede elementen, die voor onze zaak te winnen zijn, ik heb hier 

tenminste nog 3 menschen abonnee op de tribune kunnen maken, een dezer drie is 

lid van de SDAP, maar was door de intreurige taktiek dezer partij en ook door de 

internationale nederlaag moedeloos geworden. Ik heb echter hoop hem binnen korte 

tijd lid van onze partij te maken."' 

Niet veel later, op 19 februari, figureerde het SDP-lid Roodveldt wederom 
op een vergadering van de Tilburgse onafhankelijke mobilisatieclub, waar 
de bestuurder van de Bouwvakarbeiders C A . (Kees) de Klerk als spreker 
was uitgenodigd. Volgens De Tribune volgde 

er een geanimeerd debat, waarbij Roodveld [sic] onzerzijds zijne 5 volgende vragen 

toelichtte, door onze Soc. Dem. meening tegenover de syndic, te plaatsen omtrent: 

ie De politieke strijd als middel 2e Het duurder worden der levensmiddelen. $e Dat 

vakstrijd en parlementaire strijd elkander moeten aanvullen. 4e De politieke alge-

meene werkstaking. $e Het optreden der SDAP tegenover de SDP. Het kenmerkende in 

de antwoorden van De Klerk was dat het bleek, dat hij 't met verschillende onzer 

argumenten eens was. 

De geheel uit militairen bestaande 'SDP afdeling Tilburg' beklaagde zich via 
De Tribune over het gebrek aan steun. Alleen de afdeling Den Haag had 
wekelijks 70 Tribunes opgestuurd.20 

Op 23 februari zou Roodveldt opduiken op een bijeenkomst van de 
sociaal-democratische mobilisatieclub in Tilburg, waar hij de SDAP-er Hen
drik Spiekman kapittelde en hem toevoegde dat een rechtgeaarde socialist 
achter de leus 'geen cent en geen man voor mobilisatie of militarisme' 
moest staan.2' 

De kantonnementscommandant gaf slechts toestemming voor debatten 
111 vragenvorm. Secrève wilde daarom aan de commandant voorstellen om 
«n bijeenkomst te organiseren over 'het imperialisme, zijne oorzaken en 
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gevolgen en de strijd daartegen'. Hiervoor zouden dan sprekers van SDAP 
en SDP uitgenodigd moeten worden. Hij vroeg Wijnkoop om financiële 
steun en om een spreker te leveren. Hierna zou dan in samenwerking met 
de mobilisatieclub een cursusvergadering georganiseerd kunnen worden." 
Aangezien we er niets van vernemen, is het waarschijnlijk dat de bijeen
komst niet is door gegaan. 

Van een aantal SDP-ers is bekend dat zij in dienst waren tijdens de mo
bilisatie. Soms uitten zij daar hun idealen, soms ook niet. Allen waren 
tegenstander van het leger. Niet iedereen was echter betrokken bij een 
soldatenorganisatie. 

Apeldoorn 
Op 25 september 1914 schreef de tijdelijk in Apeldoorn gelegerde SDP-er 
Sally van der Hal een brief aan Wijnkoop. In het garnizoen was hij in 
contact gekomen met 'verschillende (ongeorganiseerde) vrije elementen, 
die bereid zijn samen te werken voor het houden van één of meer vergade
ringen over den oorlog'. 

Hij verzocht het partijbestuur hier zijn medewerking aan te verlenen. 
In het garnizoen lagen ongeveer 8.000 militairen, die volgens Van der Hal 
'met instemming' het door de SAV verspreide manifest Aan de militairen 
hadden gelezen. Binnenkort zouden de activisten weer bij elkaar komen. 
Voor 'de vrijen' zou Domela Nieuwenhuis of Gerhard Rijnders uitgeno
digd worden. Van der Hal stelde voor om namens de SDP Anton Panne 
koek, Willem van Ravesteyn of Wijnkoop te laten spreken.2' Later zou een 
onafhankelijke mobilisatieclub worden opgericht. Of de SDP hierin invloed 
had, is onbekend. 

Zaanstreek 
Hoewel Dirk Schilp pas in 1919 toe zou treden tot de Communistische 
Partij, rekende hij zichzelf aan het begin van de oorlog al tot de revolutio
nairen die duidelijk stelling namen tegen het militarisme. In zijn Dromen 
van de revolutie, schetst hij levendig een beeld van die tijd. De fabrieks
arbeider Schilp was in 1913 al acht maanden voor zijn nummer in dienst 
geweest. Hij had goede contacten met zowel het NAS als het N W . In eerste 
instantie voelde hij zich aangetrokken tot de SDAP. Maar omdat die zich 
niet duidelijk uitsprak tegen de oorlog verminderde dat.'1 Hij sprak daar 
veel over met Gerrit Rozen, matroos en radicale aanhanger van de SDAP.: 

Toen Schilp in dienst moest had hij veel bezwaren: 

Maar ik was geen anti-militarist, geen dienstweigeraar. Ik voelde veel meer dan 

de andere jongens: misschien kunnen we de revolutie maken in de Kazerne, f.-] 
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Het begon al mooi. Ik word ingedeeld in een school en op het moment dat ik daar 

aankom zie ik een vrijwillige korporaal een grote smoel geven aan een buurman van 

me. Hij moest opschieten met zijn strozak vullen. Ik zeg tegen die korporaal: Dat 

kan een karweitje voor jou zijn, daarvoor ben jij gekomen, maar denk je dat wij 

hier gekomen zijn om strozakken te vullen? Dat was natuurlijk insubordinatie, al 

was ik óók korporaal. Maar hij was vrijwilliger. Ik zeg dat-ie naar de verdommenis 

kan lopen en geef hem een hengst op zijn harsens. En dat is natuurlijk helemaal mis. 

Er wordt een rapport van gemaakt en ik moet bij de commandant komen. Maar ze 

waren heel soepel. Dienstplichtigen zouden eens moeten weten wat ze de eerste da

gen allemaal kunnen doen, dan kwam er geen leger tot stand. Dan durft de leiding 

namelijk nog niets. Ik kreeg ook niets en werd alleen de volgende dag uit de school 

bracht naar Oost-Oever.1'' 

Het militaire pak vond hij maar een vreselijk iets: 

Die ontmenselijkende werking van een uniform merk je nog niet eens altijd in de 

eerste plaats bij de soldaten. Een soldaat kan op een gegeven ogenblik nog uiterst 

solidair zijn. Maar hoe hoger ze worden des te onbetrouwbaarder. Een socialistische 

luitenant... moetje luisteren, het is om te gillen. 

De kapitein had het van de eerste dag aan op mij voorzien. En daar had hij 

misschien wel gelijk aan. Want hoewel ik niet provoceerde, deed ik toch anders dan 

de andere jongens. Je denkt namelijk wel datje hetzelfde doet als die anderen, maar 

het is niet waar. Je loopt altijd net achter of net voor, zonder datje het in de gaten 

hebt. Daar zit niets opzettelijks in, het is je natuur. Je wéét niet eens datje het doet. 

Het was bijvoorbeeld echt gek dat ik ab machinebankwerker mijn geweer niet goed 

schoon kon maken. En bij God, ze haalden mij er altijd uitr~ 

Schilp had ook een paar keer vastgezeten op de marinewerf, waar ze speciale 

cellen hadden voor mensen die niet wilden. Later zou Schilp overgeplaatst 

worden naar de Hembrug. 

W'oiidrichem 

De Rotterdammer CPN-er Bertus Schmidt schreef in Rode jaren over zijn 

Herinneringen aan zijn gemobiliseerde vader, Lambertus Willem Schmidt. 

Deze SDP-er diende bij het begin van de oorlog als landweerplichtige 

scherpschutter van het regiment Jagers in Woudrichem. Daar zou hij 

sstationeerd blijven tot december 1915. Het is niet uitgesloten dat zijn 

nandeltje met repen chocolade en biscuits niet alleen diende als extra bron 
van inkomsten, maar tevens als dekmantel om pamfletten te verspreiden 

onderzijn medesoldaten. Eind juli 1917 kwam hij enkele dagen op voor de 

indertijd omstreden herhalingsoefeningen.18 
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Waarschijnlijk heeft hij hierbij zijn partijgenoot Cornelis (Jacobus) 
Kretz, die ook korte tijd in Woudrichem gelegerd was, niet ontmoet. De 
stoelenmaker Kretz (lichting 1899) kwam in plaats van augustus 1914 pas 
op 7 oktober 1915 op bij het landweerdistrict Den Haag. Omdat dat na
tuurlijk veel te laat was, kreeg hij in november zes dagen politiekamer. In 
mei 1916 was hij ingedeeld bij de vesting Woudrichem, om in juni 1916 
ondergebracht te worden bij de 4de compagnie landweerhospitaalsoldaten 
te Amsterdam. Kretz stond binnen de SDP bekend als dwarsligger.'9 

Vlissingen 

Het Plaatselijk Agitatie-Comité tegen de Oorlog in Vlissingen organiseerde 
op 16 januari 1915 een discussiebijeenkomst met de SDP-er Gerrit Mannourv, 
die fungeerde als secretaris van het Vlissingse agitatiecomité en Eekhof van 
de Transportarbeidersbond. Er bleek vooral verschil van inzicht omtrent 
de betekenis van de strijd voor het antimilitarisme en antinationalisme te
genover die van het streven naar directe lotsverbetering. Daar de opkomst 
gering was, besloot de vergadering een nieuwe bijeenkomst te organiseren 
met Lansink sr. en de wiskundeleraar Mannoury aJs sprekers. Omdat de 
garnizoenscommandant van het in staat van beleg verkerende Vlissingen 
verwachtte dat het een bijeenkomst met een 'anti-militaristies tintje' zou 
worden, gaf hij geen toestemming.'0 Het plaatselijk agitatiecomité waarin 
de vrije socialisten domineerden, hield zich vooral bezig met steunacties 
voor antimilitaristen die om hun propaganda in hechtenis geraakt waren." 

Leiden 

Reeds voor het moment dat de autoriteiten op 17 maart 1915 een grootscha
lige actie tegen de onafhankelijke mobilisatieclub organiseerden, had de 
SDP-afdeling te maken met tegenwerking. Op 2 maart sprak Wijnkoop op 
een bijeenkomst van de 'Vereenigingen van Arbeiders' (SAV) in de Graan-
beurs.u De SDP-er J.A.N. Knuttel protesteerde hier 'tegen het optreden 
der autoriteiten der militairen, om het bezoek van militairen op die ver
gadering tegen te gaan'. Aan de deur waren twee onderofficieren geplaatst 
om de militairen te beletten naar binnen te gaan. Dat gebeurde nogmaals 
bij een openbare vergadering op 22 maart van De Zaaier, de officieuze 
jongerenorganisatie van de SDP." Diezelfde Zaaier stuurde in juni een 
vergadering van de vrijwillige landstorm in de war, waarbij ze een 300-tal 
manifesten verspreidde.H Niet alleen de militaire commandant van Leiden. 
ook die van Utrecht en Delft verboden hun soldaten om vergaderingen van 
De Zaaier te bezoeken. Al spoedig gingen de autoriteiten er toe over om de 
soldaten overal te verbieden om bijeenkomsten van de SDP bij te wonen. 
Het was wel toegestaan om bijeenkomsten van de SDAP te bezoeken." 
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Tot zover is het niet duidelijk of de SDP militaire leden had in deze stad 
met nogal wat linkse militairen. Gezien het grote aantal leden van de on
afhankelijke mobilisatieclub zou dat goed kunnen, maar we kennen geen 
namen. Pas eind 1915 is er zeker een SDP-er in dienst, namelijk kameraad 
P. Mulder. Hij kreeg geen toestemming om in het kader van de eerste 
Antimilitaristische Jeugddag in Delft te spreken. De Jeugddag was een 
uitvloeisel van een besluit genomen op een internationale conferentie van 
socialistische jeugdorganisaties, die op 4, 5 en 6 april 1915 werd gehouden 
in het Zwitserse Bern.'6 De Leidse politie, altijd al actiefin de strijd tegen 
revolutionair-links, stuurde een uitgebreid rapport aan de procureur-ge
neraal betreffende het 'anarchisme', dat informatie betrof over SDP, IAMV, 

SDAP en vakbonden.37 

Opkomend soldatenverzet 
De rellen van 1915 waren voor de SDP aanleiding voor agitatie. De bemoei
enis van partij en leden was echter gering. Eind maart ging De Tribune 
onder de kop 'Verzet van soldaten' in op de in hoofdstuk drie besproken 
Utrechtse soldatenrelletjes. Wijnkoop baseerde zich daarbij op eerdere be
richten in het Volksdagblad en het Utrechtscb Provinciaal en Stedelijk Dag
blad? Het artikel behandelde de onrust onder de soldaten: 'We hooren 
n.l. ook vanuit andere plaatsen (forten, enz.) vreemde geruchten, al is het 
moeilijk het ware te weten te komen'. 

De SDP zag de oorzaak voor het gedrag van de officieren vooral in het 
uitblijven van activiteiten van de arbeidersbeweging tegen de godsvrede, 
tegen de duurte en voor demobilisatie. De partij sprak zelfs over de 'misda
dige lamlendigheid van heel het Ned. proletariaat'.39 

In Tilburg hadden onlusten plaatsgehad volgend op een demonstratie 
voor divisieverplaatsing. Secrève schreef hierover aan De Tribune-redacteuv 
Wijnkoop. De demonstratie begon rustig maar doordat de generaal 'zijn 
kozakken' stuurde, werden de soldaten 'zeer rumoerig en verbitterd'. Het 
verzet was volgens Secrève echter zeer slecht georganiseerd. Toch waren de 
officieren er niet gerust op en 

hebben zij ons enkele gunsten gegeven, zooals 1 uur later reveille, minder zware 

dienst en tot slot een soort democratie! De democratie bestaat hier in, dat iedere 

compagnie een commissie mag kiezen, die de klachten en grieven der manschappen 

m ontvangst neemt. In deze compagnie hebben zitting twee officieren, die zichzelf 

kiezen en 4 soldaten, d. i. van iedere sectie één afgevaardigde, die de sectie zelf kiest: 

ik heb de twijfelachtige eer tot afgevaardigde van een sectie te zijn gekozen. Nu 

heeft de kapitein de 4 afgevaardigden bij zich laten komen en ons meegedeeld hoe 
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hij wilde dat deze commissie werkte. Hij beschouwde ons meer als de boodschap

penjongens van de compagnie, die de diverse klachten verzamelen en deze aan de 

h.h. officieren overbrengen om door de officieren te laten beoordelen of deze grieven 

voor inwilliging vatbaar zijn. Tevens waarschuwde hij ons om niet mee te doen 

aan de actie voor divisieverplaatsing. Nu spreekt het vanzelf, dat wij eene andere 

gedachte hebben omtrent de wijze van werken van deze commissie. Onze bedoeling 

is om door middel van de afgevaardigden een band te vormen om de verschillende 

compagnies tot éénheid te brengen onder de soldaten, een organisatie die een macht 

moet vormen tegen het militarisme. De commissie voor divisieverplaatsing welke 

uit menschen bestond van verschillende politieke richtingen, voor de meerderheid 

uit anti-revolutionairen, heef nu het plan opgevat haar actie stop te zetten. De 

generaal heeft hen uitgelegd, dat eene verschuiving onmogelijk was en daarbij had

den zij zich neergelegd, de stommelingen. In plaats van deze actie door te zetten, 

door middel van haar de militairen te organiseeren en zoo een macht te vormen, 

o/n welke de generaal zou hebben moeten zwichten. Enfin, men kan niet het on

mogelijke verlangen. 

Secrève zag mogelijkheden om met de eis van divisieverplaatsing de on

tevredenheid en het verzet dat groeide onder de soldaten te organiseren. 

Demobilisatie leek voor veel soldaten onmogelijk te realiseren, wel dach

ten ze vaak aan de mogelijkheid om dichter bij huis gelegerd te worden: 

'Wat zou nu mooier zijn dan om dit intense verlangen om te zetten in 

onze eisch van demobilisatie en als zou zich maar een kleine groep zich 

om onze eisch scharen, wij konden dan toch een kern vormen, die een 

prachtige propaganda kon voeren.' Maar de commissie werd ontbonden. 

Secrève wilde een poging doen om zowel een plaatselijke als een landelijke 

mobilisatieclub te organiseren. Die zou zich natuurlijk moeten onder

scheiden van de SDAP-club, die de actie voor divisieverplaatsing alleen 

maar tegengewerkt had: 

Zij heeft it: het openbaar tegen haar geageerd en de militaire autoriteiten op haar 

attent gemaakt en aldus aan de genade of ongenade van den generaal overgeleverd. 

(Ik hoop hiervoor nog iets te schrijven in de Tribune, ik zit op het moment édita 

gevangen) [Secrève was met vier dagen kwartierarrest gestraft voor het aantreden 

niet een sigaar in de hand en omdat hij gelogen zou hebben tegen zijn commandant] 

Om echter onze club op te richten moeten wij verschillende moeilijkheden oplossen. 

In hel openbaar werken kunnen wij niet, wij zouden dan toestemming moeten 

vragen aan den generaal en evenals de SOAP concessies moeten doen, d. w.z. niet tegen 

het militarisme mogen ageeren, wat natuurlijk ons voornaamste werk moet zijn. 

U // zijn hier met 3 partijgenooten (RoodveldftJ, [Cornells Johannes?] Jansam en 

ik) en 2 leden van de RS\ [Revolutionair Socialistische Vereniging] w.o. onze ex-par-
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tijgenoot Vering [moeilijk te lezen, wellicht gaat het hier om Jan Hendrik Veningj 

dan kunnen wij nog rekenen op enkele geestverwanten onder de soldaten, bij elkaar 

ongeveer 10 à 12 man. A.s. vrijdag of zaterdag komen wij bij elkaar om onze club 

op te richten en onze actie te regelen. Daar echter onze organisatie geen toestemming 

kan krijgen van den generaal en dus, vooral in het begin, in het geheim zal moeten 

werken, is er nogal eenig gevaar voor de betrokken personen aan verbonden. Dit 

magm.i. voor ons geen beletsel zijn om het werk, dat noodzakelijk is, d.w.z. onze 

socialistische propaganda onder de soldaten te brengen, na te laten, integendeel. De 

kwestie is nu echter, hoe het beste te werken en dan lijkt 't mij het beste, om, nadat 

onze organisatie in elkaar is gezet, eenige sprekers uit te noodigen van onze partij en 

van de RSV. Wij kunnen natuurlijk deze sprekers niet betalen, d. w.z. geen reiskosten 

vergoeden; wij zorgen dan echter voor de bekendmaking van deze vergadering, 't Is 

dan echter ook zeer noodig dat wij propagandalectuur verspreiden en verkoopen en 

daar wij, vooral in het begin, zonder kas zitten, zou 't wenschelijk zijn, dat de partij 

ons daarmee hielp, 't Lijkt mij zelfs het beste, dat de SDI' zich ervoor spande om onze 

Mie hier te ondersteunen en trachtte zooveel mogelijk in het geheele land dergelijke 

clubs op te richten, welke met elkaar in verband staan. Wij staan geheel alleen met 

onze revolutionaire agitatie, op de SDAP kunnen en mogen wij niet rekenen, ja zullen 

zelfs tegen haar moeten vechten. Haar doel is, omdat zij op het standpunt staat van 

de neutraliteit te handhaven, de goede! geest in het leger te bewaren en zij zal ons 

dus waar het kan tegenwerken en verraden, wij moeten dus steun hebben van onze 

eigen organisatie, anders gaat het niet. 

Secrève wilde dus steun van de SAV en van de SDP in het bijzonder om acties 

te organiseren en om hulp te bieden bij het oprichten van revolutionaire 

mobilisatieclubs. De bedoeling was een landelijke organisatie op te richten 

die samen met burgers het militarisme zou bestrijden. Hij zou pogingen 

ondernemen om contacten te leggen met de bond van zeemiliciens. Se

crève vroeg zich in zijn brief af of Wijnkoop hem hier verder bij wilde 

adviseren.40 

Kennelijk besloten de radicale sociaal-democraten om na de teloorgang 

van de sterk onder syndicalistische en anarchistische invloed staande on

afhankelijke mobilisatieclub, een nieuwe poging te ondernemen om een 

revolutionaire mobilisatieclub op te richten. Van een organisatie zou niets 

komen, misschien ook niet omdat veel in Tilburg gelegerde landweerman-

nen van de IVde Divisie de stad verlieten. Wel weten we dat de winkel

bediende Simon Jan Bakker als landstormplichtige van de jaarklasse 1914 

meegewerkt heeft met een mobilisatieclub. Bakker was toen al SDP-sympa-

thisant en in een later afgenomen interview sprak hij van een 'soldatenop-

>tand in 1917 in Tilburg', die 'nog vers in zijn geheugen ligt'.4' 



5 4 0 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND 

Gerard van het Rev e in Breda 
De jonge Gerard van het Reve, milicien van de lichting 1912 en ook wel 
bekend onder zijn pennaam 'Vanter', was de man die later in de oorlog zou 
zorgen voor een doorbraak van het soldatenwerk van de SDP. Aan het begin 
van de oorlog was Van het Reve in Haarlem gelegerd. Daar ontmoette hij 
geestverwanten als de communistische onderwijzer Langenberg die hem 
onder zijn hoede nam. Na zijn overplaatsing naar Breda stuurde Willem 
Langenberg, die agitatie onder de militairen erg belangrijk vond, Vanter 
om de dag de NRC op en zette hem waarschijnlijk aan tot het schrijven van 
stukjes voor De Tribune, die vanaf 1915 geplaatst werden.42 Langenberg zou 
in Haarlem activiteiten blijven organiseren, die openstonden voor solda
ten. Op 14 maart 1916 spraken David Wijnkoop en Henriette Roland Holst 
daar op een gezamenlijke SDP-RSV bijeenkomst over de 'Ineenstorting van 
de Internationale'. Diverse malen wezen de sprekers de 77 aanwezigen. 
waaronder 5 militairen, op het belang van agitatie onder de soldaten.(i 

Van het Reve was gedurende de winter van 1915-1916 gelegerd in een ka
zerne te Breda.44 In zijn memoires Mijn rode jaren blikte de vader van de ge
lijknamige volksschrijver terug op onder meer zijn diensttijd. Opgeleid als 
huzaar droeg hij in Breda de zorg voor het badhuis. Hij had het daar warm 
genoeg en had voldoende tijd om te lezen. Een lezing van LI. Samson (eens 
een anarchistisch agitator) over zijn ervaringen als oorlogscorrespondent 
aan het front in België en Frankrijk wekte Van het Reve's belangstelling. In 
zijn boek spreekt hij over een door de commissie Ontwikkeling en Ont
spanning georganiseerde lezing. Het is echter waarschijnlijker dat het hier 
ging om een activiteit van de sociaal-democratische mobilisatieclub. Op 
deze bijeenkomst in november 1915, die hij samen met zijn twee kameraden 
korporaal Geert Zuidhof en Wormmeester bijwoonde, zei Van het Reve 
eerbiedig, met de hand aan de muts en vol overtuiging: 'Ik wil hier een 
saluut brengen aan de grootste generaal van onze tijd, een eresaluut aan de 
gevangen generaal... Karl Liebknecht!' Hierop applaudisseerde een flink 
aantal bezoekers.4' Het Volk sprak in haar verslag van 'een onbeduidend 
debat' met twee militairen.46 

Van het Reve was in Breda betrokken bij het 'verzamelen' van militaire 
stafkaarten, waarop alle wegen en paadjes in de grensgebieden waren aan
gegeven, van Nieuweschans tot Venlo en nóg zuidelijker tot Vaals toe. 
Wijnkoop had daarvoor een briefje gestuurd naar zijn vrouw. Hieruit bleek 
dat de SDP-leiding inlichtingen nodig had over de grenssituatie. Zij had 
namelijk plannen om Duitstalige brochures en kranten naar de kameraden 
in Duitsland te smokkelen. Dat gebeurde onder meer door deze verborgen 
in vaatjes margarine over de grens te brengen. Dat was niet altijd even 
gemakkelijk.47 
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De schilder/etser Jan Proost, ook wel bekend als Jan Jansen, was bij de 
gevaarlijke smokkelpraktijken betrokken en had op vele plaatsen offervaar
dige helpers. Deze zelfde Jansen zou later de partij vertegenwoordigen bij 
de Communistische Internationale in Moskou. Van het Reve verhaalt in 
zijn memoires hoe hij hem voor het eerst ontmoette: 

Bij mijn aankomst in Den Haag wachtte mij voor het station een man die zonder 

zijn lange loden fietscape onopvallend zou zijn geweest. Nu dacht ik dadelijk: dat 

is-ie! Hij kon mij in mijn uniform ook onmiddellijk thuisbrengen en we gingen dus 

maar dadelijk, bijna zonder enig voorafgaand gesprek, naar het 'kasteel'. Dat bleek 

eer een ruïne te zijn, bewoond door een kolonie artiesten, voornamelijk schilders 

naar het mij voorkwam. In het atelier van Jan Proost, waar een blind paard weinig 

schade zou hebben kunnen aanrichten, spreidde ik mijn stafkaarten op de vloer uit 

en gaf mijn toelichtingen ten beste.*s 

Het eerste stuk dat soldaat Van het Reve schreef voor de nog maar twee
maal per week verschijnende Tribune was 'Helpt ons!'. Het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog kondigde de noodzaak aan van de opbouw van een 
nieuwe Internationale. In het voorjaar van 1916 publiceerde De Tribune zijn 
artikel 'De recruut'. Hierin droomde de jonge arbeider Jan Martens 'van 
de groei van 't grote leger der arbeiders, in wier rijen hij nu als rekruut had 
plaats genomen'.49 Het proza van Van het Reve was in die tijd nogal bom
bastisch en retorisch. Hij dacht veelal in bloed en barricaden. 

Dienstweigeren 

In september 1915 verscheen naar aanleiding van de uitbreiding van de 
Landstormwet, het dienstweigermanifest. Christina Koomans-Timmer 
was behalve lid van de Bond van Christen-Socialisten ook secretaris van 
de Vereniging Dienstweigering, die het manifest had doen uitgaan. Samen 
met de andere bestuursleden veroordeelde de rechter Koomans-Timmer 
in maart 1916 wegens opruiing tot 2 maanden gevangenisstraf. Tijdens het 
hoger beroep protesteerde de journaliste tegen de uitlating van de procu
reur-generaal dat zij gepoogd zou hebben tweedracht te zaaien onder de 
militairen.50 In de loop van de oorlog zou ze meer en meer betrokken raken 
bij de SDP, zonder er overigens ooit lid van te worden. 

Ook de revolutionaire sociaal-democrate Henriette Roland Holst had 
uit onvrede met de opstellingvan de SDAP het dienstweigermanifest onder
tekend: 'Niet dienstweigering, maar dienstvervulling aan de kapitalistische 
regeeringen was het parool, dat de officieele sociaal-demokratische partijen 
aan de arbeidende massa's uitgaven bij het begin van den oorlog.'1' Aanvan
kelijk had ze in haar brochure Volksleger of ontwapening nog gepleit voor 
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een volksleger en tegen individuele dienstweigering. Door haar toedoen 
was aan het dienstweigermanifest dan ook toegevoegd dat 'de persoonlijke 
dienstweigering grote, zedelijke waarde heeft, mede om tot massale dienst
weigering te geraken'.52 Zij was tot de conclusie gekomen dat de revoluti
onaire sociaal-democraten nieuwe vormen van strijd tegen het militarisme 
moesten ontwikkelen. 

Revolutionair links maakte al eerder veel propaganda voor het dienst
weigeren. Nadat ook enkele SDP-leden kennelijk van plan waren om te wei
geren verscheen er een artikel op de voorpagina van De Tribune met daarin 
de oproep: 'Het leger doordringen met socialistisch inzicht! [...] Niet in de 
gevangenis, niet zich zelf doen vernietigen, maar in fabriek, werkplaatsen 
leger trouw op onzen post blijven als revolutionair-socialist, en daar ten 
voorbeeld zijn, door onvermoeid, onverzwakt door te blijven agiteeren; 
zóó dienen wij het beste de zaak van het Socialisme!'" Hieruit blijkt dat 
de partij het met de dienstweigerbeweging oneens was. Toch zou het blad 
regelmatig blijven publiceren over miliciens die weigerden. Bijvoorbeeld 
deed het dat over de milicien Daan Bauer te Haarlem, één van de onderte
kenaars van het dienstweigermanifest, die na uit de gevangenis ontslagen te 
zijn, nogmaals weigerde.5"1 Een van de oorzaken zou kunnen zijn, dat sinds 
17 april De Tribune uitkwam als enige revolutionair-socialistisch dagblad. 
De SDP had de abonneelijsten van het ter ziele gegane anarchistische/ 
syndicalistische Volksblad gekregen. In ruil daarvoor trok het blad enkele 
bekende syndicalisten, zoals Bernard Lansink jr. en Gerardus Johannes 
Albertus Wesselingh, als medewerker aan. Tenslotte was De Tribune bereid 
Henriette Roland Holst, als vertegenwoordigster van de Revolutionair-
Socialistische Vereniging, in de redactie op te nemen.'5 Mede daarom 
besteedde de krant aandacht aan de vervolging van de ondertekenaars van 
het dienstweigermanifest en hun verdediging daartegen.56 

Voor gewone leden en sympathisanten van de partij was dienstweigeren 
toch een vorm van actie. De diamantbewerkerzoon Alex Wins sprak zich 
in zijn verdedigingsrede voor de krijgsraad, uitgesproken op 17 november 
1916, scherp uit tegen de landverdediging en de daarmee verband hou
dende mobilisatie: 'De sociaal-demokratische dienstweigeraar verwerpt de 
landsverdediging, omdat zij in strijd is met het proletarisch klasse-belang. 
[...] Duizendmaal liever landverrader dan klasseverrader'. De krijgsraad 
veroordeelde hem tot zes maanden vanwege dienstweigering, bedreiging 
van een meerdere, desertie en het opgeven van een valse naam. Wins zou 
later een voorname rol spelen in de SDP/CPN/CPH.5 7 

Johan Brommen jr. gaf de motieven voor zijn dienstweigering weer in 
een geschrift met de titel Waarom ik als lid der SDAP den dienst weiger. 
in de oorlog sloot Brommert zich aan bij de SDP. Dominee Marie Cornells 
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van Wijhe, predikant te Barchem en één van de ondertekenaars van het 
dienstweigermanifest, was ook tot 1916 lid van de SDAP. Hij was tevens lid 
van het RSV. De RSV liet zijn verdedigingsrede voor de rechtbank te Zut-
phen uitgeven onder de titel Waarom Dienstweigering**1 Hierin motiveerde 
hij zijn ondertekening van het dienstweigermanifest. In 1916 zou de SDP 
zijn brochure Socialisme tegen honger en oorlog uitgeven/10 

De Rotterdammer Dirk Struik studeerde tijdens de oorlog wiskunde in 
Leiden. In beide plaatsen was hij in SDP-verband actief. In Mijn socialistiese 
laren in Nederland herinnert hij zich nog een debat met Domela Nieuwen-
huis, waarin de partij moest opboksen tegen de pacifisten en anarchisten die 
het dienstweigeren voorstonden. Voor de partij was duidelijk dat de revo
lutionair het leger in moest om de soldaten te bewerken. De verveling en 
deklassenhaat tegenover de officieren boden daartoe mogelijkheden: 'Sla ze 
neer die sterren dragen' of (een lied dat de anarchisten vaak zongen): 'Moe
der ga voor je kindje staan — Daar komen de militaristen aan!' of: 'Breek de 
sabels over de knie — En regimenten gaat uiteen'!'6' Als lid van de jongeren
organisatie De Zaaier schreef hij ook regelmatig in het blad De Jonge Soci
alist. Vanzelfsprekend had het dienstweigeren een grote aantrekkingskracht 
onder radicale jongeren. In februari 1916 schreef Dirk Struik een artikel dat 
duidelijk gericht was tegen het individuele dienstweigeren dat ondertussen 
ook op sympathie kon rekenen binnen De Zaaier. Hij wilde de invloed van 
de revolutionairen in het leger vergroten. Door het bewustzijn te verhogen 
zou massale actie mogelijk zijn en dus maatschappijverandering. Socialisti
sche propaganda ging vooraf aan de mogelijke dienstweigering.62 Zo trok 
het Zaaier-hoofdbestuurslid J. Schild eind 1916 het soldatenpak aan.6i Veel 
van de jongeren voelden zich ellendig toen zij bij hun lid worden van De 
Zaaier in strijd met hun aanvankelijk plan om dienst te weigeren zich toch 
lieten overhalen het soldatenpak aan te trekken/'4 Overigens is Struik zelf 
nooit soldaat geweest. De dokter keurde hem al vanwege platvoeten. Iets 
waarvan hij in de rest van zijn leven nooit last had gehad. Zelf sloot hij niet 
uit dat de dokter een hint had gekregen hem uit het leger te houden/5 

De SDP was in de beginjaren van de oorlog nog maar een kleine partij. 
Daar een aantal leden ook nog dienstweigerde, kon het niet anders dan dat 
de activiteiten van de SDP onder soldaten in de eerste oorlogsjaren beperkt 
waren. Soms werkten leden van de partij samen met een onafhankelijke 
mobilisatieclub, anderen waren op individuele basis min of meer actief. 
Dienstweigeren, onder de jongeren nogal populair, was in principe in te
genspraak met het volkslegerideaal. Dit behoorde nog steeds tot het partij
programma zonder dat daar concreet invulling aan werd gegeven. Agitatie 
tegen oorlog en mobilisatie had een duidelijke prioriteit, waarbij de partij 
dk soldatenverzet aangreep. 
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ç.2. Verhevigde strijd 

De rellen her en der in het land naar aanleiding van het intrekken van de 
verloven eind maart 1916, begroette de SDP met bovengenoemd oogmerk 
als een teken van verheviging van de strijd. Over de onrust in Utrecht 
schreef De" Tribune: 'De geest van verzet is goed, we moeten wat meer lei
ding, wat meer gevoel van kameraden van buiten hebben'.66 

De redactie, met contacten op de Kromhoutkazerne, was ter ore geko
men dat er voor officieren een geheime order was afgekondigd om streng 
op te treden in geval van militaire ongeregeldheden. De circulaire zou 
geheim gehouden worden voor de onderofficieren. De redacteuren kwa
men tot de conclusie dat na een korting op de salarissen, ook de onder
officieren minder betrouwbaar geworden waren. De officieren moesten 
ook in het weekend op de kazerne blijven. Tenslotte had zij in Utrecht 
vernomen dat naast de marechaussee ook zes burgers (gewezen militairen) 
de gangen van de revolutionairen na gingen.6- Het blad wist dat dergelijk 
verzet ondersteund zou moeten worden door de werkende klasse.6* Aldus 
geschiedde. 

Wijnkoop sprak in de marinestad Den Helder voor een volle zaal met 
militairen over 'De Internationale en de Landsverdediging', waarbij hij in 
ging op het dreigende oorlogsgevaar. Volgens De Tribune heerste er veel 
strijdlust.'"' De verschillende revolutionair-socialistische krachten gingen 
regelmatig de straat op tegen de oorlogsdreiging. Zij eisten demobilisatie 
en het verbod op export van levensmiddelen."0 Op 8 april kozen 130 ver
tegenwoordigers van arbeidersorganisaties uit verschillende steden in het 
land op een vergadering in Amsterdam een Uitvoerend Comité van het 
'Revolutionair Socialistische Comité tegen den Oorlog en zijn Gevolgen 
(RSC) onder leiding van Wijnkoop. Zij besloten een demonstratief con
gres tegen de oorlog bijeen te roepen en 'alle groepen van de bevolking, 
'modernen' en arbeiderspartij, de vrouwen en de militairen en de jeugd 
te betrekken in de gezamenlijke actie.7' Dat paascongres vond plaats op 24 
april 1916. Nagenoeg alle politieke richtingen links van de SDAP waren ver
tegenwoordigd. De deelname aan het congres overtrof de verwachtingen. 
Er moesten zelfs zalen worden bij gehuurd. De aanwezigen namen drie re
soluties aan. In de eerste eisten zij onmiddellijke demobilisatie om aan het 
oorlogsgevaar het hoofd te bieden. De tweede eiste uitvoerverboden van 
levensmiddelen. De derde resolutie stelde 'dat het sterkste middel van pro
test, waarover het proletariaat beschikt de werkstaking is'. De vergaderini; 
besloot dit in alle organisaties aan de orde te stellen. De resolutie eindigde 
met het onderstrepen dat 
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ie poging van iedere arbeidersklasse om door rechtstreeks massaal verzet (betooging, 

staking, dienstweigering in munitiefabrieken, kazernes, stellingen, loopgraven, 

enz.) hetzij te trachten een einde te maken aan den oorlog of zijn uitbreiding tegen 

ie gaan, afgezien van de onmiddellijke uitslag, van hooge waarde zou zijn voor de 

toekomst van het socialisme.71 

Het SDP-orgaan n a m regelmatig artikelen over van de Indische afdeling van 

de Bond voor Minde r Marine-Personeel, zoals ten tijde van de hospitaalde

monstratie te Soerabaja in mei van dat jaar.73 Naar aanleiding daarvan vond 

er een discussie plaats over de tactiek en de behaalde resultaten.74 D e S D P 

vond het Hoofdbes tuur in D e n Helder en het Hoofdafdelingsbestuur in 

Indië te gematigd. D e bestuurders zouden de matrozen alleen maar tegen

werken. Vanzelfsprekend was zij ook tegen dienstplicht voor Indië. Tegen

over de leus van ' Indië weerbaar!' stelde de SDP ' Indië los van Holland!'75 

Samen met de andere organisaties in de SAV zag de S D P niet in waarom de 

Hollandsche proletariërs h u n knoken ter slagveld moeten dragen voor de 

bloedige ui tbuit ing van Indië, voor de kneveling van de Javanen en voor de 

millioenen-winst van de Neder landsche bourgeoisie'.76 

De Tribune, inmiddels het dagelijks orgaan van zowel de Revolutionair 

Socialistische Vereniging als de SDP, plaatste op 22 april een oproep 'Aan de 

Militairen!'.77 D e aanhef van het manifest luidde: 

Gezijt ontevreden en onwillig, ge moppert en mort, hier en daar komt ge openlijk 

in verzet en weigert aan de bevelen van uw meerderen te gehoorzamen. De voor

naamste reden van uw ontevredenheid is: het inhouden der verloven. Ge wilt naar 

huis, naar uw gezin, ge wilt uw zaken en persoonlijke aangelegenheden zooveel 

mogelijk geregeld kunnen nagaan (...) Wij begrijpen uw ontevredenheid volkomen 

kameraden (...) Wij zijn revolutionaire socialisten. Wij willen geen oorlog, dus ook 

géén leger (...) Wij eischen demobilisatie. 

Het manifest eindigde met een oproep o m deel te nemen aan de betogin

gen, die in die dagen toenamen. Er waren demonstrat ies tegen de oorlog en 

nötiger in Den Haag, Leeuwarden en Amsterdam. Henr ie t te Roland Holst 
ag in het samenvallen van de s traatdemonstrat ie 

met het in massa neerleggen van den arbeid, een moreele kracht tot uiting komen, 

waartegen de meest tyranieke regeeringen, ondanks al hun geweldmiddelen in be

paalde oogenblikken, machteloos staan, zooals niet voor het minst de reusachtige 

uraatbetoogingen der massa's van St. Petersburg en andere Russische steden waren, die 

m de roemrijke Octoberdagen van 1905 het Russische Czarisme deden wankelen.7* 
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Waarschijnlijk baseerde ze zich bij deze observering op de door Lenin 
geschreven artikelen uit die periode. Vol enthousiasme over de ontwikke
lingen riep Wijnkoop op 16 juni op om de regering te verjagen en spoorde 
de arbeiders, vrouwen en soldaten aan om over te gaan tot een directe 
'spontane massa-aktie'.79 

Naar aanleiding van het versturen door het RSC van het manifest 'Aan de 
militairen' deden vier officieren en een sergeant-majoor een inval bij de 
SDP-er Jansen in Amersfoort.80 De autoriteiten kwamen er achter dat de 
pamfletten afkomstig waren uit Schiedam, om precies te zijn vanuit het 
huis van de secretaris van het LRSC, mevrouw Koomans-Timmer. In haar 
huis trof de politie 25.000 exemplaren van het pamflet en een vijfhonderd
tal geschriften 'Oorlog en stakingsaktie' aan. Deze brochure bestond uit 
een toelichting op een motie aangenomen op het Demonstratieve Congres 
gehouden op de tweede paasdag 1916. Op dit congres lanceerde het RSC. 
dat op haar hoogtepunt zo'n 30.000 aangesloten leden kende, zichzelf ah 
opvolger van de SAV. Ter plekke bleek dat ongeveer 5.000 pamfletten ver
zonden waren aan Willem Papenhuijsen, woonachtig in Nieuwer-Amstel. 
Papenhuijsen was secretaris van het steunfonds voor dienstweigeraars er 
maakte prenten voor de IAMV. Het zou het LRSC niet afhouden van een 
discussie over de propaganda onder de militairen en de arbeiders in de 
wapenindustrie.8' 

Vanwege de ontevredenheid onder de miliciens van de bereden wapens 
(cavalerie en artillerie), die langer op aflossing moesten wachten, richtte 
Van het Reve, overgeplaatst naar Oldebroek, een organisatie op onder de 
tachtig man van de in deze legerplaats liggende troepen. Dit 'Comité van 
Actie voor de aflossing der bereden wapens' wilde in contact komen met 
andere afdelingen van de bereden troepen in de rest van het land. Het plan 
was om een petitie aan de Tweede Kamer via de pers te laten verspreiden. 
De activisten hadden ondertussen al ƒ 1 6 - ingezameld. Van het Reve vroee 
Wijnkoop of hij nog tips had hoe dit verder aan te pakken en of hij bin
nenkort nog eens bij hem op bezoek zou komen.8 ' Of de organisatie een 
lang leven heeft gekend, is onzeker. 

Ten tijde van een actie van het personeel 'aan de moordinrichtins 
Hembrug' gedurende het jaar 1916, schreef een soldaat aan De Tribune da: 
de legerleiding bezig was om de namen te verzamelen van gemobiliseerd 
metaalbewerkers, kennelijk in een poging hen uiteindelijk in te zetten als 
stakingsbrekers. De soldaat achtte het belangrijk dat de vakorganisatie 
manifesten aan de soldaten duidelijk maakten waar de Hembrugstakinï: 
over ging: 'Want het meerendeel der militairen is wellicht niet op de hoog
te, en belust om den militairen dienst te verlaten zullen ze zich misschien 



HET RSC, DE SDP EN HET SOLDATENWERK 5 4 7 

aanmelden. In 't tweede geval rust eenvoudig de plicht op ons, militairen, 
om geen klasseverraad te plegen.'8-

In Den Haag deden onder de elitetroepen 'grenadiers' geruchten de ron
de dat zij spoedig naar de Hembrug gestuurd zouden worden om stakings
brekers te beschermen. Een eerdere poging om Leidse soldaten te sturen 
was afgeblazen, omdat 'ze te veel op de hand van de stakers' zouden zijn. 
De Haagse Tribune-correspondent zag in het Hembrugconflict een moge
lijkheid om de strijd tegen het militarisme uit te breiden. Ook zouden de 
bonden van transportarbeiders een rol kunnen spelen in het 'verhinderen 
van de aanvoer van deze beulsknechtjes'.84 

Op 27 oktober 1916 vond in het Amsterdamse gebouw 'Odéon' aan de 
Singel 460 een vergadering plaats in het kader van de landelijke discussie 
over wie eerst opgeroepen dienden te worden: de landstormplichtigen van 
jaarklasse 1909 of de miliciens van lichting 1917. De Tribune beschreef het 
als volgt: l27jarige aspirant landstormers, die geen zin hebben om de ka
zerne in te gaan, waaraan ze gelijk hebben, doch verlangen, dat de jongens 
van 1917 vóór hen zullen worden opgeroepen'. Op de bijeenkomst stelden 
sommigen voor om tegen het militarisme in het algemeen te ageren. Het 
bestuur gaf echter ogenblikkelijk aan geen antimilitaristische propaganda 
te tolereren.8' 

Op 3 november belegde de IAMV een bijeenkomst in de Amsterdamse 
Handwerkers Vriendenkring, het tegenwoordige Kriterion, waarbij zij 
poogde te komen tot de oprichting van een 'Vereeniging van Militieplich-
ngen van 1917', die zou komen te staan tegenover die van de 'Landstorm 
1909'. Daar was een oproep in verschillende bladen, waaronder De Tribune 
un vooraf gegaan. Op de bijeenkomst spraken N.J.C. Schermerhorn van 
de IAMV en Wijnkoop die inging op de massale dienstweigering. D. van 
Santen van de Vereniging van Landstormers 1909 wilde een uiteenzetting 
geven van de doelstelling van zijn organisatie. Daar kreeg hij volgens het 
verslag in Het Volk geen kans voor. Het ging er nogal roerig aan toe. Enkele 
aanwezigen protesteerden tegen het antimilitaristische karakter van de bij-
Eenkomst. Ze hadden verwacht meer informatie te krijgen over de militie
lichting 1917 in verband met de actie van de landstormers 1909. Na afloop 
zou een groepje aanwezigen in een apart zaaltje de pogingen voortzetten 
om wat Het Volk noemde een 'Vereeniging ter bestrijding van de Vereeni
ging van de Landstormers 1909' op te richten.86 Aangezien we van deze 
organisatie niets meer vernemen, mogen we aannemen dat het hiervan niet 
gekomen is. De landstormers zouden in mei 1918 samengaan met de onder 
i).\p-invloed staande mobilisatieclubs. 

Begin februari 1917 vonden er belangrijke troepenversterkingen (onge
ler 950 man, een heel regiment) plaats in de hoofdstad. Hierbij waren 
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vooral troepen met soldaten uit Limburg (het 2de Regiment Infanterie) 
betrokken. Dit alles kan in verband gebracht worden met de 'hongerop-
tochten' waartoe het RSC opriep. Bovendien ging de bevolking over tot het 
plunderen van kolenschuiten. B. Lansink jr. legde in De Tribune uit dat 
'soldaten uit Amsterdam niet voor dit werk worden gebezigd'. Hij riep 
op om met het RSC door te gaan met de demonstraties tegen de duurte en 
voortschrijdende militarisering en om geen aanleiding te geven tot militait 
optreden.^ Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Rotterdam en Den 
Haag gingen de acties tegen de duurte door. In Den Haag waren vele dui
zenden mensen waaronder militairen op de been.88 

Propaganda na de Russische februarirevolutie 
De berichten in het voorjaar van 1917 over de Russische revolutie veroor-
zaakten grote opwinding. Niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoor
beeld Engeland. Hier woonden op 3 juni 1917 pacifisten en socialisten een 
nationale bijeenkomst bij in Leeds. De activisten riepen in navolging van 
het Russische voorbeeld op tot de vorming van een Britse soldaten- en ar-
beidersraad, die weinig weerklank ondervond in het leger. Maar op 24 juni 
kwam in Tunbridge Wells een half dozijn bataljonsvertegenwoordigers van 
de 'Home Counties and Training Reserve' bijeen om de eerste sovjet oj 
te richten. Ze werden het eens over een manifest, waarin ze de aandacht 
vroegen voor hun klachten en ze wilden dat de regering zich bereid zou 
verklaren om te onderhandelen met de vijand. De autoriteiten sloegen 
terug door overplaatsingen en bestraffingen. In het vervolg zou de regering 
gebruikmaken van noodwetten en spionnen om te voorkomen dat de sol
daten zich zouden organiseren.90 

Ook bij de in Oldebroek gestationeerde soldaat Van het Reve was et 
sprake van een geestdriftige en zenuwachtige stemming: 

Elke dag wachtte ik vol ongeduld op mijn kranten en ik werd meer dan ooit tevoren 

de nieuwsbron, niet alleen voor mijn eigen kameraden maar ook voor de infant 

ten die hier wederom telkens bij hele bataljons voor oefeningen arriveerden. Wegin

gen elke avond in de barakken waar deze infanteristen huisden om daar het laatsto 

nieuws te verkondigen, uiteraard met commentaar. Dat ging zo door tot in de nazo-

mer toe; er was nooit gebrek aan belangstelling voor ons, vier onverschillige cat 

ne-veteranen, die onze actie handig camoufleerden, doordat we in compagnonschap 

sigaren, sigaretten, kwattarepen en nogablokken te koop aanboden. Iedereen was het 

nicest geïnteresseerd in de kansen op vrede, in de berichten over de verbroedering aan 

de fronten tussen Russische en Duitse soldaten. [...] Wij wogen onze woorden niet 

op een goudschaaltje, maar gaven vrijmoedig uiting aan onze zekerheid dat de Rus

sische revolutie zou overslaan naarde Donaumonarchie en naar Duitsland en dat de 
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arbeiders en soldaten van alle oorlogvoerende landen tenslotte de leuze der Russische 

'maximalisten' (zo werden destijds de bolsjewiki aangeduid) van 'vrede zonder an

nexaties en schadeloosstellingen'zouden overnemen en verwezenlijken.''1 

De revolutionairen hoopten dat de slechte levensomstandigheden de Neder
landse militair tot revolutionair denken en handelen zou aanmoedigen. De 
Tribune publiceerde regelmatig kazerneberichten, waarbij soldaten melding 
maakten van het gebrek aan schone strozakken, rotte vloeren in de barakken 
en andere misstanden. Een soldaat van de Vlasakkers te Amersfoort schreef 
aan De Tribune hoe hij op een nacht niet minder dan vijf ratten doodde.'2 

Al eerder besteedde het blad aandacht aan de 'kazerneschandalen' in Amers
foort. Toen betrof het de strenge vorst waardoor een aantal soldaten in bed last 
had van bevriezingsverschijnselen en ook de waterpompen bevroren waren, 
zodat de soldaten zich veertien dagen niet konden wassen.93 In de Utrechtse 
Kromhoutkazerne was volgens de krant een hongeroproer uitgebroken naar 
aanleiding van het slechte eten en het gebrek aan verwarming.'4 

Enkele maanden eerder was het RSC begonnen met de verspreiding van het 
pamflet Aan de militairen'. Het onder meer in Rotterdam uitgedeelde pamflet 
kwam ook op het bureau van generaal C.J. Snijders terecht. Het vlugschrift 
was een aanklacht tegen de mobilisatie en de levensmiddelenpolitiek: 

Soldaten, vanaf het begin der mobilisatie hebben wij tot u gezegd, DE VIJAND, TEGEN 

MEN u ONDER DE WAPENS HOUDT, BESTAAT NIET. De Duitsche, Fransche of 

Engelsche arbeiders zijn uw vijanden niet, evenmin als zij elkanders vijanden zijn 

- ah is men er helaas in geslaagd vele van hen dat te doen gelooven. DE VIJANDEN DER 

mEIDERS VAN ALLE IANDEN ZIJN DE KAPHA! /s / EN VAN ALLE LANDEN. 

MAAR DE NEDERLANDSCHE KAPITALISTISCHE. KIASSE IS DE VIJAND WAARMEE GIJ ON

MIDDELLIJK TE MAKEN HEBT. 

[...] Weest niet laf en niet slaafch! Weest flink en moedig! Weigert de laaghartige 

diensten, die men van uw wil vergen, om de winstmakerij en de voorraden der rijken te 

beschermen! Breekt de rijen, loopt over naar de massa, naar uw broeders, het volk.'" 

Het Utrechts RSC dat de zinkograaf en fotograaf René van Bentem typeerde 
als de volkomen samenwerking van de revolutionairen van alle richtingen' 
trof op 1 mei een 400-tal rustende militaire wielrijders op de Neude: 'In een 
oogwenk waren allen van 'de Wapens neer' voorzien en werden zij door de 
meigangers omringd onder het zingen van 'Regimenten gaat uiteen'.96 

Landstormplichtigen van de jaarklasse 1908 gelegerd in 'De Nieuwe 
•Joelen te Alkmaar vertrokken zonder verlof op zaterdagmiddag om pas 
maandags weer op appèl te verschijnen. De kapitein strafte allen, omdat 
l dat weekend niet op het appèl verschenen waren. De soldaten legden 
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zich er niet bij neer en verzamelden zich 's avonds op het Doelenveld. 'K'. [D. 
Klomp?] berichtte in De Tribune, dat een Alkmaarse revolutionair daarbij 
aanwezig was. Deze ging in op wat onderlinge solidariteit voor de soldaten 
zou kunnen betekenen: 'De waarde van een betrouwbare kameraadschap 
onder de soldaten voor de dagen van de revolutie werd mede besproken. De 
soldaten besloten de leuze 'een voor allen en allen voor een' te aanvaarden. 
De soldaten zonden een telegram aan de minister van Oorlog waarin zij 
protesteerden tegen de appèlregeling in het weekend waardoor het onmo
gelijk was zich bij hun gezinnen te voegen. 'K'. eindigde met: 'De regeerin» 
zal voor haar belangen goed doen met te bedenken, dat ook de Russische 
machthebbers zich plotseling tegenover de revolutie zagen gesteld'.'" 

Op 13 juni 1917 spraken plaatselijk SDP-leider Willem Langenbergende 
christen-socialist M.C. van Wijhe in Haarlem over de verkiezingen. Lan-
genberg stelde dat de soldaten het leger onbetrouwbaar moesten maken 
voor de heersers en 'als er gevuurd moet worden, doe het dan in de goede 
richting. Wanneer ik zou moeten kiezen om te vuren op één van mijn 
partijgenooten of op mijn makkers, of op één van de andere klasse is mijn 
keuze als gedaan'. Volgens een aanwezige politiefunctionaris waren er geen 
militairen.98 

Het gedicht dat de SDP-krant in juni 1917 publiceerde, vormde in feite 
een oproep aan de soldaten: 

Het is stil, alles is stil om mij heen. 

Ik moet thuis blijven en mag niet heen. 

Nu zitje hier bij wijze van sport 

Ab aardbewoner in een Fort. 

De kamerwacht, die af en toe blikt 

En ook wel eens kikt, 

Loopt razend en vloekend voort 

Totdat ik het niet meer hoor. [...] 

Daar zitje voor je Pinksterdagen 

Als met een stok geslagen, 

Of voor je gemak 

Twee dagen op je stroozak. 

Zit je soms een sterretje aankomen 

Dan spoedig voor de brits gekomen 

En sta dan netjes als een pop 

Anders ga je er op. [...] 

Waar blijft toch onze wraak? 

Want het is onze zaak? 

Waar blij f gij in soldatenpak 

Waarom heb gij niet aangepakt? [...} 

Je vijand zit hier en overal 

En dagelijks staaje voor het geval 

Dat zij je laten ploeteren voor wat loon 

En hebben dan niets ander over <L 

Weg met het Militarisme! 

Weg met het Kapitalisme! 

Leve de verbroedering der volken 

Leve het Socialisme.''' 
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p.j. Reacties op het aardappeloproer 

In juli 1917 brak het zogeheten 'aardappeloproer' uit. Henriette Roland 

Holst schreef daar in Kapitaal en Arbeid het volgende over: 

Ook in Amsterdam bleek begin Juli het geduld der massa's, vooral dat der vrouwen, 

uitgeput. Zij waren het moe, urenlang onder politietoezicht in de rij te staan, om 

eindelijk een half pond aardappelen te ontvangen of te hooren, dat er niets meer 

was. Onverwacht sloeg de opgekropte woede naar buiten. Er werden eenige wagons 

aardappelen geplunderd en op de Eilanden werd verzet geboden tegen de politie. Twee 

dagen lang duurden de onlusten, die twee dooden en een groot aantal gewonden tisch

ten. In enkele bedrijven, zooals de metaalfabrieken en een deel der rijkswerkplaatsen 

aan de Hembrug, kwamen proteststakingen van tamelij ken omvang voor.'00 

Toen mevrouw Chr. Koomans-Timmer de Rotterdamse NAS-voorman 

Bertus Bouwman belde, vroeg hij haar meteen wat er waar was van de 

geruchten over de Amsterdamse onlusten. Hij durfde niet verder te in

formeren over de telefoon, maar hij vertelde dat ook in Rotterdam sprake 

was van 'woelingen'. Naar aanleiding hiervan stelde Koomans-Timmer aan 

Wijnkoop voor om zo spoedig mogelijk te overleggen: 'Indien de mas

sa's werkelijk in opstand komen, mogen wij ons toch zeker van de leiding 

• crzekeren.' Vanzelfsprekend diende dan ook iets ondernomen te worden 

richting de soldaten.'01 

In de 'bloedige juliweek speelde het plaatselijke RSC een belangrijke rol 

in de agitatie bij het Amsterdamse volksverzet. De autoriteiten (burge

meester, garnizoenscommandant, politie en procureur-generaal) besloten 

militairen in te zetten bij het herstellen van de orde en de bewaking van de 

voedselvoorraden. Op maandag 2 juli 

kwam een compagnie soldaten de Czaar Peterbuurt in. Spoedig daalden vanuit ra

men en deuren naast scheldwoorden en verwensingen ook flessen en stoelpoten op de 

soldaten neer. Tot overmaat van ramp moesten de soldaten aan het einde van de straat 

voor de overweg wachten en kwamen veel mensen uit hun huizen achter de compag-

' lie dan. Het steeds meer opdringerige volk joeg de bevelvoerende officier zoveel schrik 

aan dat hij zijn manschappen bevel gaf de geweren op het publiek te richten. De 

duidelijke aarzeling bij sommigen om het bevel op te volgen moedigde de omstanders 

aan om niet te wijken en de soldaten op hun gemoed te werken niet op vrouwen en 

mssegenoten te schieten. De officier verloor, luid klonk het bevel: rechtsomkeert. Met 

at officier ver vooraan en de soldaten luid bejubeld, door mannen op de schouders 

geklopt en door meisjes omhelsd, trok de compagnie de straat weer uit. "" 
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Het betrof soldaten uit Groningen. Onder het uitroepen 'Dat is ons werk 
niet' weigerden ook enkele mariniers.10' 

De volgende dag trokken stakende bootwerkers met rode vaandels door 
de stad en braken op de oostelijke eilanden gevechten uit.'°4 Tegelijkertijd 
organiseerde het RSC een protestvergadering in de Diamantbeurs. Daar 
spraken David Wijnkoop en Nelis Kitsz, de secretaris van het PAS-Amster-
dam en voorzitter van de Federatie van Revolutionaire Socialisten. Beiden 
riepen op tot een 24-uursstaking. Na afloop van de vergadering gingen 
de aanwezigen rustig uiteen. Vervolgens ging Wijnkoop naar de zwaarbe
waakte terreinen van de Groentemarkt, waar hij een deel van het daar sa
mengestroomde publiek toesprak. Wijnkoop hekelde de uitvoer, eiste een 
rechtvaardigere distributie en vond dat minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, F.E. Posthuma moest aftreden.lo,i 

De militairen moesten de politie bijstaan, maar dat gebeurde niet altijd. 
Toen de politie op woensdag problemen had met plunderende straatjeugd 
in de Ferdinand Bolstraat, reageerden de daar aanwezige soldaten op een 
verzoek tot hulp met: 'We hebben niets met u te maken'.'06 De politie ar
resteerde drie soldaten die betrokken waren bij de gevechten met de politic 
en droeg hen over aan de militaire autoriteiten. Zij hadden hun militaire 
uniform geruild voor burgerkleding.'07 

Diezelfde dag staakte een deel van het personeel bij de Hembrug en bij 
de munitieafdeling van dat bedrijf op de marinewerf, 's Avonds gingen de 
stakers naar een openluchtbijeenkomst waar Kitsz, Lansink sr., en Wijn
koop spraken. Het verslag in De Gemeente-arbeider van 7 juli meldde: 'Wat 
een prachtig moment die ruim vijfduizend zwoegers te zien zitten in het 
malse gras, beschenen door de laatste stralen van de ondergaande zon. 
Op het Haarlemmerplein werd het 's avonds weer onrustig, toen stakende 
ploeggenoten een trein, die gereedstond in de Zaanstraat om de weinige 
werkwilligen van de Hembrugnachtploeg naar hun werk te brengen, met 
stenen bekogelden.108 

Op diezelfde woensdag 4 juli besloot de seinwachter en iAMV-lid J.C. 
Alders om op grond van gewetensbezwaren geen militaire treinen met troe
pen meer door te laten. De 'dienstweigerende seinwachter' zou hiervoor 
ontslagen worden.'0'' Vanuit de buurt van Voorburg arriveerden op 4 F 
extra troepen."0 Donderdags waren de politie en het leger erin geslaagd de 
onrust voor het grootste deel te onderdrukken. Alleen de stakingen gingen 
nog door. 

Het optreden van leger en politie in een stad waar twee sociaal-democra
ten (F.M. Wibaut en W.H. Vliegen) wethoudersposten innamen, zorgde 
voor een verdere verwijdering tussen de radicale en gematigde socialistische 
stromingen. 
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Verschillende weigerende militairen werden na afloop van de bloedige 
juliweek vervolgd en hun gezinnen kwamen zonder uitkering te zitten. Een 
van die soldaten was Sijbolt Bootsma. Hij was lid van het NAS en Tribune-
lezer. Zijn zoon, de communist Siep Adema herinnerde zich zijn vader als 
een echte rebel die nergens bang voor was het bevel kreeg om de rellen 
neer te slaan. Hij weigerde: 'Dat tekent wel dat mijn vader niet bang was, 
nooit, voor niemand. Hij heeft daar nog gevangenisstraf voor gehad. Maar 
[oen de oorlog was afgelopen werden ze een beetje soepeler, naar ik van 
mijn vader gehoord heb. Na een paar maanden is hij naar huis gestuurd.'"' 
Kitsz maakte na een gecombineerde bestuursvergadering bekend dat het 
PAS Amsterdam via steunlijsten geld zou inzamelen voor de gezinnen van 
de militairen, die 'weigerden zich schuldig te maken aan broedermoord'. 
Tegelijkertijd deed hij een oproep om de namen en adressen van die betref
fende gezinnen door te geven. De aanwezigen zamelden geld in voor de 
seinwachter Alders."2 

Opgetogen door het optreden van de Groninger soldaten voorzag Van 
het Reve dat Amsterdam het nog zou beleven 'dat onze soldaten onder ons 
vaandel door onze straten zullen trekken. Op dan vrouwen en mannen, 
arbeiders en soldaten, gij allen die tot dat 'tuig' behoort - werpt u in 't tuig, 
werkt en maakt propaganda voor de massa-actie'."3 

De politie in Amsterdam begon zich ondertussen grote zorgen te ma
ken. De hoofdcommissaris schreef aan de minister van Justitie: 'Hier ter 
stede wordt onder de militairen op geheime wijze druk gepropageerd voor 
dienstweigering, d.i. in hoofdzaak weigeren om te schieten bij oproer of 
andere volksbetoogingen.'"4 

De autoriteiten zaten nogal in hun maag met de staking. Dirk Schilp 
die naar de Hembrug overgeplaatst was, maakte inmiddels deel uit van 
net Zaandamse afdelingsbestuur van de 'syndicalistische' Bond van Losse 
Rijkswerklieden."5 Spoedig zou hij een prominente rol spelen in de sta
kingsleiding. De commandant van de stelling Amsterdam, A.R. Ophorst'"1 

nodigde de stakingsleiding uit voor een onderhoud met de minister van 
Oorlog en de legerleiding in Den Haag. Daar overlegden ze over hun 
gfieven. Ondertussen ontvingen de militairen die werkzaam waren aan de 
Hembrug de oproep om te verschijnen in de Oranje-Nassaukazerne. Daar 
zouden ze ingeschreven worden en hun spullen krijgen. Vanzelfsprekend 
vvas dit onacceptabel voor de stakingsleiding. Schilp: 

™e konden er dus op rekenen dat het bevel om naar de Oranje Nassau-kazerne te 

gaan, werd opgeheven. Dat was in orde. En wij naar Amsterdam, maar niet meer 

met de trein. Nee, met een wagen werden we netjes naar de Oranje Nassau-kazerne 

gebracht. In die Oranje Nassau-kazerne was een groot-majoor die ons aankeek alsof 
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we een moord begaan hadden. Die vent had natuurlijk niet in die sfeer gezeten, dus 

hij wist helemaal niet wat er aan de hand was. Nou ja, en toen zijn we met een hek 

troep de Internationale zingend emit gegaan, 's Avonds hebhen we met de staken 

vergaderd en de maandag daarop zijn we - na een drukke week die we hadden 

gehad— weer aan het werk gegaan."' 

Langzamerhand vonden de Amsterdamse procureur-generaal en de hoofd
commissaris het tijd worden om de opslagplaatsen extra te bewaken. 
Daarvoor zou de militaire sterkte in de stad opgevoerd moeten worden tot 
minimaal duizend man infanterie en een eskadron cavalerie."s 

De revolutionairen trokken eveneens hun conclusies. De Rotterdamse 
koopman in prentbriefkaarten, Herman Bakhuis, deelde onder de soldaten 
een opstandig pamflet in de havenstad uit, waarin hij opriep: 

Soldaten! Gaat ge nu eind'lijk eens beseffen 

Waarnaar men tracht? 

't Is om een edel ouderhart te treffen. 

Niet ui figuurlijke verbeeldingskracht. 

Wel, helaas! met het moordend lood. 

Waarmee men wil: dat gij uw familieleden doodt. 

Uw besten vriend, uw trouwsten kameraad. 

Biecht nu eens eerlijk op: 

Is dat de roeping van een flink soldaat?'"1 

Het Amsterdamse RSC verspreidde een pamflet, dat inging op de hongeren 
op de vele extra militairen die in de stad gelegerd waren: 'De heeren reke
nen daarbij op de soldaten, maar zij konden wel eens misgerekend hebben. 
want de soldaten, arbeiders als wij, konden wel eens weigeren op 't volk te 
schieten en de wapens keeren tegen hen, die ze hen in den vuist drukte. 
Het uitdelen van pamfletten was niet zonder risico. Soldaat Ulrich Peper 
deelde in Amsterdam op 18 oktober 1917 vlugschriften uit van de lAMV 
afdeling Amsterdam getiteld Aan de militairen te Amsterdam'. Toen hij 
daarna ook nog eens weigerde het militaire uniform aan te trekken, kreeg 
hij twee maanden gevangenisstraf.12' 

De gebeurtenissen in Amsterdam in juli 1917 hadden een grote invloed 
op het denken en doen van de revolutionairen. De inzet van militairen 
tegen demonstranten was een impuls om meer onder hen te werken. Alk 
revolutionaire groepen waren het hierover eens. Het verspreiden van mani
festen onder de arbeiders in soldatenpak was er een eerste uitvloeisel van 
De autoriteiten onderkenden snel het mogelijke gevaar hiervan en onder
namen tegenmaatregelen. 
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9.4. Het begin van revolutionaire tijden 

De verslechterde voedselsituatie in het land trof ook het leger. In hoofdstuk 
twee zagen we reeds dat de rantsoenen voor militairen minder werden. De 
Tribune speelde daar op in en publiceerde klachten van militairen. Doel
stelling was bedrijven van antilegerpropaganda en aansporen tot verzet. 
Een soldaat uit het garnizoen Assen schreef over het gebrek aan voedsel op 
de kazerne aldaar. Een andere dienstplichtige die op dat moment verpleegd 
werd in het hospitaal in Haarlem stuurde zijn zondagavondeten naar de 
Tribune redactie. Het bevatte volgens hem gras.'" Het sp-lid Alb.A. de Joo-
de schreef over een gebeurtenis waarbij de militairen eten dat normaal op 
de mesthoop verdween nu, zonder toestemming weliswaar, uitdeelden aan 
de hongerige bevolking. Ze kregen een paar dagen politiekamer.12' Weer 
een andere soldaat meldde dat hij en zijn kameraden met een demonstratie 
afdwongen dat zij meer voedsel kregen. Ook andere misstanden liet De 
'tribune aan de orde komen. Veel van de berichten bevatten klachten over 
tekort schietende verwarming, of zelfs het geheel ontbreken ervan, in de 
militaire barakken."4 Verder kwamen uiteenlopende zaken als de gebrek
kige medische behandelingen'2' en zware marsen aan bod.'2'1 

Jacob van Egmond uit Utrecht maakte melding van een ongeval waarbij 
mee soldaten omkwamen. Ze waren verdronken tijdens een oefening in de 
Kromme Rijn van de genie bij het fort Rhijnauwen. Volgens Van Egmond 
was het duidelijk dat het niet alleen de schuld was van de onverantwoorde
lijke officieren, maar dat de soldaten ook hadden kunnen weigeren. Van
zelfsprekend dienden ze zich aan te sluiten bij de soldatenraden.'2" Soldaten 
uit de forten rondom Amsterdam beklaagden zich over de slechte hygië
nische omstandigheden die de Spaanse griep, die op dat moment heerste, 
alleen maar aanwakkerden.128 

De redactie van De Tribune wist dat de militaire autoriteiten haar arti
kelen nauwkeurig lazen. In september 1914 was ze al eens officieel gewaar
schuwd door de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, vanwege het 
Bekendmaken van militaire gegevens omtrent een militaire confrontatie 
tussen Nederlandse en Duitse soldaten. Het publiceren van gegevens als 
sterktecijfers en militaire verplaatsingen was verboden.'2'' 

De slechte omstandigheden in het leger waren voor de SDP aanleiding 
'in te veronderstellen dat het leger niet meer betrouwbaar was voor de staat 
en dat de soldaten zij aan zij met de arbeiders in verzet zouden komen. 
«ijnkoop en Lansink spraken op een SDP-bijeenkomst in Groningen in 
wgustus 1917 waar behalve sympathisanten ook agenten present waren, 
'olgens het verslag in het politierapport achtte Wijnkoop het wenselijk dat 
°ok de militairen aan de algemene staking mee zouden doen. Hier moest 
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propaganda voor gemaakt worden. Iedere militair moest persoonlijk onder 
zijn collega's werken. Wijnkoop verwachtte over enige tijd brieven van ver
schillende compagnieën waarin men hem zou melden of daar ook het re
volutionaire idee leefde en of van die zijde steun verwacht kon worden. Dit 
was in ieder geval reden voor de marechaussee om in een brief aan de officier 
van justitie in Groningen te pleiten voor een betrouwbaar marechausseegar
nizoen in verband met te verwachten ordeverstoringen. Dat marechaussee
garnizoen moest dan in ieder geval niet uit Groningers bestaan."0 

Oproep RSC tot vorming soldatenraden 
Zo vlak voor de winter van 1917 versterkte de legerleiding het Amsterdamse 
garnizoen. Bovendien was de politie ertoe overgegaan infiltranten in te 
zetten die de vergaderingen van revolutionairen moesten bezoeken om zo 
achter hun plannen te komen. Ook konden de diverse politiebureaus in 
Amsterdam rekenen op militaire bijstand.1'1 De Amsterdamse burgemeester 
maakte zich grote zorgen om de ruim tienduizend kleinverlofgangers in de 
hoofdstad, die allemaal in het bezit waren van hun geweer. In een brief aan 
de minister van Binnenlandse Zaken van 26 september 1917 schreef hij: 'Het 
zal geen betoog behoeven, dat de aanwezigheid te Amsterdam van met ge
weren en vooral van met geweren en patronen gewapende verlofgangers een 
groot gevaar is te achten.'1'2 Wijnkoop sprak in De Tribune van duidelijke 
tekenen 'dat het der Regeering van Stad en Land, mitsgaders politie, justi
tie en de militaire autoriteiten, erom te doen is in de komende winter een 
eventueele beweging van de revolutionairen en de hongerenden IN BLOED 
TE SMOREN'. Hij riep de soldaten op gehoor te geven aan de oproep, die 
het Landelijk Revolutionair-Socialistische Comité tegen de Oorlog (en zijn 
gevolgen) op 1 augustus deed om te komen tot de vorming van soldatenra
den. De soldatenraden zouden dan met de plaatselijke revolutionair-socia
listische agitatiecomités opkomen voor onmiddellijke demobilisatie, voor 
uitvoerverboden en inbeslagname van alle levensmiddelenvoorraden.1" 

Op 2 september 1917 hield de Rotterdamse afdeling van De Zaaier een 
openbare bijeenkomst waar de Duitse dienstweigeraar Franz Grimberg en 
Wijnkoop spraken. De 125 aanwezigen kregen ook hier het advies solda
tenraden op te richten."4 

Vanaf 3 september zette het RSC daadwerkelijke stappen om naar Rus
sisch voorbeeld soldatenraden te vormen. Landelijke organisaties en plaat
selijke comités zouden op korte termijn aangeschreven worden voor verdere 
instructies. Mevrouw Koomans-Timmer, woonachtig in Rijswijk, voerde 
het secretariaat.1" Het Leidse SDP-lid Jan Knuttel typeerde deze populaire 
spreekster als volgt: 'Van grote waarde door haar agitatorische gaven vi
de enigszins avontuurlijke Chr. Koomans-Timmer, voortgekomen uit de 
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Bond van Christen-Socialisten, in persoon en optreden alles eerder dan 

christelijk, die haar voornaamste werkzaamheid ontplooide in de door haar 

opgerichte Rev. Soc. Vrouwenbond.'"6 Door zijn artikelen in De Tribune 

kwam voor de SDP ook 'Vanter' in beeld. Wijnkoop informeerde bij het 

Amsterdamse SDP-lid Willem van Leuven wat hij vond van de artikelen van 

Van het Reve. Van Leuven schreef: 

En daar kan ik geen antwoord op geven, want ik ken hem niet. Een paar malen heb 

ik stukjes van hem gelezen in de krant. Dat zijn de eenigste keeren, dat ik eenige 

indruk van hem gekregen heb. Beide malen was het de Soldaat Socialist die schreef. 

Zoon soldaat heb ik nog nooit ontmoet. Ik beken dat ik die stukjes altijd erg aantrek

kelijk heb gevonden. Ik dacht dat het een halve bourgeois was. Nu ik hoor dat het 

een arbeider is vind ik ze van nog meer karakteriseerende beteekenis voor de voorstel

lingdie ik mij van den man maak. Jammer dat hij pas in dec. of later vrij komt.'*7 

Een week na de plaatsing van 'Soldaat Propagandist' in De Tribune van 3 

september 1917 vroeg Wijnkoop Van Ravesteyn naar de mogelijkheden om 

Van het Reve in te zetten bij De Tribune."* Dit gebeurde. Gerard van het 

Reve bood ook Koomans-Timmer zijn diensten aan: 

Ik stel mij gaarne ter uwer beschikking als ik met het een of ander van dienst kan 

zijn. Het wordt waarlijk tijd voor een georganiseerde propaganda onder de gemo-

biliseerden; een speciale propaganda onder soldaten. Me dunkt er moet een rev. soc. 

soldatencotirant worden uitgegeven [...] Ik wil het blaadje graag iedere week vol

schrijven; ik heb plenty tijd daarvoor en stof. Ik ben geloof ik hiervoor de aangewe

zenpersoon. Ik ben in Oldebroek in garnizoen — ik woon in Epe; ik kom elke avond 

thuis. Schrijf me uw opinie eens hieromtrent en overleg eens met Wp [Wijnkoop]."''' 

Net als Van het Reve vond het vrouwelijke Amsterdamse SDP-lid N. Kist dat 

er zo spoedig mogelijk stappen ondernomen moesten worden. Het ging haar 

allemaal niet daadkrachtig genoeg en zij beklaagde zich bij Wijnkoop: 

Ik weet wel dat 't L.R.S.C, verzocht heeft die zaak [van de soldatenraden] aan te 

pakken, wat ook gebeuren zal, want de besturen zal vriendelijk verzocht worden 

de namen en adressen van hun leden in militairen dienst op te geven. Zoetsappiger 

kan 't al niet, maar dat is hun zaak. Mijn vraag is, kunnen militairen, die veel 

voelen voor saamhorigheid met 't Rev. Comité ook zich opgeven en dan rechtstreeks 

aan t Landelijk C. ?, ook al zijn ze geen leden van een vak politieke partijen [sic]. 

En zijn er ook geschriften of kunnen zij zich ook ergens vervoegen, waarop 't hun 

duidelijk wordt, 't hoe en waarom van soldatenraden. '4° 
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Koomans-Timmer voerde regelmatig overleg met Wijnkoop. Bart de Ligt 
had haar een tip gegeven over hoe in bepaalde gebieden wèl toestemming 
gekregen kon worden voor het houden van een vergadering. De vergadering 
zou als onderwerp geheelonthouding hebben onder de titel 'moderne dron
kenschap'. Het eerste halfuur zou dan in het teken staan van de geheelont
houding, om daarna over te gaan 'tot het militairisme, de moderne dronken
schap van het imperialisme'. Zij was nauw betrokken bij het organiseren van 
politieke bijeenkomsten in steden als Breda, Tilburg en Eindhoven, waar 
tevens grote aantallen militairen gelegerd waren. Ze had een socialistische 
landstormplichtige leren kennen, die volgens haar zou willen schrijven over 
de door militairen bedreven smokkelhandel in het Zuiden. Aanvankelijk 
wilde deze uit Rotterdam afkomstige Adriaan Louis Bartels behorend tot het 
6de Regiment Infanterie zijn artikelen aanbieden aan Het Volk, maar Koo
mans-Timmer had hem overgehaald om te schrijven voor De Tribune.'*' 

De Amsterdamse hoofdcommissaris van politie zag met lede ogen aan 
hoe mensen als Wijnkoop, Kitsz, B. Lansink sr. en jr., G.J.A. Wesselingh, 
de colporteur Bertus Zuurbier en Carl Minster 'allen zonder beroep, dus 
den ganschen dag en derhalve min of meer beroepsmatig zich bezig hou
den met hunne révolutionnaire plannen en propaganda'.U1 Daarbij orga
niseerden zij zich ook internationaal. De SDP stelde Duitse revolutionaire 
socialisten in staat een blad uit te geven, genaamd Der Kampf. De Duitse 
Spartakist Minster was hiervan hoofdredacteur. In Nederland verblijvende 
Duitse vluchtelingen (veelal deserteurs) maakten het blad en verspreidden 
het in Duitsland om de socialisten daar te helpen in hun verzet tegen de 
oorlog.'4' Daarbij ondervonden zij tegenwerking van spionnen die probeer
den het netwerk van de Duitse deserteurs te infiltreren. Zo ontmaskerden 
zij de uit Duitsland gevluchte dienstweigeraar J.F. Braff waarop Carl Min
ster hem molesteerde.'H Eind 1917 werd Minster ontvoerd naar Duitsland. 
Hij was op 11 december voor een boodschap naar Kerkrade gelokt waar 
hij zich liet meevoeren naar een bruggetje over de Worms, zonder te be
denken dat daar de grens was. Hij werd gearresteerd en overgebracht naar 
een gevangenis in Berlijn. Deserteurs in Nederland stonden op hun kop 
en weldra kwamen er acties en protestvergaderingen, onder meer onder 
leiding van de SDP.'4S 

Nadat al begin augustus het artikel 'Soldaat-Propagandist' verschenen 
was, bevatte De Tribune van 13 september het manifest Aan onze kamera
den in het soldatenpak'. Dat was in feite wederom een oproep om over te 
gaan tot het oprichten van Nederlandse soldatenraden.'4'' Veel succes had
den de eerdere oproepen niet gehad, gezien Van het Reve's brief aan wijn
koop: 'Hoe gaat dat nou met de oprichting van Hie Raden van Soldaten? Ik 
hoor er niets van.' Hijzelf had er hogere verwachtingen van gehad. Met ajn 
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actie voor de aflossing van de bereden wapens had hij al van diverse kanten 

steun gekregen. Verschillende miliciens hadden hem ingevulde handteke

ningenlijsten toegestuurd. Van de arti l leriemunitietrein uit Za l t bommel 

ontving hij zelfs een bedrag van zes gulden als financiële bijdrage voor de 

campagne. Hij vroeg de ondersteuners van de actie o m h e m h u n burger

adressen te geven, zodat hij ze later abonnee kon maken van 

het blaadje dat de soldatenraad uit zal geven. Kan die Raad van Soldaten een blad 

uitgeven? 't Papier wordt gerantsoeneerd hè? Me dunkt als we de Tribune dan eens 

één keer in de veertien dagen b. v. als speciaal soldaten-propagandablad inrichtten 

- zou dat niet gaan? Met vette letters moest er op gezet worden dat onze lezers het 

blad dan in een enveloppe naar hun vrienden in het leger moesten zenden. 

Je hebt er geen idee van hoe doelmatig dit zou zijn. Zoon krant gaat van hand 

tot hand onder de soldaten en hier en daar is er wel een die de zaak aan 't rollen 

brengt."17 

Niet veel later schreef Van het Reve weer een brief: 

Ja, me dunkt in Amsterdam waar zooveel duizend soldaten zijn zou 't toch al onge

lukkig zijn ah er daar niks van kon komen. Ik hoop van harte dat er iets van komt 

en dat we dan een blaadje zullen kunnen uitgeven. Want je moet niet vergeten, 

dat er duizenden zijn, zooals ik, die midden in de hei of diep in de binnenlanden 

van Brabant zitten —je kunt daar niet als onder arbeiders een vereeniging stichten 

en vergaderingen houden. Want zalen zijn er niet en ten tweede je bent immers al 

altijd onder elkaar, dus je vormt een soort permanente vergadering. Nu zou dunkt 

me zoon klein speciaal soldatenblaadje dat heel doodeenvoudig de dingen zegt 

ontzaglijk veel nut kunnen doen — het zou stof geven voor de discussie en een soort 

band tusschen de geestverwanten scheppen waaruit later SDP-ers groeien. Per slot 

van rekening is toch het doel om in 't gansche leger onze inzichten bekend te maken. 

We behoeven direct nog overal geen clubs te hebben - als we maar eerst overal wat 

verspreide leden hebben. Er zullen er verscheidenen zijn die wel voor onze beweging 

voelen. Deze menschen moeten we het een beetje gemakkelijk maken om bij ons te 

komen. Met ons blaadje moeten we ze tegemoet komen. Dan krijgen we zoo lang

zamerhand in elke compte wel een paar vertrouwenslui die als de nood aan de man 

komt en bij belangrijke voorvallen direct een stroom van onze geschriften loslaten, 

waar 't mogelijk is vorme men natuurlijk Raden van Soldaten. 

Maar hoe moesten ze de soldaten bereiken? Slechts een klein deel las De 

tribune. Volgens Van het Reve moesten de partijafdelingen en de onafhan

kelijke vakorganisaties er bij betrokken worden: 
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We laten b.v. circulaires drukken waarop in 't kort 't doel der R.v.S. wordt omschre

ven en waarin men uitgenoodigd wordt om als lid toe te treden en als abonné op de 

Soldaten Tribune. Deze circulaires zende men rond aan alle leden onzer afd. en aan 

de onafhankelijke vakvereeniging. Deze op hun beurt sturen de circulaires naar hun 

kennissen en kameraden in 't leger. Dat is de beste manier. De jongens verspreiden 

ze onder hun kameraden en zenden later de ingevulde inteekenbiljetten naar één 

adres, b. v. dat van mijn vrouw, die tijd genoeg heeft en ook lust om al die namen op 

te schrijven. We zouden met ons beiden de administratie wel opknappen. Met jul

lie hulp en met de medewerking van de andere militaire medewerkers der Tribune 

zou ik wel kans zien een speciale krant voor soldaten vol te schrijven en ook om den 

goeien toon te treffen. Ik heb er plenty tijd voor en jij zou alles vóór 't gedrukt werd 

nog wel eerst kunnen corrigeeren. 

In elk geval, hoe of't ook loopt, ik wil me graag nuttig maken; ik stel me tot je be

schikking. Er zal wel iets voor met te doen wezen. Ik heb onlangs hier in Oldebroek 

een debat gehad met den veldprediker Ds. Peeters [bedoeld wordt waarschijnlijk Ds. 

EG. Petersen] uit Veendam, 't Was prachtig een honderdtal jongens waren erbij en 

velen bijna allen waren mij heel sympathiek gezind. Ik heb bij die gelegenheid nog 

een abonné op de Tribune gekregen. Tjonge wat zouden we die veldpredikers, die 

hemeldragonders, die kletsmajoren fijn in de maling kunnen nemen in een speciaal 

soldatenblad. De kinderachtige militaire klachten over slecht eten enzovoorts moeten 

zooveel als 't kan geweerd worden — 't ding zou er onleesbaar door worden. Ik vind 

die klachten meestal vreeslijk flauw en gering van beteekenis in vergelijking met het 

veel ergere wat je wordt aangedaan door het imperialisme. Maar daarover hoeven 

we nog niet te praten, we zijn nog niet zoover.'** 

Enkele dagen hiervoor had De Tribune een artikel van een soldaat afge

drukt met de titel 'Een oproep aan de rede'. De arbeiders in het soldaten

pak moesten maar eens ophouden met alleen maar kankeren over het eten: 

'of de aardappels niet gaar zijn of de snert met sodex gekookt is en of die ot 

gene Luitenant een pestkop is, dat alles kameraden, helpt niet. Het kwaad 

moet bij de wortel aangepakt worden: het militarisme en het kapitalisme 

zelf'. De oproep eindigde met: 'Tracht lectuur te krijgen, kranten, tijd

schriften, boeken, welke u onderwijzen in de klassestrijd, ga in de leer bij 

een goed onderlegd kameraad en bespreekt alzoo uwe belangen en ijveri 

voor de massale daad.' Vanzelfsprekend spoorde het blad de soldaten ook 

aan om de nieuwe soldatenraden te versterken.'-" Langzamerhand kwam 

her en der soldatenwerk van de grond. 

Soldatenwerk in Arnhem 

Naar aanleiding van het artikel in De Tribune 'Aan onze kameraden in het 

soldatenpak' besloten het PAS, de SDP en de Vrije Socialistische Groep het 
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artikel als manifest te laten drukken en te distribueren op de Arnhemse 
Willems- en de Coehoornkazerne. Sommige soldaten hielpen zelf mee met 
de verspreiding. Meteen al op de eerste avond, maandag i oktober, rekende 
Je politie de slager Antony Sluiter in."0 Op de tweede avond arresteerde 
een militaire patrouille de kantoorbediende Willem Frederik Schoei. Die 
wilde hem aanvankelijk naar de marechausseekazerne brengen, maar uit
eindelijk droeg zij hem over aan de politie. Na een verhoor werd hij rond 
middernacht weer vrijgelaten. Donderdagavond gingen hij en zijn twee 
kameraden, de loopknechten Arend Coenders en Hendrik Willem Jansen 
weer op pad. Naast Aan onze kameraden in het soldatenpak' deelden ze 
ook het pamflet 'Opruiers en Misdadigers' uit. Dezelfde avond nog werden 
ze alledrie opgepakt. Op telegrafisch bevel van de territoriaal bevelhebber 
van Zwolle moest Schoei onmiddellijk het in staat van beleg verklaarde 
gebied verlaten. In Utrecht vond hij tijdelijk onderdak bij Bart de Ligt, in 
de wetenschap dat de vrouwenvereniging (waarschijnlijk de aan de SDP ge
lieerde Revolutionair-Socialistische Vrouwenvereniging) en de organisaties 
van het manifest zijn gezin zouden ondersteunen.'5' 

Vanaf nu was het pamflet Aan onze kameraden in het soldatenpak' 
ook centraal via de redactie van De Tribune beschikbaar."2 Later bleek dat 
in Arnhem bij de kazernewacht een lijst hing van antimilitaristen, die in 
geen geval bij de opgesloten dienstweigeraars mochten worden toegelaten. 
W ijnkoop kreeg het verbod om nog in het gebied te komen. Een schrijver 
van een artikel in De Tribune concludeerde dan ook: 'Duizenden soldaten 
liggen in Arnhem en omstreken, waar blijven de Roode Gardes? Steekt de 
koppen bij elkaar'.'5' 

Discussies binnen links 

De opbouw van soldatenwerk ging binnen links gepaard met discussies. 
Daarbij kwamen de oude thema's als volkswapening en dienstweigering 
weer aan de orde. Soldaat André Glisee gelegerd in de omgeving van Leiden 
deed via De Tribune een oproep tot actie voor demobilisatie. Demobilisatie 
was alleen mogelijk door het organiseren van stakingen en het oprichten 
•an krachtige soldatenraden, waardoor het leger vanzelf demobiliseert: 'Als 
ze het leger van thans, dus het leger in dienst van het kapitalistische regiem, 
omzet in een leger van het revolutionaire volk. Als de arbeidersklasse dus 
de volksbewapening invoert.' En of dat snel zou zijn? 'Wie verwachtte in 
ons land een beweging als de Juli-onlusten en Juli-stakingen in Amsterdam 
en wie had de Russische revolutie verwacht op een tijdstip dat alles in 
Ausland zoo rustig scheen. De dingen kunnen gauw gaan en wij dienen 
Waar te staan.''54 André Glisee was geboren in Frankrijk, maar had de 
Nederlandse nationaliteit. Op het congres van De Zaaier, gehouden op n 
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november 1917, sprak Glisee namens de afdeling Leiden. Hij protesteerde 
tegen de opvattingen van Henriette Roland Holst, die als medewerkster 
van De Jonge Socialist propaganda maakte voor de persoonlijke dienstwei
gering. Tevens merkte hij op dat veel leden verloren gingen als gevolg van 
de militaire dienst. Ongetwijfeld kwam dit doordat de soldaten ver van 
huis gelegerd waren, maar ook kan het duiden op een probleem waar alle 
groeperingen in Nederland mee te maken hadden. Het verblijf in het leger 
veranderde de normen en waarden van de soldaat. Steeds minder toonde 
hij zich geïnteresseerd in culturele en politieke activiteiten. Glisee riep dan 
ook op om fysiek en politiek-ideologisch contact te blijven houden met de 
leden door de militaire adressen op te sporen.'" 

De jeugdige Jef Suys, later vooral bekend door de perikelen rond zijn be
noeming tot hoogleraar politicologie aan de gemeentelijke universiteit van 
Amsterdam, zag zoals Glisee eveneens weinig in het dienstweigeren. Onderde 
initialen 'J-S', schreef hij in het julinummer van De Jonge Socialist ova de mili
taire dienstweigering door de Rotterdamse colporteur en christen-socialist H. 
de Weerd die bij zijn bataljon ingedeeld was: 'Velen spraken over het geval en 
roemden De Weerd. Zeer zeker heeft dit eenig nut gehad. Maar ik durf bewe
ren lang niet in verhouding met wat deze kranige jonge christensocialist ieedt 
[sic] voor zijn zaak, in de gevangenis: vooral tijdens zijn ziekte.'',6 

Het congres van de Federatie van Revolutionaire Socialisten, gehouden 
op 27 januari 1918, besloot om met alle middelen de machtsvorming van 
de arbeidersklasse te bevorderen. Daartoe moest tevens de vorming door 
het Rsc van arbeiders- en soldatenraden gerekend worden.'" De revolu
tionair-socialistische dichter Herman Gorter was eveneens overtuigd van 
het belang van de raden. In zijn aan Lenin opgedragen De Wereldrevoliitu 
neemt het verschijnsel van de arbeidersraden een prominente plaats in. 
Overigens noemt hij nergens expliciet het belang van de soldatenraden. 
Wel kwam hij op voor 'afschaffing van het militaire stelsel en bewapening 
van het proletariaat'.''8 

p. 5. De Soldaten- Tribune 

Voor de opbouw van een soldatenradenbeweging achtte Gerard van net 
Reve een blad van groot belang. In een brief aan Wijnkoop van 28 sep
tember 1917 legde hij nog eens uit hoe hij het soldatenwerk voor zich zag. 
Niet alleen in Amsterdam, waar duizenden soldaten zaten, maar ook 'diep 
in de binnenlanden van Brabant' zou een blaadje 'dat heel doodeenvoudig 
de dingen zegt' zeer effectief kunnen zijn. Van het Reve schreef dat het mei 
soldaten anders is dan met arbeiders: 'Je kunt daar niet als onder arbeiden 
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een vereniging oprichten en vergaderingen houden. Want zalen zijn er niet 
en ten tweede je bent immers al altijd onder elkaar, dus je vormt een soort 
permanente vergadering.' Aangezien hij de invloed van De Tribune mini
maal achtte, zou het soldatenblaadje samen met de 'vertrouwenslui' onder 
de soldaten een soort overbrugging moeten vormen. Via de partijleden en 
leden van de onafhankelijke vakorganisaties van het NAS zouden er leden 
gewonnen moeten worden voor de soldatenraden en abonnees op de Sol-
iueii-Tribune.'™ 

Wijnkoop nodigde Van het Reve uit bij hem thuis in Amsterdam. De 
SDP-leider die zich al langer stoorde aan de invloed van de antimiütaristen 
en anarchisten, buiten en binnen de partij, zag in de persoon van Van het 
Reve mogelijkheden om hier een einde aan te maken. De in uniform ge
stoken Van het Reve voelde het verkennende gesprek voornamelijk als een 
soort examen.160 Na eerst wat discussies over hoe te schrijven en over de 
problemen van vertalingen kwam Wijnkoop snel ter zake: 

Wijnkoop vertelde mij een aantal bijzonderheden, ontleend aan vertrouwelijke 

berichten, waaruit hij de zekerheid putte dat in Rusland de revolutie in een nieuw 

stadium was gekomen en dat ginds een nieuwe vloedgolf nu ieder moment te ver-

•hten was. Die zou in de hele wereld een ongekende deining teweegbrengen. En 

11 kwam het er voor ons op aan dat wij naar het voorbeeld van de revolutionairen 

m het Russische leger, die hun Soldatskaja Prawda uitgaven, hier in Nederland een 

Soldaten-Tribune moesten laten verschijnen. Dat blad zou onder leiding staan van 

de Tribune-redactie, met als vaste medewerkers de bekende Amsterdamse vakbonds

leider C. Kitsz, Louis de Visser en... mijn persoontje! Wijnkoop liet er geen twijfel 

over bestaan dat ik de eigenlijke redacteur zou moeten zijn. Al het werk zou op mij 

neerkomen, óók wat de administratie en de expeditie betrof. Hij vroeg: 'Zou jij dat 

of je durven nemen?' Natuurlijk durfde ik dat best aan, ik wilde zelf niets liever 

en ik dacht het ook wel te kunnen. Maar ik moest toegeven dat ik nog niet goed wist 

hoe ik het aan zou pakken. 'Nee', zei Wijnkoop, 'dat begrijp ik best!'Hij vertelde me 

nog dat de krant in Amsterdam op de eigen drukkerij zou worden gedrukt en dat 

de hele oplage, in stevige pakken natuurlijk, aan een door mij op te geven adres zou 

worden verzonden. 

van het Reve moest maar een uitgebreid plan opstellen, hoe het blad het 
bestonder de soldaten verspreid kon worden en vooral hoe hij dacht dat de 
Soldaten-Tribune zelfde stoot zou moeten geven tot het bij elkaar brengen 
van revolutionair gezinde soldaten. Omdat zij snelheid geboden achtten, 
f raken ze af dat hij Wijnkoop zijn plan in een brief zou toezenden.1'" 

Thuis aangekomen in Epe (dichtbij Oldebroek) waar hij met zijn vrouw 
jannetta Jacoba van het Reve-Doornbusch) woonde, begon Van het 

wao 

n 
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Reve direct aan zijn rapport te werken. Op de voorgrond stond de syste

matische verspreiding van de Soldaten-Tribune in het leger. Hij vermeldde 

dat hij honderdvijftig adressen nodig had van betrouwbare mensen aan 

wie hij, in pakjes van vijftig of honderd exemplaren, de kranten zou kun

nen toezenden. Om uitsluitend aan soldaten uit te reiken of te verkopen, 

voegde hij er nog bij: 

Ik herinner me ook nog dat ik de nadruk legde op het feit dat élke gemobiliseerde 

soldaat eens in de vier weken met verlof ging en dat dus élke week een vierde gedeelte 

van het hele Nederlandse leger in de trein zat. Op de perrons en in de treinen kon 

iedereen die wilde wel een aantal exemplaren van de Soldaten- Tribune aan de man 

brengen. Vooral in het begin, als de krant de nieuwsgierigheid wekte, kon hiervan 

profijt worden getrokken. De soldaten zelf moesten, als ze het met de strekking van 

het blad eens waren, zich met andere overtuigde kameraden tot een groep verenigen, 

een voorlopig verband, waaruit dan een werkelijke soldatenraad zou moeten groei

en. Wat de activiteit betrof: voorlopig moesten de nieuw gevormde soldatenraden 

zich uitsluitend de verspreiding van de krant tot taak stellen en de uitbreiding van 

hun ledental, totdat de tijd rijp zou zijn geworden voor omvangrijker en gewichtiger 

opgaven. Ik gaf in mijn rapport verder nog nadere aanwijzingen, vooral met betrek

king tot het houden van bijeenkomsten op vertrouwde adressen, waar voorlichting 

en practische instructie moesten worden verstrekt voor alle activiteiten die, zoals wel 

met zekerheid was te voorspellen, de komende tijden zouden eisen. Zo zouden door 

soldaten-gedelegeerden verbindingen met arbeidersraden in de bedrijven tot stand 

moeten worden gebracht. In overleg met de arbeidersraden moest er door de soldaten 

worden gezorgd voor de beveiliging der arbeidersdemonstraties, beveiliging ook ten 

behoeve van onze vooraanstaande leidende kameraden. En in een verder stadium: 

hulp van de soldatenraden bij de bewapening van de arbeiders door het ontsluiten 

der wapenkamers en de arsenalen...,'6! 

De eerste Soldaten-Tribune kwam op 19 november 1917, na een paar 

maanden van voorbereiding, in een oplage van 10.000 van de pers."" Dit 

was kort na 7 november 1917, de dag van de socialistische revolutie in 

Rusland.'fM Het eerste nummer bevatte vooral gedichten en daarnaast de 

artikelen 'Gemobiliseerde kameraden' door De Visser; 'Aan de kameraden 

in het soldatenpak' door Kitsz; 'Eere den Gevallenen!' en een feuilleton 

'Van smokkelaar tot Revolutionair' (smokkelen was in die tijd een gelierde 

bezigheid van burgers en militairen), beide door 'Vanter'.105 

Het buitengewone congres van de SDP, gehouden op 11 november in

maakte al kort melding van de nieuwe geplande publicatie. Een oproep 

volgde om namen en burgeradressen te geven van 'soldaten die bereid 

gevonden worden het blad te verspreiden. Dit blad moet worden het blad 
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onzer raden van soldaten.''66 Zo riep Luitje Huizinga uit Groningen onder 
de initialen 'L.H', de lezers van het Zaaier-blad De Jonge Socialist op om 
'ons zelf te wijden aan de propaganda onder de militairen, want ieder van 
ons heeft toch kennissen in den militairen dienst'.'6^ Hijzelf was als dienst
plichtige van de lichting 1917 vanaf 4 januari 1917 ingedeeld bij het iste Re
giment Infanterie te Assen.'68 Op het SDP-congres maakte het partijbestuur 
bekend, dat het een verzoek van de Bond van Christen-Socialisten tot me
dewerking aan de Soldaten-Tribune had afgewezen. Het bestuur vond dat 
de christen-socialisten in tegenstelling tot de syndicalisten teveel nadruk 
legden op dienstweigering.""' 

Christina Koomans-Timmer, de sympathiek tegenover de SDP staande 
secretaresse van het LRSC, correspondeerde zowel met Van het Reve als 
met Wijnkoop over de praktische organisatie van de Soldaten-Tribune 
en de bijbehorende raden. Daarbij ging het onder meer om het karakter 
van de Soldaten-Tribune: SDP-uitgave of een soldatenblad onder verant
woordelijkheid van het RSC. Ze voorzag problemen met haar eigen Bond 
van Christen-Socialisten als het een SDP-uitgave zou worden. Bovendien 
had ze Bart de Ligt gepolst en die had aangegeven mee te willen doen. 
Koomans-Timmer was ten tijde van het eerste nummer betrokken bij de 
administratie van het blad.'70 Opvallend is dan ook dat Van het Reve in zijn 
autobiografie Mijn rode jaren niets zegt over de nauwe betrokkenheid van 
Koomans-Timmer bij het soldatenwerk.'"' Eén van de eisen van de revolu
tionaire soldatenbeweging was: onmiddellijke demobilisatie met behoud 
van wapens'.'72 Dit kon vanzelfsprekend niet de goedkeuring wegdragen 
van de christen-socialisten en andere pacifisten. 

De anarchisten van De Vrije Socialist begroetten de lancering van de 
Soldaten-Tribune aanvankelijk vrij enthousiast: 'Als bij al deze praktische 
zaken het beginsel van het anti-militarisme nu maar niet op de achtergrond 
komt, dan is er voor dit nieuwe orgaan een nuttig werk te verrichten en 
wenschen we het blad alle succes.''73 

De Soldaten-Tribune richtte zich niet alleen op de Nederlandse soldaten. 
Zo plaatste het blad een oproep onder de titel An appeal to reason, to the 
English interned in Holland', waarin de Engelse soldaten aangespoord 
worden om te stoppen met vechten en zich te organiseren in soldatenra-
den.'4 Een voorbeeld daarbij waren de in het Franse Calais gelegerde Britse 
troepen. Socialistische activisten hadden daar een eigen voedselcomité op
gericht en voerden actie tegen de zondagmorgendienst. De arrestatie van 
een kameraad vormde aanleiding voor de inmiddels gevormde Vereniging 
van Soldaten en Matrozen om een staking uit te roepen. Duizenden mili
tairen hadden genoeg van de mobilisatie en deden mee.'7' 
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Aanpassingen 
Toen Van het Reve in maart 1918 afzwaaide, meldde hij zich meteen bij de 
redactie van De Tribune. Hij was maar matig tevreden met de Soldaten-
Tribune. Kitsz en De Visser, die ooit was vrijgesteld vanwege broeder-
dienst,1^' schreven het blaadje nagenoeg vol en hun bijdragen leken voor 
soldaten weinig geschikt. Hij vond dat het héél anders moest en daarom 
moest hij er zelfbij zijn, zelf meebeslissen wat er wel en wat er niet in moest. 
Vanter wilde beschrijvingen van verbroederingsscènes aan de Duits-Russi-
sche fronten, van het massaal deserteren, kortom: sprekende voorbeelden 
van de 'demoralisatie' van de soldaten in de loopgraven. Voorts diende de 
betekenis van de Russische voorstellen 'Onmiddellijke vrede zonder an
nexaties en zonder schadeloosstelling' duidelijk te worden uiteengezet: 

Daarbij moest ónze eigen leus van demobilisatie zich dan aansluiten. Verder dacht 

ik me taferelen te beschrijven van de zich voltrekkende boerenrevolutie in Rusland, 

waarbij de grond der Lindheren, paarden, vee, landbouwwerktuigen, allerlei opge

stapelde voorraden, dus dlle bezit der vroegere heersers, werd verdeeld. Zo kan men 

aantonen hoe de gevechtskracht van de Duitse legers zou worden gebroken, vooral 

ah, wat te verwachten was, de Duitse legeraanvoerders zouden trachten, bondge

nootschap met de resten van de tsaristische heerschappij, de oude feodale toestanden 

te herstellen. Ddt zou stellig niet gelukken. Ik was er zeker van dat de boeren hun 

pas verkregen land met ongekende hardnekkigheid zouden verdedigen. Landsverde

diging dus in een geheel nieuwe zin! De soldaten overal aan de fronten wilden naar 

huis, het voorjaar kwam, de grond moest worden bewerkt. Aan de zinloze moord

partij moest een eind worden gemaakt. Zó dacht ik mij, zou een soldatenkrant 

moeten spreken! 

De administratie kon aanvankelijk bereikt worden op het adres van Van 
het Reve, Wisselsche Weg A 648 in Epe, van mevr. Chr. Koomans-Timmer 
of via de bureaus van het PAS en De Tribune. Later vestigde de administratie 
van de Soldaten-Tribune zich op het Hofdijkplein 28 te Haarlem.1"' Redac
tieadres was het SDP-afdelingsbureau aan De La Reykade 25 in Den Haag. 
tevens woonadres van Louis de Visser. Dit was het correspondentieadres 
van bestaande or nieuw te vormen soldatenraden. Op 23 november liet 
het Rsc via De Tribune weten binnenkort een eerste soldatenraad op te 
richten. 

Het voornemen was om het blad elke 14 dagen te laten verschijnen. 
De Soldaten-Tribune had geen vaste abonnees en was vooral een colpor-
tageblad. Losse nummers kostten drie cent per stuk. Aan het Haarlem« 
adres konden de verzoeken tot toezending van het blad gericht worden. 
De colporteurs konden hier hun bestellingen doen, van vijf tot duizend. 
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De oplage werd volgens berichten in De Tribune verdrievoudigd tot 30.000 
exemplaren.'8' Het programma van de Soldaten-Tribune was dat van de re
volutionair-socialistische comités: 

Directe en volstrekte demobilisatie 

Vanning van soldatenraden 

Behoud van vol loon voor gedemobiliseerden en werklozen 

Verbod op uitvoer van alle voor mens en dier noodzakelijke levensmiddelen 

Inventarisatie en inbeslagname van deze levensmiddelen en distributie ervan tot 

maximaal de prijzen zoals die voor aanvang van de oorlog golden 

De kosten van dit alles te verhalen door extra belastingen op het kapitaal en de 

re inkomens.'*1 

Daaraan voegde het soldatenblad de eis van het afschaffen van de militaire 
groet toe. 

Een groot probleem voor elke organisatie was het tijdig innen van de 
contributiegelden. Op 17 augustus 1918, aan de vooravond van een aan
gekondigd congres, waar gesproken zou worden over de statuten, doel en 
middelen van de soldatenraden, deed 'Vanter' een beroep op alle kamera
den om op tijd de contributie te betalen. De colporteurs dienden de ont
vangen exemplaren van de Soldaten-Tribune meteen af te rekenen. Alleen 
zo was het mogelijk om in verband met de hoge papier- en drukprijzen het 
blad te blijven exploiteren.'Sï 

Uiteraard kon de ontwikkeling van het revolutionaire soldatenblad de 
goedkeuring van de autoriteiten niet wegdragen. Al bij het verschijnen 
van het derde nummer op 8 juli 1918 besloot de legerleiding in te grijpen. 
Het was nu aan alle soldaten verboden om de Soldaten-Tribune in bezit 
te hebben, ten toon te stellen ofte verspreiden.'84 Dat gold overigens ook 
voor bladen als de Wapens Neder, De Stem der Jongeren (maandblad van het 
verbond van Revolutionair Socialistische Jongeren) en De Vrije Socialist. 
In veel cafés in Middelburg lag De Toekomst, het blad van de FRS. De poli-
tiecommandant stelde aan de legercommandant van Zeeland voor ook dit 
blad te verbieden.'8' 'Vanter' herinnerde zich overigens dat het verbod een 
voor de autoriteiten averechts effect had: soldaten werden nieuwsgierig en 
besteedden daardoor meer aandacht aan het blad.l86 Dit zou hebben geleid 
lot een verdubbeling van de oplage.'87 

Behalve bladen kregen ook personen te maken met tegenmaatregelen. 
«> stond Wijnkoop in de bijzondere belangstelling van de autoriteiten. 
Hij sprak op 11 december op een SDP-bijeenkomst in Lochern. De verga
dering, bijgewoond door een kapitein van de Koninklijke Marechaussee, 
bad als onderwerp 'De Russische revolutie en de SDP'. In zijn toespraak 
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verwees Wijnkoop een aantal malen naar de positie van soldaten, maar kon 
vanwege de militaire censuur niet vrijuit spreken.'88 Op 15 december 191-
wezen zij hem uit uit de provincies Gelderland en Overijssel. Het uitwij-
zingsbesluit zou gehandhaafd blijven tot 12 augustus 1918, toen Wijnkoop 
parlementslid geworden was.'89 

De secretaris van de SDP, de onderwijzer J.C. (Jan) Ceton, kreeg te ma
ken met vervolging door de militaire autoriteiten, vanwege een aan hem 
toegeschreven artikel in het decembernummer van de Soldaten-Tribune 
over soldatenraden.'90 Gedurende het gehele jaar zochten de autoriteiten 
mogelijkheden om het blad en de organisatie van de soldatenraden aan te 
pakken. Zij wilden het liefst een inval doen op het Haagse of Haarlemse 
adres, in de hoop een lijst van abonnees en of sympathisanten te bemach
tigen. Maar dat kon alleen als er een overtreding van de wet had plaatsge
vonden. De Amsterdamse PG en officier van justitie vonden ingrijpen niet 
nodig. De raden beoogden niet het plegen van misdaden. Ook spoorden 
zij niet aan tot een strafbare feiten als geweldpleging. Bovendien vreesden 
de autoriteiten dat na een eventuele inval het bestuur van de soldatenraden 
zo'n grote voorzichtigheid zou gaan betrachten, dat mochten zij ooit later in 
willen grijpen, een dan in te stellen huiszoeking niets aan het licht zou bren
gen. Daarom kwam het niet van een inval. Ook ondernamen zij niets tegen 
de publicatie door De Tribune van manifesten als 'Aan de militairen!'1" 

9.6. Soldatenraden in Nederland 

Het is niet meer na te gaan wie, waar en wanneer de eerste soldatenraad 
stichtte. Waarschijnlijk moet dit in de laatste maanden van 1917 hebben 
plaatsgevonden. In ieder geval vormde zich begin februari 1918 al de ne
gende soldatenraad.'91 In april waren er reeds zestien soldatencomités.' 
Uiteindelijk zou het aantal soldatenraden uitgroeien tot een twintigtal. Dit 
waren de zogenaamde tribunistische soldatenraden, niet te verwarren met 
de in het vorige hoofdstuk besproken arbeiders- en soldatenraden van de 
anarchisten, de zogeheten Arsols. Het LRSC coördineerde de tribunistische 
soldatenraden, maar zij stonden onder sterke SDP-invloed. 

Het demonstratief revolutionair congres van het RSC gehouden op r 
februari nam resoluties aan over 'militarisatie', 'de burgerlijke arbeids-
dienstplicht', 'het volk hongert' en 'de werkloosheid'. Wijnkoop wekte een 
ieder op om door te gaan met het oprichten van soldatenraden. Het aantal 
was intussen gegroeid tot tien, maar dat vond hij veel te weinig. Bovendien 
overwoog het congres om ergens in Nederland een bijeenkomst van die 
raden te doen plaatsvinden."'4 Ook De Zaaier maakte propaganda voor 
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de soldatenraden. In De Jonge Socialist van mei 1918 zette 'A. van AmsteF 
(schuilnaam van Andries van Gooi) zich af tegen de sociaal-democratische 
Yerraad-clubs' (de mobilisatieclubs) en tegen het dienstweigeren: 'niet in 
de gevangenis buiten het gehate leger, doch in het gehate leger tusschen de 
soldaten kunnen wij hen sterken in hun inzicht; rusteloos agiteerend eiken 
dag'."" Burgers waren betrokken bij de verspreiding van het blad. In Utrecht 
was een veertigtal arbeiders bereid om de Soldaten- Tribune te helpen ver
spreiden. Het Haagse RSC besloot voortaan 1000 exemplaren te betrekken 
voor de verspreiding onder de soldaten. Nummer vier van het blad was on
danks de 'enorm vermeerderde oplage' in enkele dagen uitverkocht.'96 

De diverse kazerneberichtjes in De Tribune eindigden nu steevast met de 
oproep om aansluiting te zoeken bij de soldatenraden. De broodbezorgers 
uit Den Haag drongen er tijdens het NAS-congres op aan om zoveel moge
lijk soldatenraden op te richten en de bestaande te versterken."r 

De revolutionairen spaarden de gematigde sociaal-democraten niet. 
De uit Amsterdam afkomstige landstormplichtige SDP-er Hartog Mozes 
Polak ging in Harderwijk in debat op een bijeenkomst van de sociaal-de
mocratische mobilisatieclub, waarbij hij de SDAP-politiek bekritiseerde.",s 

Zo nu en dan was die agitatie ook effectief. Zo bedankte op 12 april 1918 
hetSDAP- en BvND-lid S. Kerkhofsche bij Maastricht en op 26 april deed de 
uit Gorinchem afkomstige dekknecht Sander Muilenburg hetzelfde. Beide 
militairen stapten over naar een soldatenraad.'99 

Onrust in het voorjaar en verdere agitatie onder soldaten 
In het voorjaar van 1918 kwamen vooral de vrouwen in beweging door 
de aardappelnood, een gevolg van de grote uitvoer naar Duitsland. Zij 
plunderden broodkarren en winkels. Bovendien gooiden ze stenen naar 
marechaussee en huzaren.200 In Den Haag kwam het tot ernstige ongere
geldheden in verband met broodtekorten. Politie en leger onderdrukten 
het verzet.20' 

Nieuwsgierige soldaten kwamen kijken bij een 's avonds aangekondigde 
'olksdemonstratie van het Agitatiecomité tegen de oorlog en zijn gevolgen. 
Lou de Visser klom in een lantaarnpaal en begon de mensen toe te spreken. 
Dat was hem wel toevertrouwd. Hij stond bekend om zijn volumineus 
stemgeluid. Geen arbeider hoefde ooit te vragen wat De Visser had bedoeld 
m zijn toespraken. Hier en daar zongen groepjes soldaten socialistische 
liedjes.2 ; De Arbeid gaf een iets andere lezing van het gebeurde: 'Militairen 
waren in een nooit geziene hoeveelheid aanwezig en dezen uitten zich door 
een hunner kameraden op de schouders vooruit te dragen, wat door de 
burgers op dezelfde wijze werd gedaan met De Visser, het symbool bedoe
lende van de éénheid van het militaire en burger-proletariaat.'203 
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Het RSC in Rotterdam bracht een week na het uitbreken van de on
geregeldheden een pamflet 'Aan de Soldaten!' uit, waarin het comité de 
regering de schuld gaf van de hongersnood en de soldaten opriep de kant | 
van het volk te kiezen: 'Soldaten, gedenkt uw plicht! Gedenkt, dat gij 
menschen, geen moordenaars zijt!' Het pamflet was ondertekend door E. 
Bouwman en W. van Ravesteyn, respectievelijk secretaris en voorzitter van 
het Rotterdamse RSC.104 

In april en mei 1918 voerden de SDP en het RSC een protestcampagne 
tegen de arrestatie van De Visser. Op een vergadering in Amsterdam op 10 
april had hij opgeroepen te vechten voor het overgaan van het leger naarde 
kant van het volk en geëist dat de militaire voedseldepots werden geopend. 
Bovendien had hij de gemeenteambtenaren opgeroepen om het werk neer 
te leggen. Dit was het eerste geval van hantering van de 'worgwetten van 
Kuyper', die als gevolg van de spoorwegstaking van 1903 werden vastge
steld. Het was ambtenaren en spoorwegpersoneel niet toegestaan te staken. 
Het RSC deed een beroep op de arbeiders en de soldatenraden om zich op 
de dag van het proces naar Den Haag te begeven.20' De Soldaten-Tribune 
kopte met: 'Wij revolutionaire soldaten eischen de onmiddellijke invrij
heidstelling van Louis de Visser.'206 Op grond van opruiing veroordeelde 
de rechter De Visser tot 5 weken gevangenisstraf. Omdat hij al zes weken 
in voorarrest gezeten had, kwam hij meteen vrij.207 

Van 20 april tot 22 mei staakten na een oproep van de bij het NAS aan
gesloten vakbonden 3.000 arbeiders van de Artillerie-inrichtingen aan de 
Hembrug en van de Marinewerf van Amsterdam. Het ging om vele zaken. 
maar vooral om de achturige werkdag en meer loon. De staking bracht niet 
alleen grote onrust in Amsterdam. Ook in Zaandam, Delft en Woerden 
was het rumoerig. De fabrieken hier waren de bevoorradingscentra van het 
leger. Schilp, die onder anderen met de in het vorige hoofdstuk genoemde 
anarchist Bab Kaarls en de communist Jan de Krijger de stakingsleiding 
vormde,'"s sprak van 'een typische staking. Hier staakten niet alleen de 
arbeiders van de produktie, maar ook de kantoorbedienden, de stakende 
militairen werden gedwongen naar hun legeronderdeel te gaan.' 

Voor velen lagen aan de staking niet alleen sociaal-economische motie
ven ten grondslag. Sommigen koesterden de droom dat de oorlog door at 
strijd van de internationale arbeidersklasse zou worden beëindigd. Van-
ter' schreef naar aanleiding van het terugsturen van de stakende dienst
plichtige munitiewerkers het volgende in de Soldaten-Tribune: 'Aan de Mu-
nitiearbeiders in 't Soldatenpak! [...] Wij voelen het als een behoefte u te 
verwelkomen in onze rijen, nu ge teruggezonden zijt naar uw regimenten 
Uit het artikel blijkt dat door toedoen van de bond meer dan 40 corres
pondentschappen gecreëerd werden om het contact tussen de stakende ar-
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beiders en de soldaten te onderhouden: 'Gij zijt thans van alle soldaten wel 
diegenen die het meest en het diepst de eenheid der belangen van arbeiders 
en soldaten moet gevoelen.'210 Schilp, die in samenspraak met Wijnkoop 
betrokken was bij de opbouw van soldatenraden, vermoedde dat een groot 
deel van de geproduceerde geweren niet deugde.2" De munitiewerkers stre
den op meerdere manieren tegen het militarisme. Ter ondersteuning van 
de dienstweigeraars hadden ze een fonds opgericht.212 

De regering riep dienstplichtigen op om het 'besmette werk' over te ne
men. Een aantal militaire stakers bij de munitiewerkers werd aangehouden 
als deserteur. De bij het N W aangesloten arbeiders bleven. Ze moesten, 
beschermd door politie en cavalerie, door werken. Velen staakten echter 
mee. Uiteindelijk vielen er 1.500 ontslagen.2'3 

De Soldaten-Tribune ging ook in op een in oktober gehouden staking 
voor loonsverhoging in een suikerfabriek in Roosendaal. Volgens Polak, 
die hier inmiddels naartoe was overgeplaatst, hield de aalmoezenier van de 
lilde Divisie G.E. Huys een lezing voor de R.K. Militairenvereeniging. De 
kaalgebruinde onderkruipersronselaar' spoorde de veelal uit Limburg en 
Brabant afkomstige soldaten aan om hier besmet werk te verrichten. Dat 
gebeurde en de staking verliep.2'4 

De autoriteiten maakten in hun strijd tegen de revolutionairen dank
baar gebruik van de hen aangeboden steun door de leiding van de SDAP. 

Zo schreef de Amsterdamse procureur-generaal in een brief aan de minister 
van Justitie: 

Daarvan is het gevolg dat de SDAP begrijpende, dat de politie het révolutionnaire stre

ven der SDP tegengaat, zelve met de politie voeling houdt en deze op de hoogte brengt 

van hetgeen haar bekend is omtrent hetgeen in de SDP omgaat, hopende langs dien 

weg ook op de hoogte te komen van hetgeen de politie weet. Zoo spreekt de Inspecteur, 

heiast met de politieke zaken te Amsterdam, Broekhoff, geregeld met het raadslid 

[Jan Willem] Mathijsen en de Hoofd-Commissaris van Politie te Utrecht met het 

Tweede kamerlid [JJ Van Leeuwen. Deze besprekingen hebben plaats in het geheim. 

Mathijsen en Van Leeuwen hebben blijkbaar de bevoegdheid om namens hun partij 

de maatregelen te beramen die kunnen leiden tot het verzwakken der SDP.11' 

üe verschillende linkse groepen en partijen zetten zich vaak tegen elkaar 
tt Dit was wel begrijpelijk omdat zij een gezamenlijk verleden hadden en 
ii voor de Eerste Wereldoorlog uit elkaar waren gegaan. 

De afdeling Amsterdam van de SDP organiseerde in september 1918 een 
bijeenkomst ter verdediging van de Russische revolutie en tegen de repres
sie en armoede in Nederland. Wilhelm Pieck, de latere president van de 
Uuitse Democratische Republiek, benadrukte op deze vergadering nog-
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maals het belang van de geheime raden van arbeiders en soldaten. Pieckwas 
in januari 1918 met zijn zoon naar Nederland gevlucht om dienst aan het 
front te ontlopen. In Amsterdam vond hij werk als meubelmaker. Hij nam 
deel aan de uitgave van Der Kämpfen bezocht discussiebijeenkomsten met 
andere Duitse revolutionairen, zoals met de anarchist Rudolf Rocker. Van
uit Amsterdam onderhield hij nauwe betrekkingen met de ondergrondse 
beweging in Duitsland en reisde regelmatig de grens over om in Duitsland 
deel te nemen aan geheime bijeenkomsten. Een collecte voor de gevangen 
Russische kameraden in Bergen vormde de afsluiting van de vergadering.:ii 

Sociaal congres 
Het Rsc hield op 20 oktober 1918 een Sociaal Congres in Rotterdam. Dit 
congres, waarop 103 organisaties aanwezig waren waaronder het NAS en 
de soldatenraden uit Rotterdam, Den Haag, Hellevoetsluis en Zaandam, 
vertegenwoordigde zo'n 35.500 leden. Het congres nam een resolutie aan 
tegen de dreigende invoering van de burgerlijke dienstplicht en voor on
middellijke en volledige demobilisatie. Volgens het congresverslag in De 
Arbeid bepleitten de Amsterdamse kleermakers het verbod van 'in-produc
tieven arbeid, inzonderheid militaire kleeding, en munitie-fabricage, te 
verrichten, hetwelk door Lansink Jr. wordt ontraden'. Op voorstel van de 
afdeling Bussum van de SDP nam het congres de volgende aanvulling aan: 
'[Het congres] draagt ten slotte de afgevaardigden op, in hun organisaties 
propaganda te maken voor de onbetrouwbaarheid van het leger in dienst 
van het kapitaal en overal te trachten de soldaten te doordringen van het 
revolutionaire socialisme, opdat in den strijd de soldaten naast de arbeiders 
komen te staan.' 

De Tribune noemde kort de inbreng van de Haagse soldatenraad, die 
een tegenstelling constateerde tussen de inleiding van Kolthek, bij de re
solutie over het militarisme en de resolutie zelf. Kortweg kwam het neet 
op een conflict dat al langer vooral binnen de SDP speelde, namelijk of de 
partijleiding voldoende opkwam tegen elke vorm van imperialisme. De 
partijoppositie beschuldigde haar, maar ook dus Kolthek van het begun
stigen van het Engelse imperialisme en het alleen strijden tegen het Duitse 
imperialisme.2'7 Een van die opposanten was Barend Luteraan. Na de Rus
sische Revolutie had hij zich als vrijwilliger voor het Rode Leger gemeld, en 
was ook aanvaard op speciale voorspraak van Lenin. De reis naar het Rode 
Rusland vond echter geen doorgang.218 

Rapporten en andersoortige informatie van justitie en politie, eigen publi
caties van de revolutionairen, zoals memoires maar ook artikelen in kran
ten, aankondigingen van vergaderingen, en pamfletten geven een beperkt 
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beeld van de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse tribunistische 
soldatenraden. Vaak was de berichtgeving propagandistisch en fragmen
tarisch. Van sommige raden weten we slechts van het bestaan, maar niet 
meer dan dat. Van andere plaatsen is alleen maar bekend dat er pogingen 
om tot een raad te komen zijn ondernomen. Het is niet mogelijk gebleken 
om alle twintig raden te lokaliseren, laat staan hun activiteiten te beschrij
ven. Als oorzaken kunnen we noemen dat de organisaties in het geheim 
werkten, maar ook dat de raden klein waren en weinig kracht toonden. De 
geschiedenis van de raden laat zich het best karakteriseren als een verhaal 
van vallen en opstaan. 

leiden 

Op 31 januari 1918 trokken een paar honderd demonstranten onder leiding 
van het Leidse RSC uit protest tegen de levensmiddelensituatie op naar het 
gemeentehuis. Na een uur joeg de politie de menigte, waaronder een groot 
aantal militairen, uiteen. Nadat de demonstranten zich in de Graanbeurs 
gehergroepeerd hadden, trokken ze opnieuw de stad in. Daarbij gooiden 
zij een ruit in bij de burgemeester. Na afloop bleken verschillende militai
ren gearresteerd te zijn.2"J 

Op 4 februari 1918 kwamen in 'de tuin van Zomerzorg een 500-tal 
mannen bijeen, waaronder een aantal militairen'. Als enige vrouw voerde 
Christina Koomans-Timmer het woord en verdedigde volgens De Telegraaf 
in een felle rede het neem- en eetrecht... Den soldaten ried zij, morgen, als 
zij tot schieten worden gecommandeerd, de geweren weg te werpen. Een 
militair, zekere Bogaerts [Boogaard], klom op het podium en zeide, dat de 
arbeiders op hem en zijn kameraden konden vertrouwen'. Bij zijn verhoor 
zei Boogaard dat hij 'ondoordacht' had gehandeld en 'geen verstand had 
van politiek'. Hij kreeg evengoed 14 dagen provoost.220 

De stad Leiden kende in 1918 meer dan 60.000 inwoners en herbergde 
daarnaast tal van militaire instellingen.22' Zo waren er naast drie kazernes 
(Doelenkazerne met het 4de Regiment Infanterie, Witte Poort- en Mors-
poortkazerne) een militair hospitaal, een militair invalidentehuis en een 
kweekschool voor de zeevaart.222 Militairen waren bijna niet weg te denken 
uit het Leidse straatbeeld. Evenals elders in Nederland had de bevolking ern
stig te lijden onder de gevolgen van de oorlog. Er was bittere armoede. De 
aanwezigheid van zoveel soldaten en matrozen verbeterde de situatie niet. 
Onder de burgerij ontstonden irritaties over de overlast van militairen en in 
1918 kwam het tweemaal tot ernstige ongeregeldheden.225 De schuld hiervan 
lag niet alleen bij de militairen. Zoals in het hele land, was ook in Leiden de 
onvrede over de levenssituatie, zowel bij de burgers als bij de dienstplichtigen, 
groot. In februari 1918 sloten 200 soldaten zich aan bij een demonstratie.22' 
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Op 28 mei 1918 kwam het tot ernstige ongeregeldheden. Enkele solda
ten verstoorden een openluchtconcert en in de Haarlemmerstraat sloes de 
politie een deserteur met de blanke sabel. Er werd geschoten en met stenen 
gegooid, waarna het onrustig bleef in de stad. Volgens De Tribune groeide 
de haat van de soldaten en burgers tegen de politie, vooral ook vanwege 
het politieoptreden bij de voedselrelletjes. De mannen van de SDP colpor
teerden met hun Soldaten-Tribune bij de kazernes: 'Je hoefde niet eens te 
vragen, ze kochten allen de Soldaten-Tribune. En ze wisten het goed, de 
soldaten: 'wij hooren bij elkaar' zeiden ze'.22S 

Opvallend was de politieke situatie van links Leiden. De SDP had bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 1917 meer stemmen vergaard dan de SDAP. 

Deze opmerkelijke uitkomst laat zich slechts verklaren door de hoog opge
lopen onvrede onder de Leidenaars."6 

Het verkiezingssucces zorgde voor veel revolutionair elan. In 1918 waren 
er allerlei activiteiten, vooral gericht op verbetering van de levensmidde
lensituatie. Ondanks de activiteiten van de revolutionair-socialisten kwam 
de SDAP bij de Tweede-Kamerverkiezingen begin juli 1918 in Leiden als 
grootste partij uit de bus, terwijl de SDP veel stemmen verloor. Zelfs de Am
sterdamse partijleiding had versteld gestaan. Kennelijk hadden de kiezers 
toch meer vertrouwen in de SDAP.22^ 

In juni 1918 riep het NAS-blad De Arbeid op om te komen tot de oprich
ting van een soldatenraad. Soldaten die in Leiden, Katwijk en Noordwijk 
gelegerd waren, maar ook kleinverlofgangers, konden zich melden bij de 
Aloëlaan 2a te Leiden.22* Dit was het adres van de metselaar Johannes Jaco
bus van Mastrigt.22') 

Op 11 augustus vond in 'Zomerzorg' een vergadering plaats van Duitse 
deserteurs en geïnterneerden. Wilhelm Pieck voerde het woord over de 
gevolgen van de oorlog en het plaatselijke bestuurslid van de SDP, de rijks
ambtenaar Johannes Adrianus Stol, zat voor. Vijftig personen woonden de 
vergadering bij, waaronder 'enkele dames en ook eenige Hollanders, met 
name militairen'. Een 15-tal sloot zich aan bij de 'Duitsche Club', die onlangs 
in Leiden was opgericht en cursussen verzorgde over het socialisme. 

Begin september vond opnieuw in 'Zomerzorg' een jongerenbijeen
komst plaats van De Zaaier en het Verbond van Revolutionair Socialis
tische Jongeren. De voorzitter van De Zaaier, de sigarenmaker Willem 
Plasmeyer, opende de vergadering. Salomon Worms en David Wijnkoop 
ageerden tegen het militarisme en voor het socialisme.2" Later die maand 
deed een soldaat uit Leiden verslag voor De Tribune van een door hem 
bijgewoonde openbare avond met een veldprediker. Verschillende aanwe
zige soldaten deden alle mogelijke moeite om de dominee in de maling te 
nemen. ' 
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Op 21 oktober 1918 hielden RSC en PAS een openbare bijeenkomst in De 
Graanbeurs. Hier sprak Louis de Visser. De vrije socialist Christiaan Joost 
Akkerman, die aan het begin van de oorlog leider was van de Leidse onaf
hankelijke mobilisatieclub en [soldaat Jaap?] De Bruin gingen met hem in 
debat. De eerste wilde ook vrede, maar niet door gebruik te maken van ge
weld. De tweede vond dat De Visser 'zich zelf achterbaks had gehouden.'2'3 

In Leiden gebeurde veel, revolutionair-links was sterk en deed pogingen 
om soldaten te organiseren. Het lijkt er echter op dat ten tijde van deze 
meeting er nog geen (levensvatbare) raad bestond. 

Utrecht 

In Utrecht was aan het einde van de Eerste Wereldoorlog sprake van onrust 
onder soldaten. De stad telde zo'n 5.000 militairen in de stad zelf en in 
de directe omgeving bevonden zich nog eens 5.000 soldaten.2M Bovendien 
maakten de Utrechtse autoriteiten zich zorgen over de revolutionaire woe
lingen, naar aanleiding van de 'revolutiepoging' van Troelstra. 

In Mijn rode jaren van Van het Reve lezen we dat in De Tribune van 2 
rebruari 1918 melding gemaakt wordt van de stichting van een soldatenraad 
in Utrecht met aanvankelijk tweeëntwintig leden. Het was, zo meldde hij 
verder, de zesde soldatenraad in het land. De raad nam honderd nummers 
van de Soldaten-Tribune af.2's 

Het initiatief voor deze Utrechtse soldatenraad is genomen door de se
cretaris van het plaatselijke RSC en eerste voorzitter van de plaatselijke SDP-
atdeling, René van Bentem. Arend Coenders was vanaf april 1918 tweede 
voorzitter, Daniël de Lange eerste secretaris, Hendrikus van Oosten, wiens 
Kleinzoon Gijs Schreuders later de CPN vertegenwoordigde in het parle
ment, was tweede secretaris en H. Frank oefende het penningmeesterschap 
van de Utrechtse SDP-afdeling uit. Antoon Vermeulen, tekenaar bij het 
kadaster en ex-dienstweigeraar, was tweede penningmeester.2"' Van Bentem 
schreef in een brief aan Wijnkoop dat hij 30 adressen had van militairen en 
dat hij een poging wilde doen tot het oprichten van een soldatenraad. Hij 
vertelde altijd met veel genoegen het verhaal, dat zijn vader getrouwd was 
geweest met de kleindochter van een hoge generaal. Zijn eigen bemoeienis-
n met het leger zouden een heel ander karakter hebben. 

ân Bentem slaagde in zijn poging. Op 14 maart 1918 hield de Raad van 
Soldaten een ledenvergadering in het lokaal Verhagen boven de Melksalon 
op de Neude. Op de door Jacob van Egmond verstuurde agenda stonden 
wder andere de volgende onderwerpen: Vergadering De Visser, geheime 
;orrespondentie, vertrouwensmannenstelsel en geheim archief.2"* 

Op 2 mei 's avonds was er verzet uitgebroken bij de genietroepen op 
* 'M'omhoutkazerne. Tweehonderd van de ruim 2.100 man gaf lucht 



5 7 6 NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERUND 

aan zijn ontevredenheid. 'J.N', schreef hierover voor De Tribune en ook 
de Soldaten-Tribune maakte er melding van: 'Men eischte meer voedsel. 
onder geschreeuw en getier werd dat aan de officieren kenbaar gemaakt. 
Militairen gooiden stenen, ruiten gingen aan diggelen en nadat een soldaat 
gearresteerd was, brak er een vechtpartij uit tussen de soldaten en een sa
beltrekkende adjudant. Hierna gaven de officieren het dienstplichtig kader 
opdracht om de orde te herstellen. Na het blazen van het appèl dachten 
de soldaten dat ze nu te eten kregen. In plaats van eten kregen ze echter 
strafexercitie. De auteur van het artikel, 'J.W.V'. weet het mislukken van 
dit verzet aan de voorlopig nog gebrekkige organisatie onder de soldaten.' 
Mogelijk was dit een verwijzing naar het op die avond niet goed functio
neren van de soldatenraad. 

De voor samenrotting en geweldpleging tegen een meerdere gestrafte 
geniesoldaten hadden zich bijna allemaal op jonge leeftijd vrijwillig 
verbonden voor de periode van vier jaar. Dit leverde een premie op van 
ƒ50 — voor het eerste jaar, ƒ30— voor het tweede jaar en ƒ20 , - voor elk 
van de volgende jaren in werkelijke dienst. Sommigen dienden duidelijk 
voor het geld en hadden minder affiniteit met het militaire beroep, gezien 
het grote aantal opgelegde straffen. Het is goed mogelijk dat zij betrokken 
waren bij activiteiten van de raad, maar zeker is dit niet. Het betrof hier: 
Leonardus Fredrik Johannes Castelijn, Pieter Hubert Joosten, Hendrik 
Wendrich, Cornelis Johannes Willekes, Auke Harder, D.H.W.C, van der 
M. Met uitzondering van Van der M. kregen ze in hoger beroep allen ge
vangenisstraffen van meer dan een halfjaar. M° 

Een groep andere soldaten, allen miliciens, had al eerder vergelijkbare 
straffen opgelegd gekregen: Hugo Jacobus Brouwer, Marinus Christi-
aanse, Franciscus Johannes Wilhelmus 'Frans' Drion (zoon van het 'vrij 
liberale' kamerlid F.J.W. Drion, die in zijn jonge jaren een van de eerste 
anarchisten in Den Haag was24'), Nicolaas Joseph van der Meel, Willem 
Hendrik Frederik de Raadt en tenslotte Hendrik Bartholomeus Mar
tens. 

Vier dagen later, op 6 mei, deed de soldatenorganisatie het beter en vond 
onder haar leiding een demonstratie plaats. De Soldaten-Tribune sprak van 
een tweede maal dat er sprake was van 'georganiseerd' soldatenverzet in de 
Domstad: 

De gisting die onder ben heerscbte wegens gebrek aan behoorlijke voeding en die 

reeds aanleiding had gegeven tot ongeregeldheden in de Kromhoutkazerne, kuuim 

maandagavond 6 mei tot uiting door een soldatendemonstratie. Om 8 uur verza

melden zich een aantal militairen op 't Vreeburg, terwijl ook vele burgers uit onzt 

beweging, die van 't plan afwisten, aanwezig waren. 
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Op de Steenweg voegden zich nog meer soldaten bij de groep. De soldaten 
zongen socialistische liedjes en burgers colporteerden met de Soldaten-Tri
bune en met De Wapens Neder. De politie probeerde het zingen te beletten, 
hetgeen juist een averechts effect had. Op de Stadhuisbrug arresteerde zij de 
colporterende Coenders en Petrus Maria Johannes Boogmans.242 Een re
chercheur wilde Van Bentem verantwoordelijk stellen voor de ongeregeld
heden. De demonstranten jouwden de politie uit. Vanaf het hoofdbureau 
van politie trok de stoet opnieuw de binnenstad in, waarbij de soldaten 
luidkeels het 'De wapens neder' zongen. In de Viestraat en de Potterstraat 
bleek de stoet ondertussen aangegroeid met onder meer op rellen beluste 
straatjongens, die begonnen te roepen 'gooi de ruiten in'. Tegen 21.00 uur 
liet de politie Coenders en Boogmans weer vrij en zij voegden zich bij 
de demonstranten in de Schoutenstraat. De leiding van de soldatenraad 
besloot de demonstratie rustig te laten uiteengaan om een 'ruitenrevolu
tie' te voorkomen. De soldatenraad was in staat geweest veel propaganda 
voor haar doelstellingen te maken, 'WIDDI' (Leo-Wat-Ik-Doe-Doe-Ik-van 
Lakerveld) eindigde zijn artikel in de Soldaten-Tribune met een verwijzing 
naar Soldaten en arbeiders staakt y&n De Ligt, waarin hij uitlegt dat het niet 
gaat om het beschermen van vrouw en kinderen maar om de winstbelangen 
van het kapitaal.24' 

Gedurende de meionlusten was de autoriteiten gebleken dat een acht
tal geniesoldaten gesignaleerd was als bezoeker van vergaderingen van 'een 
revolutionaire vereeniging'. Na hun overplaatsing leek het het ministerie 
van Oorlog handig om de minister van Justitie op de hoogte te brengen 
van de namen van de volgende soldaten: de smid Martinus Johannes van 
Es en lijstenmaker Roelof Bakker, beiden landstormplichtig, werden over
geplaatst naar de 2de cie veldpioniers te Hoek van Holland; de eveneens 
landstormplichtigen Johan George Aan en Jacobus Frederik Weerman, 
beide werkzaam als ijzerwerker, werden samen met J.S. van Tienhoven 
overgeplaatst naar de veldpioniers te Zevenbergen; de landstormplichtige 
sigarenmaker Christoph Konz werd samen met j . Wesseling en A.W. Chât
elain overgeplaatst naar de veldpioniers te Den Bosch.244 

De hoofdcommissaris van de Utrechtse politie, François van 't Sant, 
vond de soldaat J.J. de Bruijn bereid om contact te leggen met de Utrechtse 
soldatenraad en om zijn vergaderingen te bezoeken. Zo ging De Bruijn, die 
dienst deed bij de militaire politie, op 19 augustus naar een vergadering die 
»als gebruikelijk onder de naam van de SDP in café De Luifel aan de Neu-
«35 gehouden werd. In het politierapport is te lezen dat De Bruijn reeds 
langere tijd toestemming had de vergaderingen van de soldaten te Utrecht 
MJ te wonen. Door de verplaatsing van soldaten uit Utrecht naar verschil
lende garnizoenen vonden gedurende enige tijd geen vergaderingen meer 
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plaats. De soldatenraad vermoedde terecht dat de overplaatsingen verband 
hielden met het bezoeken van de soldatenvergaderingen. Volgens het rap
port had De Bruijn voordat de vergadering begon een onderhoud met de 
waarnemend voorzitter Sijmen van Maurik. De Amsterdamse bootwerker 
Van Maurik was in 1901 als beroepsmilitair gelegerd in de Haagse Alexan-
derkazerne. Hij genoot een uitkering op grond van invaliditeit en verkeer-
de kennelijk in de omstandigheid om af te reizen naar Utrecht en daar de 
soldatenraad te begeleiden.24' De Bruijn vertelde Van Maurik dat hij tot de 
militaire politie was toegetreden om 'er iets bij te verdienen'. Dit leverde 
hem een toelage op van 50 cent per dag. Hij liet tevens doorschemeren dat 
hij niets voelde voor de militaire politie en dat hij er begrip voor had als 
de vergadering zo iemand er liever niet bij had. Van Maurik antwoordde: 
'Kerel, dat is feitelijk bedonderd! Jammer dat je al bij de politie bent! Ot 
eigenlijk ook niet. We hebben jelui juist noodig!' Van Maurik wilde er nog 
wel verder over spreken met Jacob van Egmond, de secretaris van de solda
tenraad. Van Egmond had al eerder een artikel geschreven voor De Tribune 
met als titel 'Militaire of Proletarische Dictatuur?'. Daarbij ging hij in op 
de repressie van de soldaten: 'in geen geval mag er een verbroedering van 
soldaten- en arbeidersorganisaties tot stand komen.' Verder wees hij op de 
vergeleken met burgers iets hogere voedselrantsoenen van de soldaten en 
het vormen van een militaire politie. Dit had allemaal de bedoeling het 
leger betrouwbaar te houden.246 

Die avond waren zeven personen aanwezig. Wellicht was de uit Arnhem 
verhuisde anarchist Willem Schoei hier ook bij. Hij had zich in augustus 
1918 aangesloten bij de Utrechtse afdeling van de SDP.'4" Hetzelfde geldt 
voor Arend Coenders die zich al in april 1918 aangemeld had als lid van de 
radicale sociaal-democraten. Het bleek meer een informele bijeenkomst 
dan een vergadering. Volgens De Bruijn kwam het volgende ter sprake: 

Hun doel was in de eerste plaats te weten te komen waar de munitiefabrieken staan 

en de boel zooveel mogelijk te versterken, om deze in oorlogstijd het eerst onschadelijk 

te maken, dan ab de boel versterkt is, te zorgen voor machinegeweren, met het doel 

de munitieafdeelingen te laten springen, ze zagen daar wel kans toe, zeiden ze, als 

het zoover komt. Dat zouden ze de granaten onschadelijk maken door ze met watet 

te besprenkelen, want dit is het beste middel om ze hun doel niet te laten bereiken. 

Dat wilden ze in geval van staking of dergelijke, wanneer hun gelast wordt, op te 

treden tegen de burgers daaraan geen gehoor geven, en ook niet vuren en in alles 

de burgers behulpzaam zijn. Hun plan is in allen afdeelingen van kazernes zoo

genaamde officieren te kweeken om de militairen op te leiden wat ze doen moeten 

mei oproer maken. Dan willen ze zich aansluiten bij de afdeeling R.S. C. 
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Uit het rapport blijkt dat het hoofdbestuur moest instemmen met de 
toelating van een nieuw lid tot de vereniging. Niet duidelijk is of hier
mee het plaatselijke of het landelijke hoofdbestuur wordt bedoeld. De 
hoofdcommissaris schreef verder dat hij het niet onmogelijk achtte dat De 
Bruijn de leiding zou krijgen over de militaire politieleden van de solda-
tenvereniging.24" Mensen als Henk van Oosten waren overigens wel op de 
hoogte van de infiltratiepogingen van de politie. Zo nu en dan stuurde de 
vergadering iemand weg.249 

Amsterdam 

Over de soldatenraad in de hoofdstad is vooral het één en ander bekend 
omdat de burgerlijke en militaire autoriteiten deze nauwlettend in de gaten 
hielden. Door rapporten en brieven in de archieven van justitie en defensie 
is het mogelijk een completer beeld te reconstrueren van het functioneren 
van deze raad. De Tribune van 23 november 1917 meldde dat het RSC bin
nenkort over zou gaan tot het oprichten van een soldatenraad.250 Toch zou 
het nog tot 13 juni 1918 duren voor er een werkelijke oprichting plaats
vond. Het curieuze deed zich voor dat een redacteur van het SDAP-blad 
Het Volk een uitnodiging in handen kreeg. De huishoudelijke vergadering 
van de Amsterdamse soldatenraad zou plaatsvinden in de 'Grondwerkers 
Vriendenkring'. Volgens de uitnodiging zouden 'Gerard Vanter' en Jan 
Doornbusch (de broer van Van het Reve's vrouw en actief in de Bond van 
Handelspersoneel) een inleiding houden over de positie van de soldaat. Op 
de bijeenkomst zelf bleek alleen 'Vanter' als inleider aanwezig. De redacteur 
constateerde dat de opkomst laag was: veertien militairen en wat 'jochies van 
vijftien en zestien jaar'. Volgens 'Vanter' was deze avond vooral bedoeld om 
soldaten af te houden van het bezoeken van een andere vergadering, waar 
de'sociaalpatriot' A.B. Kleerekoper zou spreken. Nadat het huishoudelijke 
deel van de vergadering begonnen was, diende de redacteur de bijeenkomst 
te verlaten. Volgens hem verlieten daarop elf militairen de zaal.2" 

De Amsterdamse soldatenraad riep in De Arbeid op 10 augustus soldaten 
en verlofgangers op zich aan te sluiten. Zij konden zich opgeven bij 'Van-
ter op Amstel 85, de behuizing van de drukkerij en redactie van De Tribune 
dichtbij de Magere Brug.252 Het is helaas onbekend in hoeverre hier gehoor 
aan gegeven werd. Zo zou de instrumentmaker Johannes Christiaan Gort
zak, afkomstig uit een syndicalistisch milieu en gedurende het tweede deel 
van de mobilisatie gelegerd in Amsterdam, zich heel goed gemeld kunnen 
hebben, maar zeker is dit niet.253 

Op 18 augustus was het voor een infiltrant mogelijk om een geheime 
vergadering van de raad bij te wonen in lokaal De Jong te Amsterdam. Op 
de agenda stonden de volgende onderwerpen: 
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i) Oprichting van een nieuwe afdeling bij het 5de en 16de Regiment In
fanterie (voor een deel in Tilburg gelegerd); 

2) Het maken van propaganda bij het 17de Regiment Infanterie. In 
kampementen en bij kazernering bestond er teveel controle. In kan-
tonnementen (inkwartiering) waren er meer mogelijkheden om door 
tussenkomst van burgers op de soldaten in te werken; 

3) Het onderzoeken van de oorzaken voor het uitblijven van succes van 
propaganda bij het 17de Regiment Infanterie. De militaire 'facteurs 
(soort postbodes) wilden de antimilitaristische lectuur niet meer ver
spreiden. Hierna had de uit Dordrecht afkomstige Jacobus Gerardus 
Hulsbosch toegezegd zich met de verspreiding bezig te houden. Hier 
verwachtte men meer van. 

De 'zegsman' van de autoriteiten had op grond van eigen ervaring ontdekt 
hoe de soldatenraad militairen uitnodigde voor vergaderingen. Zelfwas hij 
namelijk aangesproken door de in burger geklede dienstplichtig diamant
bewerker Hartog Koe en de dienstplichtig koopman Sal(omon) Loonstijn 
(beiden lichting 1915) van het 7de Regiment Infanterie: 

Personen in burgerkleeding, voorzien van blaadjes ah Soldaten-Tribune enz. loopen 

langs de straten. Bij het ontmoeten van een soldaat zien zij er dezen een oogenblik op 

aan en wanneer de indruk voor hen in gunstigen zin uitvalt, klampen zij hem aan, 

drukken hem een blaadje in de hand, zeggende: Lees en laat de kameraden lezen, 

maar wees voorzichtig. Kom dan en dan op de vergadering daar of daar ^ 

Voorzitter van de soldatenraad was Johannes van der Schaaf. De auto
riteiten gingen er abusievelijk van uit dat deze tramconducteur en vak-
bewegingsman gelegerd was in de Oranje-Nassaukazerne, waar het 7de 
Regiment Infanterie huisde. Secretaris was de burger Teunis Jacob van 
Zeijtveld, klerk bij de gemeentelijke trammaatschappij en wonende in de 
Smitstraat 38-I te Amsterdam. Na in augustus 1914 gemobiliseerd te zijn 
zou deze collega van Van der Schaaf in september 1915 vanwege lichaamsge
breken ontslagen worden. Zijn oudere broer Gerrit was landstormplichtige 
van de lichting 1911. Wellicht was hij het die volgens een bericht in Dt 
Tribune als ex-afdelingsbestuurder vervangen wordt door 'Vanter', omdat 
hij in militaire dienst trad.2" Teus van Zeijtveld zou later de functie van 
tweede penningmeester van de CPN vervullen. Wellicht was ook de pen
ningmeester van de plaatselijke SDP-afdeling, Johannes Barend Albrecht. 
hierbij betrokken. Jan Albrecht was werkzaam bij de stadsreiniging en 
had als dienstplichtige van de lichting 1899, aan het begin van de oorlog 
gediend bij de vestingartillerie. Volgens een informant bestond de raad uu 
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}0 leden, 'waarvan 12 nimmer contributie betalen'. Er waren dan ook grote 
financiële problemen. 

Op 13 september sprak Koomans-Timmer op een bijeenkomst die be
zocht werd door negen soldaten. Twee daarvan gaven zich op als lid van de 
Amsterdamse soldatenraad.256 Een kleine maand later, op 9 oktober, zou 
Lansink jr. spreken. Maar omdat op die vergadering naast Van Zeijtveld en 
Van der Schaaf slechts 6 andere soldaten aanwezig waren, besloot Lansink 
dat het niet de moeite waard was om het woord te voeren.257 

De soldaten Koe en Loonstijn waren inmiddels met onbepaald klein 
verlof. De adressen van beiden, Valkenburgerstraat 1 en Rapenburgerstraat 
S4-IÏÏ, hielden de autoriteiten nog wel in de gaten. Datzelfde gold voor de 
sigarenmaker Zacharias Koe, een broer van Hartog, die op dat moment 
als landstormplichtige van de jaarklasse 1909 onder de wapenen was. Maar 
van deze soldaat had 'men een gunstigen indruk, hij is lid geweest van den 
Algem. Ned. Diamantbewerkersbond, welke bond vijandig schijnt te staan 
tegenover het anti-militairisme'.258 

De snuffelactiviteiten van de autoriteiten onder de revolutionaire sol-
datenorganisaties bleven niet onopgemerkt. De soldatenraad hoorde van 
partijgenoten op het Departement van Oorlog in Den Haag dat er een 
politie-infiltrant actief was in de Amsterdamse anarchistische Soldaten en 
Arbeiders-Raad.259 

Haarlem 

De Haarlemse afdeling van de SDP onder leiding van Langenberg telde 
in april 1918 twaalf leden, waarvan één gemobiliseerd. Dat lid kon alleen 
tijdens verlof een vergadering bijwonen. De administratie van de SoT 
iaten-Tribune was gevestigd op het Hofdijkplein 28 in Haarlem. In het 
Jaarverslag van de SDP-afdeling zegt secretaris Marie Mensing, bijgenaamd 
de oude suffragette' daarover: 'Tijdelijk werd ons aantal even opgestuwd 
door voor kort in Haarlem verblijvende leden, twee waarvan wij wiens [sic] 
leven en werken noode weer misten. Voor ons dagblad De Tribune en voor 
den nieuwe Soldaten- Tribune hadden zij ['Vanter' en Jan Doornbusch] zich 
respectievelijk verdienstelijk gemaakt.' Naast Wijnkoop en Roland Holst 
p̂rak ook De Visser regelmatig op SDP- of RSC-bijeenkomsten: 

De kolossale propaganda door hem op die vergaderingen [werklozencomité, plaat

selijk RSC] gemaakt voor het dagblad De Tribune en voor de Soldaten-Tribune. 

Tevens de propaganda voor de oprichting van Soldatenraden. Zijn werk heeft 

vruchten gedragen. Een Soldatenraad is in Haarlem als in zj andere plaatsen tot 

omen}1'0 
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Hijzelf was dan ook betrokken bij de oprichting van die raad. Op zondag 
14 april 1918 sprak hij voor militairen en verlofgangers op een cursusverga
dering in gebouw Voorwaarts over 'Waarom een S.R. en wat nu?''6 

Onbekend is of de Haarlemse vrije socialist Siebe Rinkema aanwezig 
was. Rinkema was aan het begin van de oorlog actief geweest in de onaf
hankelijke mobilisatieclub in Tilburg. In De Vrije Socialist van 3 juli 1918 
beklaagde hij zich over het gebrek aan belangstelling onder de vrije socia
listen voor de soldatenraden. 

In de loop van 1918 was er sprake van een 'gewapende vrede' tussen de 
SDP en de plaatselijke 'vrije' revolutionairen. De Vrije Socialistische groep 
trad uit het plaatselijke RSC. Het PAS, de Federatie van Anarchistische Soci
alisten, de Bvcs en de SDP formeerden dit comité. 

IJmuiden en Zaanstreek 
Het waren vooral de vrije socialisten die sterk waren in deze regio. De SDP 
had nog maar weinig aanhang. De communisten zouden pas in 1919 hun 
eerste raadslid krijgen in de van oudsher roerige Zaanstreek.1''2 Het waren 
dan ook de vrije socialisten georganiseerd in de FRS die aan de wieg stonden 
van een tribunistische raad.26' 

Enkele soldaten vanuit Krommenie die tijdelijk gelegerd waren in 
IJmuiden vroegen aan Koomans-Timmer om in samenwerking met de 
soldatenraden te IJmuiden en Krommenie een huishoudelijke vergadering 
te organiseren. Secretaris Pieter Kwast verzocht haar om een inleiding te 
geven over 'nut, doel en streven van de soldatenraad'. Vanwege de Tweede-
Kamerverkiezingen had zij echter de hele maand juni geen tijd, waarop ze 
de brief doorstuurde naar Wijnkoop.264 

De voormalig matroos 2de klasse Kwast stond bij de autoriteiten bekend 
als 'anarchist'. In 1911 veroordeelde de Zeekrijgsraad hem na de zoveelste 
desertie tot 6 maanden militaire gevangenisstraf 'met ontzegging van het 
recht om te dienen'.265 Ook in de burgermaatschappij was de werkloze 
Kwast een bekende van de autoriteiten. Eind 1918 veroordeelde de recht
bank hem vanwege inbraak en diefstal tot twee jaar gevangenisstraf Met 
hem werden veroordeeld de Duitse bankwerker Ludwig Kohn en de als 
militair dienende bankwerker Johannes Theodorus Hendriks. Kohn kreeg 
ook twee jaar gevangenisstraf. Hendriks, die in IJmuiden diende, kwam er 
vanaf met 1 jaar.266 Onduidelijk is of de 22-jarige Hendriks betrokken» 
bij de activiteiten van de soldatenraad. Op 24 augustus 1918 was hij nog 
door de krijgsraad veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf vanwege 
'eerste desertie en wederspannigheid'.267 

In de Soldaten-Tribune nummer 7 van juni 1918 ging 'J.W.L'. van de 
soldatenraad Krommenie in op de armoedige situatie waarin menig sol-
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daat na het afzwaaien terechtkwam. Na met onbepaald klein verlof enige 
maanden thuis gelopen te hebben, dwong werkloosheid hen vaak weer om 
dienst te nemen in het Nederlandse leger. 'J.W.L'. rjep deze 'beroepsmili-
tairen' op om zich aan te sluiten bij de Soldatenraden of om er zelf één op 
te richten. Het RSC kon daarbij behulpzaam zijn.268 De soldatenraad uit 
Zaandam woonde het Sociaal Congres van het RSC bij.269 Kennelijk had dat 
succes, want in de regio ontstond nog een raad. De Soldaten-Tribune nr. 
7 van juni 1918 vermeldde dat de contributie van de soldatenraad in Wor-
merveer ƒ 2,88 bedroeg.270 Van activiteiten van deze soldatenorganisatie is 
overigens niets bekend. 

'Gooische soldatenraden' 

Het was de autoriteiten niet ontgaan dat de Soldaten-Tribune verspreid 
werd onder de in Hilversum en in Naarden in garnizoen liggende solda
ten.'"1 Zo troffen zij op 15 en 16 mei 1918 tijdens een oefening bij Naarden 
een exemplaar van het blad aan bij de manschappen van het 2de Regiment 
Veldartillerie. De manschappen beweerden het blad op het terrein te heb
ben gevonden. De commandant van dit onderdeel wist niets van het be
staan van een soldatenraad. Hij wees de commandant van de Iste Divisie 
echter wel op de activiteiten van de 'opruier' Gijsbert Gerrit Fieret. Deze 
gedegradeerde korporaal trachtte 'ontevredenheid te kweken' en werd nu 
goed in de gaten gehouden.272 

De vrije socialist Bernard Damme schreef in zijn ongepubliceerde me
moires over een eind 1917 gehouden bijeenkomst in Hilversum van de Vrije 
Groep, de soldatenraad en andere organisaties. Op deze vergadering zou 
ook Domela Nieuwenhuis spreken. Op het podium zaten behalve enkele 
kameraden, Domela Nieuwenhuis en de afgevaardigde van de soldaten
raad. Net toen de voorzitter de vergadering voor geopend verklaard had, 
traden commissaris van politie Vink en enkele rechercheurs die al in de 
aal zaten naar voren. De militair-afgevaardigde van de soldatenraad som
meerden zij te zwijgen. Van weerszijden wilden zij van geen wijken weten. 
De spanning in de zaal liep hoog op. Een officier stapte op de soldaat af en 
verklaarde dat hij gearresteerd was. Desondanks zetten de aanwezigen de 
vergadering gewoon voort.273 

De afdeling Hilversum van de 'Gooische soldatenraden' had kennelijk 
M eigen blad, want zij verzocht het NAS-bestuur om een ruiladvertentie 
met De Arbeid. Het bestuur stemde hiermee in, maar de advertentie is 
nooit in het NAS-blad verschenen. Helaas is er ook geen exemplaar van 
net blad van de 'Gooische soldatenraden' bewaard gebleven.274 Het is heel 
?oed mogelijk dat de voormalig KNiL-militair Huigbertus van der Glas hier 
ook bij betrokken was. Van der Glas was van de lichting 1906 en was van 
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augustus 1914 tot en met augustus 1916 gemobiliseerd geweest.275 Naast Hil
versum maakte ook de afdeling Bussum deel uit van de 'Gooische soldaten-
raden'. We mogen aannemen dat plaatselijk SDP-ers als I.N. Loonstein en 
J. Mulder hier hun bijdrage aan leverden.2"76 Datzelfde zou kunnen gelden 
voor partijgenoot Leo van der Horst, die onder meer woonachtig was ge
weest in Weesp, Bussum en Hilversum. Als militair van de lichting 1908 
bezocht hij in 1909 het congres van Deventer, waar de SDP zich afsplitste 
van de SDAI>. Toen de discussie hoog op liep en Herman Gorter in het nauw 
gebracht werd, stelde Van der Horst zich op tussen Gorter en zijn belagers 
en trok een soort sabeltje. 'Oom Leo' werd in augustus 1914 opgeroepen en 
diende eerst bij de telegraafafdeling in de Stelling van Amsterdam. Daarna 
kwam hij bij de genie in Weesp. Hij verbleef vaak in Amsterdam, waar hij 
in contact stond met de partijleiding. Deze Friese spoorwegman zou in de 
jaren dertig, evenals Van het Reve, deel uitmaken van het bestuur van de 
Vereniging van Vrienden der Sowjet-Unie (wsu).2~ 

Er heeft hoogstwaarschijnlijk ook een Larense soldatenraad bestaan. 
Vanuit deze plaats kwamen regelmatig kazerneberichten voor de redactie 
van De Tribune. Bovendien berichtte Jacques de Kadt in zijn memoires 
over een collega-militair in Laren, die de Soldaten-Tribune las. De Kadt zeit 
was verder niet betrokken bij dergelijke activiteiten.278 

Brabant 
In april 1918 zijn er de eerste aanwijzingen dat er soldatenraden opgericht 
waren in Tilburg en Eindhoven. De commandant van de rvde Divisie 
R. Dufour gaf opdracht aan de commandant, die het bevel voerde over hel 
7de en 18de Regiment waar de vermeende revolutionairen actief zouden zijn. 
om dit te onderzoeken. Doordat de aanwijzingen te summier waren, kende 
het onderzoek geen succes. Later zou blijken dat het vooral Amsterdammer-
betrof, waarvan de militairen de gangen voortaan nauwkeurig natrokken. 

Het is overigens heel goed mogelijk dat de SDP-afdeling Helmond hier
bij betrokken was. Op 12 oktober 1918 sprak De Visser voor deze feitelijke 
enige Brabantse partijafdeling. De plaatselijke katholieke pers riep op tot 
een boycot en plaatste geen verslag van de openbare avond. De van elders 
afkomstige en in de buurt van Helmond gelegerde militairen hoefden zich 
natuurlijk niet te laten weerhouden van het bezoeken van de radicaal-soci
alistische bijeenkomst. :8° 

Rotterdam 
Het is zeker dat er in de havenstad een tribunistische raad heeft bestaan. 
Het blijft echter gissen wie daar precies bij betrokken waren. De vme 
socialist Bernard Damme spreekt in zijn Herinneringen over een in het 
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Rotterdamse garnizoen liggende socialistische soldaat Posthuma, die in het 
normale leven bakker was. Waarschijnlijk woonde hij te Emmer-Compas-
cuum en wellicht was hij betrokken bij de tribunistische soldatenraden.28' 
De assuradeur Hendrik van Walree was in 1917 gelegerd in de Weeshuis
kazerne in Naarden. In november verbleef dit SDP-lid voor korte tijd in 
Amsterdam waarna hij in april 1918 naar Rotterdam trok. Het is onbekend 
wat de inmiddels landstormplichtige Van Walree daar precies deed, maar 
het moet zeker niet uitgesloten worden dat hij daar betrokken was bij de 
plaatselijke soldatenraad. In latere jaren werkte Hendrik van Walree bij het 
blad De Lach. Dit eerst humoristische gezinsblad verwierf de reputatie van 
o la la-blaadje.282 Van activiteiten is niets bekend. 

Harderwijk 

Ger Harmsen schrijft in Blauwe en rode jeugd over de vorming van een 
'kortstondige soldatenraad, die onderhandelde met de officieren en betere 
voeding, meer soldij en direct verlof wist te bewerkstelligen'.28' Veel meer is 
er niet bekend van deze Harderwijkse soldatenraad. 

Russische sovjet 

De SDP onderhield ook al aan het begin van de oorlog contacten met bui
tenlandse soldaten.284 Later in de oorlog zou ze meewerken aan de oprich
tingvan een groep van Russische socialisten in Nederland. Deze groep van 
10 leden onder aanvoering van N. Lazarevitsj richtte haar eigen sovjet 0p.285 

De Nederlandse autoriteiten arresteerden hen echter allemaal en sloten hen 
op in het interneringskamp voor Russen in het Noord-Hollandse Bergen. 
Het betrof hier veelal naar Nederland gevluchte soldaten, die eerder door 
de Duitsers krijgsgevangen gemaakt waren. Elke militair afkomstig van 
een oorlogvoerende natie werd geïnterneerd of teruggestuurd. Daarmee 
wilde de regering enerzijds de neutraliteitspolitiek handhaven en ander
zijds voorkomen dat het Nederlandse staatsgezag ondermijnd werd. Een 
groot deel sympathiseerde met de Russische revolutie. Volgens De Tribune 
was het kamp 'Het Siberië van het democratische Nederland'.286 De diverse 
plaatselijke RSC'S organiseerden protestvergaderingen tegen de behandeling 
van deze gevangenen.287 

Met de vrede van Brest-Litowsk in februari 1918 eindigde de oorlog 
tussen Rusland en Duitsland. Legers van veertien staten vielen daarna 
net jonge socialistische sovjetbewind aan. Engeland bood aan om de Rus
sische krijgsgevangenen vanuit Nederland naar het Russische Moermansk 
te vervoeren. Hier zouden ze dan bij de interventielegers kunnen worden 
ingelijfd. De animo onder de krijgsgevangenen om terug te gaan was niet 
Stoot. 
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In opdracht van de Russische Socialistische Federatie van Sovjet Repu
blieken kwam het Sovjetcomité voor de belangen van Russen in Nederland 
van de grond, waarvan de parlementsleden Wijnkoop en Kruyt lid waren. 
De sovjetregering verstrekte al in een vroeg stadium financiële middelen voor 
het geven van hulp.288 Wijnkoop was als voorzitter van het comité in het bezit 
van een verklaring waarmee hij zich bij de vertegenwoordigers van arbeiders-
en soldatenraden in Rusland en Duitsland kon legitimeren en op grond 
waarvan hij aanspraak kon maken op hulp tijdens een verblijf in Duitsland 
en een eventuele reis naar Rusland.289 De SDP gaf, geïnspireerd door de inter
nationalistische traditie binnen het socialisme, hulp aan de sympathisanten 
van de bolsjewieken onder de Russen in Nederland. Het ging daarbij om 
mensen als I. Milgram.T. Kidava, N. Lazarevitsj, B. Goessinski, Tsirinski en 
anderen. Er lag een bedrag van vijftig gulden klaar voor elke Rus die de grens 
over wilde. Velen zagen wel iets in die vijftig gulden, maar wilden Nederland 
niet verlaten en zetten het geïnde bedrag direct om in alcohol. Vanzelfspre
kend probeerde dit comité ook een einde te maken aan de massale ronsel
praktijken voor de Witgardistische troepen in Moermansk.290 

SoIdatenraad Duitse deserteurs 
De in Nederland verblijvende Duitse deserteurs hadden een dag na de wa
penstilstand een soldatenraad gevormd, gericht tegen het Duitse gezant
schap. Enkele geïnterneerden die juist terug waren van verlof in Duitsland 
waren daar onder de invloed gekomen van het revolutionaire gedachte
goed. Het voorzitterschap was in handen van een marineman uit Kiel. De 
Nederlandse autoriteiten bekeken die in hun ogen revolutionaire onzin 
met argusogen, maar kregen als geruststelling te horen dat de raad alleen 
was geïnstalleerd om contacten te onderhouden met het Duitse gezant
schap. De raad wilde zich niet bezig houden met interneringszaken. De 
soldatenraad vroeg meteen om een gesprek met de vertegenwoordiger van 
het Duitse ministerie van Oorlog in Den Haag.29' 

Er zou zelfs sprake geweest zijn van een revolutionair 'Comité m uit 
het personeel van de vroegere 'Abwehrstelle' (contraspionage) in Amster
dam.292 Carl Minster, met wie de SDP contacten onderhield, had voor zijn 
ontvoering naar Duitsland al het nodige voorbereidende werk verricht 
onder de Duitse deserteurs. Zo sprak hij op 2 juni 1917 in Voorwaarts 
te Alkmaar, voor de deserteurvereniging 'Der Freie Arbeiter' over 'Wofür 
kämpfte Liebknecht?'.293 In het Vlissingse politiearchief wordt een Duitser 
genoemd, Leo Bohrn, die 'voornemens is in Nederland Duitsche solda
tenraden op te richten'.294 Deze in Wenen geboren Bohrn werkte voorde 
Duitse contraspionage, maar was thans werkzaam als reder. Door de revo
lutionaire ontwikkelingen in Duitsland was hij geradicaliseerd.29' 
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Op 14 november meldde een correspondent aan de redactie van De Tri
bune dat op 14 november een 130-tal Duitse deserteurs vrijgelaten was uit het 
'Depot voor Duitsche deserteurs en andere buitenlanders' te Bergen. Zingend 
vertrokken zij richting Alkmaar om van daaruit de trein te nemen richting 
Duitsland. De Duitse soldatenraad in Bergen zou ophouden te bestaan.296 

Plaatsen waar mogelijk een raad heeft bestaan 
Meer dan 80 jaar na dato is het niet eenvoudig om op basis van de schaarse 
bronnen alle twintig raden te lokaliseren. Aan de ene kant werkten de 
revolutionairen aan het eind van de mobilisatie in tegenstelling tot de 
onafhankelijke mobilisatieclubs veelal in het geheim. Anderzijds waren de 
raden vaak klein en vielen hun activiteiten niet in het oog van de autori
teiten. Op basis van vage aanwijzingen zou gesteld kunnen worden dat er 
mogelijk in Leerdam, Gorinchem, Oldebroek, Apeldoorn en Roermond 
een soldatenraad heeft bestaan. 

In zowel De Tribune als in de soldatenuitgave verschenen regelmatig ka-
zerneberichten uit Leerdam. 'V.d. D' . uit deze plaats schreef in de Soldaten-
Tribune nummer 7 over diverse klachten in het leger. Hetzelfde nummer 
maakte melding van de contributieafdracht van de Leerdamse afdeling van 
desoldatenraden.297 Op 2 juli 1918 ontving de politie van Leerdam van de 
militair O.F. Duiker vier kwitanties van 52 gulden, die aan de burgemeester 
waren overhandigd. In juni had hij toezicht gehouden op de militairen V.d. 
Berg, H. Albach en Gerrit B randwijk.2,s Onduidelijk is waarom de boven
genoemde militairen in de gaten gehouden werden. 

Op 26 februari 1918 vond er volgens de Soldaten-Tribune een openbare 
militaire vergadering plaats in Zuid-Holland. Na een rede van 'den heer B. 
uit G.' (De Boon uit Gorinchem?) over 'het doel en werking' van de sol
datenraad gaven 40 van de 600 aanwezigen zich op als lid. De vergadering 
bedankte een burger, de heer 'Van A. die hier ook bij betrokken was, harte
lijk. De secretaris 'Van D' . drukte de jonge leden op het hart om door mid
del van propaganda zo snel mogelijk het aantal van 100 te overschrijden. 
W de aankomende drie maanden was een voorlopig bestuur gekozen en 
•evens een reservebestuur.2" 

Op 24 april hield het Agitatiekomitee afdeling Gorinchem een open
bare meeting. De christen-socialiste Koomans-Timmer en het plaatselijke 
lAMV-lid, de smid Cees de Boon ('B'?) traden op voor ongeveer 400 aan
wezigen. Het geheel stond in het teken van de levensmiddelenkwestie. 
Romans-Timmer riep op tot een algemene werkstaking waaraan ook de 
'mlitairen moesten deelnemen, daarbij 'de wapens neerdonderend voor de 
voeten van hunne meerderen'. Tevens spoorde ze aan tot verzet tegen de 
Neigende invoering van de burgerlijke dienstplicht: 
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Veel hebben we reeds bereikt, ook onder de militairen, getuige de legerorders van 

generaal Snijders. Nadat hij eerst had bekendgemaakt dat de militairen niet meer te 

vertrouwen waren en de overheid bij voorkomende ordeverstoringen, gebruik moest 

maken van de Marechaussee, de Kozakken en de Rijkspolitie, bleek tijdens de rel

letjes in Den Haag, dat het geheele Regiment Grenadiers, het parade- en keurkorps 

der residentie, als één man weigerde uit te rukken. 

Tussen de vijftien en twintig militairen in uniform woonden de bijeen
komst bij. Een van de militairen was een goede bekende van de politie. Het 
ging om Bertus van Holst, woonachtig te Rotterdam en dienende bij de 
Groep Stafkwartier in het garnizoen van Gorinchem.3°° 

In juni vond een bijeenkomst van de BVND plaats, waar H. van der 
Ploeg, SDAP-lid en hoofdbestuurslid van de soldatenbond, voor een groot 
gehoor van soldaten over de verkiezingen sprak. Naast de 'verlichte anar
chist' Cees de Boon ging ook een SDP-er het debat aan, volgens Het Volk tot 
hilariteit van de vergadering.i0' Onduidelijk is of het hier een soldaat betrat 
of iemand van de plaatselijke SDP-afdeling. 

Rijksveldwachter W.C. van Beek werd in de herfst van 1918 enige dagen 
ter beschikking gesteld aan de burgemeester van Apeldoorn.'01 Wellicht 
moest hij de activiteiten van radicale soldatenorganisaties in kaart te bren
gen. In Utrecht had hij zich ook al bezig gehouden met het toezicht op 
Van Bentem, vanwege zijn betrokkenheid bij de oprichting van een solda-
tenraad in de Domstad. Onderzoek in het gemeentearchief van Apeldoorn 
leverde geen verdere informatie op. 

De burgerlijke en militaire autoriteiten hielden enkele (ex-)militairen 
die bekend stonden als revolutionaire propagandisten nauwlettend in de 
gaten. Omdat hierover aantekeningen en rapporten bestaan, konden we 
daarvan kennis nemen. Onbekend is of ze daadwerkelijk ingeschakeld wa
ren bij een of meer soldatenraden. Een van hen was de gewezen luitenant-
kwartiermeester Johan Gerrit Boswinkel van het garnizoen Roermond. 
die in 1919 in Utrecht woonde. Zij verdachten hem ervan propaganda te 
maken voor de 'revolutionaire partij'.-0' Verder liepen zij de gangen na van 
de landstormplichtige William Strelitzki, die volgens hen tot een 'bolsje
wistisch gezin behoorde.304 

In Epe, waar de administratie van de Soldaten-Tribune zich aanvankelijk 
bevond, werd op een SDP-vergadering over de levensmiddelenmisère ook 
een aantal Soldaten-Tribunes verkocht.'05 Gezien de aanwezigheid van een 
organisator als 'Vanter', die daar inmiddels sympathisanten om zich heen 
had verzameld, moet er serieus rekening mee worden gehouden dat in Ul-
debroek een soldatenraad bestaan heeft. 
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landelijke overleggen van revolutionaire soldaten 
Er zijn verschillende pogingen gedaan om te komen tot een meer landelijke 
coördinatie van de soldatenraden. Zo zou er volgens een bericht in De Vrije 
Socialist A op 30 maart 1918 (de zaterdag voor Pasen) een congres gehouden 
zijn waar afgevaardigden van zowel de anarchistische Arbeiders- en Solda
tenraden als de tribunistische Soldatenraden aanwezig waren.-"* Koomans-
Timmer spreekt daarover in een brief aan Wijnkoop. In overleg met 'onzen 
vriend te Utrecht' (Bart de Ligt of John William Kruyt?) wiens voorstel op 8 
maart zou worden besproken, was deze datum vastgesteld. De scheepsstoker 
Petrus Martinus Proost, die behalve secretaris van de metaalbewerkerfede
ratie tevens het secretariaat beheerde van de eind september 1917 in Vlissin-
gen opgerichte Anti-Militaristische Propagandaclub, ging akkoord met de 
voorgestelde datum. De club hield zich bezig met het organiseren van steun 
aan dienstweigeraars en ook met de ondersteuning van Jan Post jr., die aan
vankelijk het leger was ingegaan om de soldaten te bewerken met antimilita
ristische propaganda. Hij moest dat later opgeven en werd dienstweigeraar. 
Koomans-Timmer zou de afdelingen nog aanschrijven om zo snel mogelijk 
hun voorstellen in te dienen.'°~ Wellicht kwam dit congres ter sprake kwam 
op het demonstratief revolutionair congres van het RSC van 17 februari. Het 
comité besloot toen om ergens in Nederland een bijeenkomst van die sol
datenraden te houden. Het congres of overleg leidde niet tot samenwerking 
tussen de twee soldatencoördinaties. Politieke meningsverschillen, en vooral 
de dominante rol van de SDP in het RSC en haar controle over de redactie van 
ht Soldaten-Tribune, lagen daaraan ten grondslag. 

Het soldatenradencongres sprak af om zich als landelijke coördinatie 
aan te sluiten bij het RSC. Hoofdbestuurders werden de vaste medewerkers 
van de Soldaten-Tribune, aangevuld door drie leden uit de 13 raden die 
afgevaardigden naar het geheime congres hadden gestuurd.'08 Het hoofd
bestuur van de Soldatenraden zou op 17 augustus besluiten om 'Vanter' en 
Kitsz als afgevaardigden deel te laten nemen aan het Landelijk Revolutio
nair Socialistische Comité.'09 De Soldatenraden leverden net als de andere 
deelnemende organisaties een financiële bijdrage aan dit comité.3'0 

Op 23 september 1918 vond nogmaals een congres plaats van de tribu
nistische soldatenraden. Via een oproep in de Soldaten-Tribune konden de 
plaatselijke besturen een uitnodiging krijgen."1 De Tribune van 16 oktober 
publiceerde de 'Ontwerpstatuten van de soldatenraden in Nederland', 
ondertekend door 'Vanter'. Er was voorzien in de noodzaak van illegale 
sctie. De militairen moesten zich erop voorbereiden dat ze 'met behulp van 
wapens de naderende proletarische wereldrevolutie' moesten verdedigen."2 

Het op het congres aangenomen programma van de soldatenraden werd 
Met algemene stemmen en na vriendschappelijke discussies' aangenomen, 
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^ Cornells 
J. Kretz, 
soldatenactivist 
en dwarsligger 
binnen de SDP. 
Privé-collectie 
M.F. Kretz 

* Gerrit 
Porck, lid 
soldatenraad en 
dienstweigeraar. 
Privé-collectie 
A.J.G. Porck 

A Pieter Abraham Secrève, 
revolutionair soldatenactivist in 
Tilburg in 1914 en 1915. Privé-
collectie T. Secrève 

* René van Bentem, 
voorman revolutionaire 
beweging in Utrecht en 
nauw betrokken bij de 
»ldatenraad aldaar. Privé-
collectie M. van Bentem 

Henk van Oosten, secretaris 
soldatenraad Utrecht. Privé-
'"Uectie B. Schreuders 

' Willem Plasmeyer, 
voorzitter van De 
Zaaier in Leiden. 
Privé-collectie W. 
Plasmeyer 
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A De Duitse anarchist Rudolf 
Rocker onderhield zoals Minster de 
contacten tussen in Nederland actieve 
revolutionairen en de ondergrondse 
beweging in Duitsland. Namen en 
signalementen van in het buitenland over 
de grenzen verwijderde anarchisten of 
personen die de veiligheid van den staat in 
gevaar brengen, GAA, Bibliotheek 

•*• Carl Minster, Duits deserteur en 
hoofdredacteur van Der Kampf. Namen 
en signalementen van in het buitenland 
over de grenzen verwijderde anarchisten 
of personen die de veiligheid van den sua 
in gevaar brengen, GAA, Bibliotheek 
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VEREEPfiGTÜ 

^AR^DLRS-iSGlDÂTtNRÂÛUt 
Onze plaat geeft heel duidelijk weer 

war wij bedoelen als wij de soldaten 
opwekken om zich te organiseeren in 
geheime soldaten-raden. Als de arbeiders 
en de soldaten elkaar de hand reiken 
óin blijtt er van de protsige figuur van 
den kapitalist niets meer over dan een 
jammerlijk gedrocht, walsel'rjk in zijn 
huilerige lafheid. Dan z-ien we hoe zwak 

de kromme beencn zijn die hel 
vadsige lijf van het kapitalisme dragen. 

Als slechts de arbeiders en de soldaten 
eenswillend zijn. Dan is 't uit met de 
heerschersbende 

Eén houw van dien gespierden arm, 
die den moker zwaan, verbrijzelt het 
erbarmelijk misbaksel den kop, één slag 
reet den hoef van het geweer van den 
soldaat ruimt het zatte monster op. 

Daar moeten wij naar loe, het kapi
talisme moet opgeruimd worden, aan 
de klasse die nu nog de wereld be-
beersdri nod de macht oatnuneii 

Want het kapitalisme, de heer-
der rijken, heeft van de wereld 

• aak. Het kapital 

aan die winst ook het bloed van dui
zenden arbeiders kleeft. 

Het. kapitalisme maakte de mooie, 
rijke wereld arm, het maakt de fiere, 
vrije mensch tot slaaf, bet maakt de 
vrouwen, de zorgende, liefdevolle, ge
lukkige moeders (ot van smart ge
broken weduwen en de arme onschul
dige kinderen tot ongelukkige weezen, 
wier lijfjes verscheurd worden door den 
honger. 

Het kapitalisme in zijn laatste faze, 
het imperialisme, stortte de arbeiders
klasse in den jammer van dezen wereld
oorlog. En de arbeidersjongens in 't 
soldatenpak vielen bij duizenden en 
tienduizenden als slachtoffers van de 
kapitalistische winstzucht, zij waadden 
hei niet zich georganiseerd te verzetten, 
gewillig lieten zij zich slachten. Een 
waan benevelde hun denVi , de waan 
van het nationalisme, het bcdriegelijk 
denkbeeld der vaderlandsliefde. Alaar 
de waarheid wordt tenslotte zichtbaar 
voor alle Proletariers of ze arbeider dan 
wel soldaat zün Het ka« 

3 van Holland ook-ingezien . en' om du 
/;ïn2icl]l te verbreide^ onder onze kame-
;.'raden hebben wij ons jonge blad i„De 
.. Soldaten-Tribune" opgericht.'In dit blad 
'willen 'Wij de ,arbeidersjonge(i> m 't 
'soldatenpak opwekken öm de' -lessen 

':--vaii dezen. tijd.1er harte tejicmen. De 
Vvproletarischc'.soldaat .lie eft nu te kieren, 
-.iirom het willoozc slachtoffer Ie blijven 
',van de (hcerscltendè ;.moorderiàarsbcn'de 
"ôf £ om zich'naar' 'het.\ voorbeeld,--du 
;Rüssische revolutionairen te'vereenigen 
in geheime soldateiradcn 

Hier'en daar hebben ztcb'in dilland 
al ' geheime ivsoldatenraden gevoimd. 
Vanuit .deze so)datenraden, deze centra 
van revolutionaire energie in fret leger 
zelf, zal eerlang een stroom van propa
ganda door de rijen der gemobiliseerde 
arbeiders gaan, 

} VV ant propaganda'is nu 'hét 
eerst noodige. 

| (Een revolutie maakt men niet In een 
handomdraai, een revolutie komt plot
seling, als een dief in den nacht En 
vooral nu in dezen tijd nu de atmosfeer 
zwanger Is van opstand en revolutie, 
geldt het voor ons om te zorgen dat 
we gered zijn in het uur van de daad. 

Dat is nu vooreerst de taak der ge
heime sol daten-raden, ze moeten ge
duldig en gestadig aan 't werk gaan en 
dag aan dag het Socialisme verkondigen, 
onze inzichten onder de soldaten propa-
geeren en onze lectuur verspreiden. 
Natuurlijk niet alleen ons kleine blaadje 
maar ook en vooral de andere kranten 
en brochures van het strijdend prole
tariaat. 

Onze .Soldaten-Tribune" wil het 
orgaan zijn van de revolutionaire sol
daten, het wil de band zijn van de 
nieuwe broederschap tusschen hef ge
wapende proletariaat, de soldaten, en tiet 
ongewapend proletariaat, de arbeiders. 

En zooals onze teekenaar het zoo 
piachtig, eenvoudig en juist uitbeeldt, 
deze jonge wapen broederschap van het 
vereende proletariaat beleekent de ir. 
eenstorting van het kapitale: 
welker puinboopen de arbeiden klasse 
het Socialisme zal doen verrijzen, het 
Socialisme, dat Vrede en Vrijheid, Wel
vaart en Geluk aan de menschhcid zal 

De Nederlandse Soldatskaja Prawda, het orgaan van de tribunistische 
••-Waten raden 
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waarna verschillende bladen het publiceerden."' Het programma ging uit 
van het in navolging van de Russische arbeiders, boeren en soldaten omzet
ten van de oorlog in een burgeroorlog. De soldatenraden werden gezien als 
de organisaties van de arbeiders in het soldatenpak die samen met andere 
arbeiders het imperialisme probeerden te vernietigen en het socialisme te 
vestigen. Dat diende te gebeuren in samenwerking met de landelijke en 
plaatselijke Revolutionair-Socialistische Comités. 

Volgens De Tribune stuurde de secretaris van de Nederlandse soldatenra
den, 'Vanter', namens het congres een protestverklaring naar de officier van 
justitie vanwege de veroordeling van de dienstweigeraars P. en Rinke van 
der Horst "4 uit Den Haag en Daan Bauer uit Delft. Hoewel zij een andere 
weg gekozen hadden om het militarisme te bestrijden, wilde hij ze toch 
sterkte toewensen. Dat gold ook voor de kantoorbediende Gerrit Porck' 
uit Alkmaar en Luitje Huizinga."6 Beiden waren lid van een soldatenraad. 
Porck weigerde meteen al op de opkomstdag, terwijl Huizinga nog enige 
tijd 's lands wapenrok droeg alvorens dienst te weigeren. Van de protestver
klaring is in de justitiearchieven helaas niets meer terug te vinden. 

Behalve aan samenwerking tussen de tribunisten en anarchisten betrok
ken bij de Arsols schortte er ook intern het een en ander aan de landelijke 
coördinatie. De basis hiervoor was te gering. Slechts was er de Soldaten-
Tribune, maar dit leidde niet tot gezamenlijke actie van de raden. Iedere 
lokale organisatie mocht doen wat zij goed achtte. De congressen van het 
RSC zorgden soms voor het fysiek bijeen brengen van afgevaardigden van 
de soldatenraden, maar ook dit zou niet tot een hechtere band leiden. Van 
realisering van het plan om klaar te staan bij het uitbreken van onrust 
kwam niets terecht. 

ç.y. Schitterend wapenfeit Harskamp en de revolutie 
van Troelstra 

Niet zo lang nadat De Tribune genoodzaakt was te constateren dat de soldaten 
nog niet rijp waren voor de eis van demobilisatie, brak de soldatenopstand in 
de Harskamp uit."- Onder de titel 'Schitterend wapenfeit van Nederlandsche 
soldaten' schreer 'Vanter' in De Tribune over de opstand in de Harskamp: 

Ze besloten het jammeroord, metz'n onbewoonbare bergplaatsen voor menschennu-

teriaal in vlammen te laten opgaan... De roode baan verscheen op de barakken... 

Het waren weer soldaten uit Drenthe en Groningen, die hun oude vrijheidsliereuih 

traditie hoog hielden. (Men weet dat de soldaten, die in A 'dam tijdens dejuli-onlus-

ten weigerden te schieten, Groningers waren). 
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'Vanter' zette uiteen dat de arbeidersjongens in het soldatenpak zich bewust 
werden van hun macht: 'Een deputatie door de soldaten gekozen, had een 
onderhoud met overste Jeekel [kampcommandant luitenant-kolonel C A . 
leekel], zij verklaarde, dat de beweging een politieke strekking had en tegen 
de regeering was gericht.' De secretaris van de Nederlandse soldatenraden 
besloot met zijn sympathie uit te spreken voor het verzet in het leger, maar 
miste de organisatie: 

Wij hopen, dat het zich zal uitbreiden en vooral dat het wordt georganiseerd. Daar

voor dienen de Soldatenraden, die van een dergelijke beweging de leiding behooren 

te hebben. Ook het blad der revolutionaire soldaten, de Soldaten- Tribune heeft hier 

een taak te vervullen. Men zorge overal voor de verspreiding onder de militairen, 

van dit blad. Aan de samenwerking tusschen arbeiders en soldaten ontbreekt nog het 

een en ander, dit blijkt wel uit het feit, dat de machinist van den 'extra-trein' zich 

leende, om de soldaten te misleiden, [de vluchtende soldaten dachten in Amersfoort 

een trein te kunnen nemen richting Groningen]*'* 

Volgens P.H. Ritter jr. in De Donkere Poort zou de propaganda van Wijn
koop vooral succes hebben gehad onder de militairen van het regiment 
Jat verantwoordelijk was voor de ongeregeldheden. Ook zouden er al 
enige tijd ophitsende pamfletten uit de kringen van de SDP van huis tot 
huis en van mond tot mond' zijn gegaan."9 Naar aanleiding van de ook 
in andere plaatsen uitgebroken relletjes stelde de minister van Oorlog een 
onderzoekscommissie in. 'P.J.' (P.H. Joosten?) zei in reactie hierop in De 
Tribune dat hij liever vertrouwde op de kracht van de soldatenraden.Uü Dit 
was zeker een propagandistische uitspraak. In de praktijk bleken de raden 
nog helemaal niet zo krachtig. Dit zou de christen-socialist J.W. Kruyt er 
niet van weerhouden om bij de behandeling van het militaire beleid in de 
Tweede Kamer de regering te waarschuwen: 'Ga niet voort op dezen weg. 
In het volk leeft iets anders. De soldatenraden nemen toe in aantal en 
kracht'. Kruyt zag weinig in een onderzoekscommissie: 'Op de eigenlijke 
oorzaken wordt echter alleen door de revolutionaire socialisten gewezen. In 
net leger doen de soldatenraden hetzelfde.' Kruyt zag het als zijn taak om 
ook in de soldatenraden zijn christelijke beginselen te verbreiden, dat 'niet 
met de wapenen der barbaren' zal worden gevochten.'1 

Het kamerlid van de Socialistische Partij, Harm Kolthek, verklaarde 
zich uiteraard solidair met de muitende soldaten en sprak zich uit tegen 
bestraffing. Maar in tegenstelling tot de andere leden van de revolutionaire 
omerclub, Kruyt (BVCS), Van Ravesteyn en Wijnkoop (SDP) vond hij dat 
net ethische aspect van de revolutionaire strijd ook ingebracht moest wor
den. Brandstichting en plundering waren volgens Kolthek niet de juiste 
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middelen om zich te verzetten. De overige revolutionaire kamerleden 
wensten het gebeurde niet af te keuren en waren van mening dat het beter 
en op grotere schaal georganiseerd had moeten worden. Door middel van 
een ingezonden brief maakte het sp-bestuurslid Hijman Croiset kenbaar 
het niet eens te zijn met Kolthek, die hij verweet de eenheid van de revolu
tionairen in de Kamer op het spel te zetten.3" 

Verjaardag Russische Revolutie 

Op 7 november, na afloop van een vergadering van de 'Revolutionair Soci-
alistiese Vrouwenbond' ter herdenking van de eerste verjaardag van de Rus
sische Revolutie in de Handwerkers Vriendenkring te Amsterdam, besloot 
het RSC een demonstratie te houden. De 500 demonstranten gingen onder 
aanvoering van Christina Koomans-Timmer en Henriette Roland Holst 
door de Weesperstraat, waar zich een kazerne bevond. Zij riepen de solda
ten op het voorbeeld van de Harskamp te volgen, ofschoon Roland Holst 
daar minder enthousiast over was dan 'Vanter': 'Ik sla waarlijk de waarde 
van het oproer dier soldaten niet zoo hoog aan, al verheug ik mij daarover 
als over een teken dat de discipline op breken staat. Maar hun daadwerke
lijk, massaal verzet had een groote uitwerking.' 

Al na een paar honderd meter sloeg de politie de demonstratie uiteen. 
Een vrouw raakte gewond. Toen er verontwaardigde stemmen opgingen als 
'zie je wel wij moeten ook wapens hebben' antwoordde Roland Holst: 'Het 
wapen dat wij moeten hebben is de solidariteit van de arbeidersklasse; het 
wapen dat wij moeten hebben is de daadwerkelijke sympathie van het volk 
in uniform.'i:i Onder de menigte bevonden zich overigens wel degelijk en
kelen met wapens. Van het Reve herinnert zich in Mijn rode jaren nog hoe 
na de demonstratie de Duitser Willy Schönbeck naast hem opdook: 'Hij 
had een pistool, hij liet het me zien. De man was kennelijk buiten zichzelf 
van opwinding. 'Zal ik... zal ik d'r op knallen?' 'Ben je gék geworden? Wég 
dat ding!' snauwde ik hem zo grof Duits mogelijk toe. In een flits ging het 
door mijn hoofd: Hij is in de oorlog geweest!'-24 Het jonge Zaaier-lid Jan 
de Ronde had de demonstratie gadegeslagen en dacht: 

'Hee, daar moet ik bij zijn!'. 'Toen begon Wijnkoop te praten: 'Kameraden'. Wij 

eisen dat de militaire voorraden worden verdeeld onder de noodlijdende bevolking. 

De revolutie is al begonnen in Rusland, maar uw vijand staat in eigen land! Dat 

maakte diepe indruk op mij. Ik stond erbij in uniform [hier vergist hij zich, hij zou 

pas in IçIç in militaire dienst gaan] en ik werd door een politieagent in de knhi« 

gegrepen met zon helm op met een koperen knop, en die zegt: 'Doorlopen jij!' Ik zeg: 

'Heb ik met je op school gegaan?' Hij zegt: 'Er mogen geen militairen bij demon

straties zijn!' Ik zeg: 'Dan ben je abuis man, want ik moet weten wat ik moet va-
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âeiigen!' Maar Wijnkoop zei ook tegen mij: 'Loop nou maar door, want ze zoeken 

een aanleiding om de mensen uit elkaar te slaan'. Dus ik ging naar huis. Ze hebben 

geschoten op die demonstranten en toen ben ik 's avonds naar de eerste vergadering 

van de communistische partij gegaan. Dat was op het Waterlooplein, daar sprak 

rs en Henriette Roland Holst en ik heb me opgegeven als lid.r-s 

Niet lang nadat hij zich aangesloten had bij de SDP ZOU hij een soldatenraad 
oprichten in Harderwijk. 

Revolutiemanifesten 

Voor de rode week bestonden er verschillende raden, maar zij waren alle 
klein en hadden nauwelijks invloed. Henriette Roland Holst schreef aan 
Wijnkoop dat ze vreesde dat de arbeiders- en soldatenraden, met andere 
woorden 'de revolutionaire macht die ze [de eisen] moet verwezenlijken 
niet spontaan opkomen'.'26 Het opvoeren en verdiepen van agitatie was 
volgens haar nodig. Leidingen van revolutionaire organisaties waren dit 
met haar eens en brachten verscheidene manifesten uit. Daaruit bleek dat 
zij verdeeld waren. De differentiatie tussen de verschillende stromingen van 
vrije socialisten nam zelfs verder toe. Zo schreef Jan Postma van de FRS in 
een reactie op een stellingname van De Vrije Socialist dat het niet alleen om 
propaganda ging, maar ook om machtsvorming. Daarom stond hij achter 
de twee voornaamste eisen van het RSC, namelijk een volksregering op basis 
van arbeiders- en soldatenraden en het afschaffen van het privé-bezit van 
de bedrijven waarna deze onder controle van de arbeiders en de vakbonden 
gebracht zouden moeten worden.'27 Het RSC-manifest 'Soldaten en Arbei
ders van Nederland' verscheen in de diverse revolutionaire bladen.'28 

Op ii november 1918 publiceerde de SDP het manifest: 'Aan de arbeiders 
en Soldaten van Nederland! Aan de Mannen en Vrouwen van Stad en Land!' 
Aanleiding was het uitbreken van de Duitse revolutie. Het riep soldaten en 
arbeiders op om zich overal te organiseren in raden. Andere punten uit het 
manifest waren: het verzekeren van een minimumbestaan voor alle arbeiders, 
annulering van de staatsschulden, het confisceren van de oorlogswinsten, het 
invoeren van een achturige werkdag, het onmiddellijk stoppen van de oor
log, et cetera.329 De partij verspreidde het manifest in vele plaatsen."0 

Diezelfde dag hielden de SDP en andere revolutionair-socialisten bij
eenkomsten in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Het landelijk RSC 
nad een program van een dertiental punten uitgewerkt, dat onder andere 
voorzag in de oprichting van een volksregering, steunend op de raden van 
arbeiders en soldaten, het afschaffen van het privé-bezit van de produc
tiemiddelen, invoering van een achturige werkdag, onmiddellijke demo
bilisatie met het behoud van de wapens in de handen van de soldaten en 
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invoering van het kiesrecht voor vrouwen.3" De Tribune riep haar lezers op 
om te werken met de Soldaten-Tribune, waarvan er nog ettelijke duizenden 
in voorraad lagen."2 De landelijke Federatie van Revolutionaire Socialisten 
had in verband met de internationale toestand al haar afdelingen aange
schreven en opgeroepen tot 'krachtige revolutionaire actie'.333 

Mobilisatie van revolutionaire strijdkrachten: komt er dan toch een revolutie: 
Troelstra deed zijn oproep tot revolutie en dat was nu in het hele land be
kend. Revolutionair-links moest nu eigenlijk wel iets doen, want zij kon 
niet werkloos toezien nu de gematigde linkse concurrent het voortouw voor 
een omwenteling nam. Agitatie alleen kon nu niet meer. Op 12 november 
's avonds hield het RSC een drukbezochte vergadering, waar Wijnkoop op
riep om raden op te richten, over te gaan tot het onteigenen van de produc
tiemiddelen en zich te bewapenen. De Tribune noemde deze vergadering: 
'de eerste mobilisatie van de kern van de révolutionnaire strijdkrachten in 
de hoofdstad'.m Het Dagelijks Bestuur van het NAS sprak in verband met 
de revolutionaire ontwikkelingen af om een speciaal manifest gericht op de 
militairen uit te geven.335 

Op 13 november kwam het Algemeen Bestuur van het NAS bijeen. Voor
zitter Bernard Lansink jr. stelde voor om te discussiëren over de eisen van 
het RSC, de middelen waarmee die binnengehaald konden worden en hoe 
te voorkomen dat de verdeelde arbeiders tegenover elkaar zouden komen te 
staan in plaats van tegenover de heersers. J.G. (Gerrit) van Zelm, voorzitter 
van de Federatieve Bond van Gemeentewerklieden en FRS-lid, opperde om 
de Rsc-eisen toe te voegen dat naast dienstweigeraars, politieke gevangenen 
en muiters, ook de deserteurs amnestie dienden te krijgen. Verder wilde hij 
erin opgenomen zien dat de wapens ingeleverd zouden worden bij de sol-
datenraden. De Federatie van Kleermakers wilde dat de gedemobiliseerden 
de wapens in eigen bezit zouden houden en waarschuwde voor samenwer
king met de 'modernen'. Van Zelm kreeg geen meerderheid achter zich. 
Met algemene stemmen nam het bestuur het voorstel aan om het RSC op te 
dragen om samenwerking te zoeken met N W en SDAP. ZO niet, dan zou het 
NAS zelf toenadering zoeken."" 

Op 15 november hield het NAS een buitengewone vergadering. De dag 
daarvoor had het gesprek plaatsgevonden tussen RSC, N W en SDAP. NW en 
SDAP wilden alleen samenwerken met delen van het RSC, zoals het N 
dan op basis van hun programma. De vertegenwoordiger van de Federatie 
van Metaalarbeiders, August Rosseau, stelde dat zij zich niet moesten on
derschikken aan Troelstra, eventueel kon altijd nog worden overgegaan tot 
sabotage. De vertegenwoordiger van het PAS Beverwijk wees op de opmer
king van de voorzitter met betrekking tot het optreden van de militairen op 
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13 november. Bij hen was de geest zeer goed. Volgens hem moest iedereen 
zich meer met de arbeiders in het soldatenpak bezighouden. Uit Leiden 
kwam een vergelijkbaar bericht. De soldaten zouden zelfs de voorhoede 
willen vormen.337 

De daaropvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 no
vember 1918 merkte naar aanleiding van de discussie over samenwerking 
met de SDAP en het N W op dat het soldatenmanifest klaar was. De voorzit
ter, Lansink jr. meende echter dat 'het op 't oogenblik niet den tijd is deze 
uit te geven'. August Rosseau wilde het manifest wel verspreiden en daarmee 
'propaganda maken voor het lijdelijk verzet'. De voorzitter van de Federatie 
van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers, Carel Wolff en W(illem?) van Bley-
enburgh, wilden een gewoon manifest publiceren met een speciaal woord 
gericht tot de militairen. Na afloop van de discussie besloot het bestuur snel 
een manifest uit te geven (en te publiceren in de vakpers) in een oplage van 
150.000 exemplaren.3'8 Het manifest met de titel Aan de arbeiders!' bevatte 
een program van 20 eisen. De onafhankelijke vakbeweging kwam onder 
meer op voor: 'Oogenblikkelijke vrijlating van alle militaire dienstweige
raars, politieke gevangenen en muiters. Volledige en ruime vergoeding aan 
de gedemobiliseerde soldaten, zoolang zij werkloos zijn.'iiV 

In de zaal 'Help U Zelven' in Deventer sprak Harm Kolthek op uit
nodiging van de plaatselijke Bestuurdersbond (niet die van de SDAP, die 
omgedoopt was tot nieuwe bestuurdersbond!) voor 500 mensen over de 
revolutie: 

Steekt morgen in de fabrieken de koppen bij elkaar, stel je in verbinding met een 

f aar soldaten uit iedere compagnie en stel daarna onmiddellijk onze eischen [die van 

het RSC] f...] Ik vertel u hier, als parlementslid, dat ge van het parlement niets hebt 

te verwachten! Dat parlement dient uit elkaar geranseld door een paar compagnieën 

soldaten! [...] Er moet geen bloed vloeien! Niet met de wapenen der barbaren."0 

Het RSC in Alkmaar hield op 12 november een bijeenkomst in een geheel 
gevulde Harmoniezaal. Een honderdtal soldaten en matrozen was onder 
de aanwezigen. Een van de sprekers, Dirk Klomp van de FRS, hekelde de 
behandeling van de geïnterneerden in Bergen en riep op tot de vorming 
van arbeiders- en soldatenraden. Dat laatste deed ook Mevr. A. Tjaden-van 
der Vlies ('Enka'). Nadat tenslotte de sprekers nogmaals benadrukten dat 
de gedemobiliseerden hun wapens bij zich moesten houden, gingen de 
deelnemers de straat op en zongen socialistische liederen. Een honderdtal 
soldaten en matrozen nam aan de demonstratie deel. De politie greep niet 
n Bij het uiteengaan van de demonstratie, deed Klomp een oproep voor 
de algemene werkstaking.'4' 
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Terwijl Wijnkoop in het parlement de afschaffing van de monarchie 
eiste en pleitte voor de oprichting van een volksregering gebaseerd op de 
arbeiders-, boeren- en soldatenraden, demobilisatie met behoud van wa
pens en Indonesië los van Holland, hield het RSC op 13 november in Am
sterdam een drukbezochte vergadering in de Handwerkers Vriendenkring. 
De Visser was een van de sprekers en vertelde van een voorval in Den Haag. 
's Morgens had hij een passerende groep cavaleristen gevraagd: 'Zult gij 
schieten van de week?' Hierop antwoordden de soldaten: 'Wees gerust De 
Visser, je kunt op ons rekenen!'. Het publiek reageerde met een daverend 
applaus. Nadat Nico Schermerhorn en Henriette Roland Holst het woord 
genomen hadden, gingen de aanwezigen naar buiten. De Visser drong er 
bij de betogers op aan er een waardige optocht van te maken en geen rui
ten in te gooien: 'wij gaan niet de kroegen in. Wij gaan de straat op voor 
de revolutie.' Net op dat moment kwam er volgens een verslaggever van 
het Algemeen Handelsblad een 'achttal licht beschonken vestingartilleristen 
begeleid door een trompetter' aangelopen.54' Ze hadden hun korporaals-
en sergeantsstrepen afgerukt en aan hun kepie bevestigd. Enkele minuten 
later voegde zich daar nog een groep van ongeveer twintig artilleristen bij 
aan. Soldaten in uniform, hoornblazers voorop, marcheerden als martiale 
voorhoede van de revolutie de zaal in.'4' Niet lang daarna trok een stoet 
van zo'n duizend mensen, waaronder ook een paar honderd militairen, 
door de stad heen. Vanuit een gebouw in de Utrechtsestraat werd met 
een rode lap gezwaaid, hetgeen gejuich uit de stoet deed opgaan. Op het 
Rembrandtplein ging De Visser op de schouders, waarna de demonstratie 
onder politiebegeleiding optrok naar de Dam, traditioneel het favoriete 
verzamel- en eindpunt voor socialistische meetings en optochten.'44 In zijn 
toespraak op het Beursplein merkte De Visser op, dat de paleiswacht zich 
bij de demonstranten gevoegd had. Dit bleek niet te kloppen, zoals we 
weldra zullen zien. 

De paleiswacht op de Dam 
De vaandrig Dirk Jacob Huitenga maakte die dag deel uit van de paleis
wacht op de Dam. In een brief aan zijn geliefde geeft hij zijn relaas van die 
spannende uren. Op weg naar de Dam werden hij en de hem toegewezen 
soldaten (vooral Friezen) in de Jodenbuurt uitgejouwd. In de Hoogstraat 
begonnen zijn soldaten zo maar te fluiten. Ze hadden het gevoel dat ze 
konden doen wat ze wilden. Bij aankomst op de Dam gaf de hoornblazer 
een signaal. De wacht werd gewisseld. De vaandrig was zich bewust van 
de vijandige sfeer. Op wacht bleek dat zijn sergeant een fanatiekeling was. 
die wel zin had in wat avontuur. De vaandrig sprak zijn mannen toe en 
wees ze er op dat ze gewoon hun plicht moesten doen. De relletjes waai 
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ze natuurlijk ook wel van gehoord hadden, zouden dan zo snel mogelijk 
tot het verleden behoren. Zo niet dan zou de demobilisatie niet doorgaan. 
Iedereen wilde zo snel mogelijk weer burger zijn en afzwaaien. 

De taak van de wacht was het vrijhouden van het plein voor het paleis. 
Dat viel echter vanwege al de opwinding niet mee: 'De post voor 't geweer 
kwam binnen zeggen, dat hij de menschen niet weg kon krijgen.' Diverse 
malen kwamen mensen langs om op de soldaten in te praten, zo ook twee 
journalisten en de socialistische 2dt' reserveluitenant Maria Heinrich Aioijs 
Siebers die zich al vaker had laten zien bij de paleiswacht.'41 Daarnaast 
was er een aantal geüniformeerde en inmiddels afgezwaaide artilleristen, 
waarvan er een 'erg revolutionair was en die feitelijk oproer preekte'. Het 
is heel goed mogelijk dat het hier handelde om een van de twee volgende 
radicaal-socialistische vestingartilleristen: Jan Willem Hendrik Hanskamp 
of Willem van Rossum.146 Huitenga overwoog Siebers op te laten sluiten, 
maar omdat zijn manschappen sympathiek stonden tegenover 'een der 
hunnen' en de vaandrig zijn manschappen te vriend wilde houden pro
beerde hij het met zachte aandrang. Diezelfde dag was al een agitator in 
een lantaarnpaal geklommen. De vaandrig sommeerde hem naar beneden 
te komen. Eigenlijk had hij daar niet het recht toe, het betrof immers een 
burger. Maar door te bluffen werd de lantaarnklimmer bang, kwam naar 
beneden en vertrok. 

Het meegevoerde golvende rode doek van de demonstranten was zo 
groot dat bij Huitenga de indruk ontstond dat de ene stok bij Peek en Clop
penburg werd vastgehouden en de andere bij Van Gend & Loos. Hoewel 
de vaandrig niet meteen soldaten en wapens zag, maakte de 'Internationale' 
zingende mensenmenigte een diepe indruk. Een van de schildwachten zag 
de overmacht en rende snel naar binnen. De commandant overwoog zijn 
opties. Laten schieten was in feite geen mogelijkheid. De mensen konden 
niet weg van de Dam, want alle straten kwamen er op uit. Bovendien zou
den er vele slachtoffers gevallen zijn, ook onder de wachtposten. Hij riep 
de soldaten naar binnen en liet de deur afgrendelen. Achter elk venster van 
de kamers van de wachtlokalen, die op de straat uitzagen, liet hij soldaten 
posteren. De demonstranten vonden het prachtig dat de wacht voor hen 
wegvluchtte. Maar als ze dan met hun neus tegen het venster naar binnen 
gluurden, keken ze recht in het gezicht van een soldaat met een geladen 
geweer in handen, gereed om te schieten. Op de meeste gezichten verscheen 
direct een angstige uitdrukking, maar omdat er daarna weer andere nieuws
gierigen opdrongen, bleef het massaal toegestroomde publiek op de Dam. 

De vaandrig besloot de hulp van de bereden politie en agenten in te roe
pen: De menschen vlogen weg. Die kerels met hun gummistokken sloegen 
raak hoor. Trouwens een heel wat doelmatiger wapen in zulke gevallen dan 
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een geweer.' Een aantal van zijn soldaten achtte de commandant onbe
trouwbaar. Een korporaal had aangegeven niet te zullen schieten. Dat had 
hij ook niet gedaan bij de aardappelrelletjes.347 

Langs de kazernes 
Het Rsc organiseerde nog diezelfde avond een nieuwe bijeenkomst in de 
Diamantbeurs aan het Weesperplein in Amsterdam, die uit zou lopen op 
de grote demonstratie waarbij bloed zou vloeien. Vanwege ruimtegebrek 
hielden de revolutionairen eveneens meetings in de Handwerkers Vrien
denkring en in de diamantclub Concordia. Uiteindelijk zouden zon 
vierhonderd soldaten en matrozen de bijeenkomst in de Diamantbeurs 
bijwonen.i,s Wellicht kwam een aantal van hen van de Entosterreinen. Die 
avond ontbrak namelijk een groot deel van de manschappen, die de bewa
king van het terrein op zich moesten nemen. Sommigen van de samenge
stroomde soldaten namen plaats op het podium. Ze hadden de kokardes 
van de kepies verwijderd en in plaats daarvan hadden ze rood doek om hun 
petten gewonden. Met ovaties begroetten de aanwezigen Wijnkoop en de 
in een rolstoel gezeten Domela Nieuwenhuis. De eerste riep op om in alle 
fabrieken en werkplaatsen raden van arbeiders en bij alle compagnieën 
raden van soldaten op te richten en over te gaan tot stakingen. Roland 
Holst sloot zich hierbij aan en benadrukte dat waar het gisteren ging over 
een strijd om brood, het nu ging over een strijd om de macht. 'Leve de 
revolutie!' riep zij uit. 

Na de vergadering ging de stoet deelnemers, met de soldaten (sommigen 
bewapend) en matrozen met rode vlaggen voorop op weg naar de Oranje-
Nassaukazerne waar, volgens Wijnkoop, de secretaris van de soldatenraad 
vast zat. Wellicht dat er inmiddels een nieuwe secretaris gekozen was, wam 
het is niet aannemelijk dat het hier om de burger Teus van Zeijrveld ging. 
Volgens Roland Holst waren er 'eenige militairen in arrest'.549 Volgens weer 
anderen zou Wijnkoop geroepen hebben dat Lou de Visser contact had 
met de soldaten in de Oranje-Nassaukazerne in de Sarphatistraat. Kortom, 
er was veel onduidelijkheid. Het was zo rumoerig dat de sprekers zich 
nauwelijks verstaanbaar konden maken. Wijnkoop zou gesuggereerd heb
ben om meteen na de vergadering op te marcheren naar de Sarphatistraat, 
omdat de soldaten daar stonden te wachten en onmiddellijk mee zouden 
gaan. Er heerste een gevoel onder de arbeiders, vrouwen en soldaten van: 
'ons kan niks meer gebeuren, de bourgeoisie zit 'm te knijpen.' Het gevoel 
van saamhorigheid was groot. Toen de bijeenkomst besloot om te demon
streren, verklaarde Wijnkoop dat ze de 'sociaal-patriotten', die op hctzeud« 
moment een eigen meeting en demonstratie hielden, tegen konden komen. 
De aanwezigen riepen: 'Niet schelden! We willen eenheid! Eenheid! vk 
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troep betogers, waarvan velen met een rode pet en rode vlag, zette zich in 
beweging. 

Achteraf zou Roland Holst zichzelf verwijten dat ze zich niet tegen het 
besluit verzet had om langs de kazernes te gaan. Ze was net als de rest van 
de massa opgewonden. Enkele soldaten hadden haar eerder op de dag ge
vraagd (wellicht op de vergadering van de soldatenraad) of ze gewapend 
of ongewapend moesten komen. Roland Holst antwoordde hen 'al naar 
omstandigheden'. De letterzetter Johan Arnold Hippe, toentertijd SDP-lid, 
kon zich achteraf nog herinneren, dat Nelis Kitsz de soldaten afgeraden 
had om hun wapens mee te nemen.35' 

Schietpartij 

Volgens het rapport van de Amsterdamse PG trokken de duizenden betogers 
in de richting van de cavaleriekazerne 'onderweegs met luider stemme aan
sporende tot daden van geweld, tot plunderen om zodoende in het bezit te 
geraken van eigendommen der bezittende klasse, tot het bevrijden van de 
gevangenen. Luide kreten klonken: 'Naar de kazernes, wapens halen uit de 
Oranje-kazerne". Op de Mauritskade stopte de colonne bij de kazerne en 
riepen de demonstranten de soldaten, die achter de ondertussen geopende 
ramen stonden, op om zich aan te sluiten. Volgens de Amsterdamse PG 
A.A. Baron van der Feltz trachtte een der betogers 

met een bijl het toegangshek te forceeren; een tweede schoot een revolver op den 

schildwacht af; beiden werden neergeschoten. Er was 'afgesproken' om langs de ka

zerne te marcheren, als een soort oproep aan de soldaten. Meerdere schoten werden 

gelost vanuit de kazerne. Aanvankelijk met losse flodders, maar het derde schot was 

met schelp. Ook vanuit het publiek werd geschoten; de schildwacht vertoonde een 

gat in één der mouwen, hetwelk door een kogel veroorzaakt werd."1 

De schrijver Maurits Dekker schilderde het gebeurde als volgt: 

onverhoeds doofde het licht in de kazernepoort, onmiddellijk gevolgd door een rij 

vuurstralen en het geluid van fluitende kogels. Er werd gegild en een deel van de 

demonstranten vluchtte, terwijl anderen zich op de grond wierpen. Onder het licht 

van een lantaarn liet de man die naast mij op straat gelegen had mij iets zien: een 

licht-bruine slappe hoed, in de gleuf waarvan een grijs-roze stukje visiever, zo groot 

als een walnoot lag. Een stuk van de hersens van mijn vriend [jan van Putten], ' 

zei de man.m 

uiteindelijk vonden vijf personen de dood en raakten er ongeveer twintig 
gewond, onder wie kinderen. C A . van Woelderen, werkzaam bij de mi-
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litaire inlichtingendienst, noteerde in zijn dagboek: 'Deze bewezen trouw 
der troepen zal in den lande een goeden indruk maken.'354 

Het sp-lid (maar voorheen SDP-er) Dick Schrikker was dood en zijn ver
loofde Trijntje van Walree - familie van Hendrik van Walree, mogelijk be
trokken bij de soldatenraad van Rotterdam - was gewond. Ironisch genoeg 
waren beiden pacifisten. Diezelfde avond was Schrikker nog op een groep 
dronken soldaten toegelopen en had hen toegebeten: 'Lafaards, schamen 
jullie je niet om in deze tijd dronken te zijn?'3" 

Een van de mensen voor in de stoet verklaarde met stelligheid bij de da
ders de 'onderscheidingstekens van de witte garde te hebben gezien' oftewel 
het ging hier om officieren of marechaussee. Later ging het gerucht dat de 
soldaten van tevoren een stevige borrel hadden gedronken op Staatskosten. 
Zeer waarschijnlijk kwamen de soldaten niet uit Amsterdam."6 

Arsol 
De voorste groep van de demonstratie raakte los van de hoofdstoet. Het 
waren leden van de anarchistische Arbeiders en Soldatenraad (Arsol) die be
trokken waren bij de schietpartij voor de cavaleriekazerne. Een tweetal leden 
liep met de demonstranten mee en zij zouden een handgranaat geworpen 
hebben naar de schietende soldaten. De granaat ontplofte echter niet.357 

De aanzienlijk uitgedunde stoet trok onder leiding van Wijnkoop en 
Roland Holst verder. Zij waren namelijk nog steeds van plan om uit te 
zoeken of de vermiste soldaat inderdaad gevangen zat. Bij de Oranje-
Nassaukazerne versperde een gelid van een twaalftal soldaten, onder wie 
marechaussee, de doorgang. Roland Holst dacht: 'Nu is het net als in Rus
land'."8 Roland Holst en Wijnkoop probeerden de ondertussen geslonken 
massa toe te spreken. Volgens ooggetuige Alex Wins gelukte het hun niet 
om zich verstaanbaar te maken: 'Toen klom [Sally] Van der Hal (een latere 
partijbestuurder) op de schouders van een paar demonstrerende soldaten. 
Dat hielp. Het ontzag voor de strepen zat er nog in. Weliswaar was Van der 
Hal allang afgezwaaid, maar dat wisten de jongens niet. 'Laat de sergeant 
spreken' werd er geroepen.' 

Nadat Van der Hal de betoging ontbonden had en er overlegd was met 
de dienstdoende militairen kon de demonstratie de kazerne passeren. De 
gewapende wacht bleef met het geweer aan de schouder voor de ingang 
van de kazerne staan. Op het beursplein, waar zich veel mensen verza
melden, riep Wijnkoop vanaf de treden van het beursgebouw op ervoor 
te zorgen dat er morgen hier in Amsterdam een Commune zou worden 
gesticht'.359 

Hierna sprak een soldaat de massa toe en riep zijn kameraden toe dat « 
aan de vooravond stonden van een ware revolutie. Op de Dam hield De V ifr 
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ser een speech voor de betogers omgeven door enkele infanteristen en een 
ovalerist Zij hielden een rood doek bevestigd aan twee stokken, die weer 
behangen waren met militaire kepies en soldatenjassen, boven zijn hoofd.'60 

Glaasje water 

Kleerekoper zou na het voorval in de Sarphatistraat in Het Volk, in één van 
zijn 'Oproerige Krabbels' schrijven, dat Wijnkoop zo overstuur was dat 
hij een glaasje water moest drinken. Volgens Dirk Schilp die Wijnkoop 
van het begin tot het einde van de demonstratie had meegemaakt was dat 
bezijden de waarheid. Schilp karakteriseerde hem eerder als ijskoud: 

Ik heb hem die dag gesproken, toen hij in mijn kantoor kwam in de Brederostraat 

en de pet van Jan van Putten (die naast mij had gelopen en bij een van de eerste 

salvo's was doodgeschoten, en wiens pet ik hem liet zien) maakte op hem helemaal 

geen indruk. Ik zeg: er zijn dooien gevallen, en de soldatenraad was er niet. Toen 

zegt-ie:ja, dan zijn ze op de een of andere manier vastgehouden of zo. Maar wat doe 

je gek, zegt-ie tegen mij, wil jij een revolutionair zijn? Dacht je dat er een revolutie 

gemaakt kon worden zonder bloed en tranen?^ 

Het werkelijke verhaal luidt zeer waarschijnlijk als volgt: Na afloop van de 
demonstratie vroeg Wins aan Wijnkoop of hij zin had om even mee te gaan 
naar het huis van zijn moeder. Zij woonde nog geen minuut verwijderd 
van waar zij op dat moment stonden. Wins geloofde niet dat hij daarbij 
de woorden 'glaasje water' had gebruikt. Hoe het ook zij, Wijnkoop wees 
bet aanbod af met de woorden: 'Neen, niet nodig'. Maar bij het gesprek 
stond ook een verslaggever van Het Volk, die volgens Wins 'ijverig' voor de 
verspreiding van dit verzinsel zorg droeg. Wijnkoop zelf beschouwde het 
ils: 'vuil water dat zijn deur voorbij gaat.'362 

Wijnkoop in de Tweede Kamer 

Zoals hiervoor al vermeld roerde Wijnkoop zich overdag in het parlement. 
Zijn optreden in het parlement mocht dan wel vaak van meer agitatorische 
sard zijn, zo nu en dan boog hij zich over een concrete klacht. Nadat een 
aantal militaire grenswachten (deze 'buitengewone commiezen' werden 
ingezet tegen het smokkelen) van Beek en Ubbergen zich tot hem gewend 
hadden vanwege enkele grieven met betrekking tot de voedselverstrekking 
en de nacht- en zondagsdiensten, stelde het SDP-parlementslid vragen aan 
de minister van Oorlog.363 

Op de 13de november wees Wijnkoop de regering op de niet langer 
vanzelfsprekende betrouwbaarheid van de soldaten: 'Er zijn militairen op
geroepen, maar de dagen zijn voorbij dat de soldaat zich zonder meer door 
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de een of andere Regeering, of door de een of andere stadsregeering laat 
misbruiken tegen het volk, dat begrijpt, dat nu de dag is gekomen van: nu 
of nooit.''64 En om zich te onderscheiden van de SDAP: 

Wij willen de gemeenschap bouwen, wezenlijk op de arbeiders, de soldaten en 

de boeren, dus op het werkende en gewapende volk van stad en land. Wij willen 

(daaromtrent mag geen vergissing zijn) aan die arbeiders van stad en land, aan die 

soldaten, dat door u gewapend volk, niet een deel, maar de geheele macht geven. 

Dat werkende en gewapende volk zijn onze raden van soldaten en arbeiders. Ik heb 

den heer Troelstra gehoord— hij wist het niet zeker, ze zouden het Zondag uitmaken'. 

- dat ook zij raden van soldaten en arbeiders zouden vormen, doch dat die raden 

(ik neem dat het minst kwalijk, want het kan nu eenmaal niet anders bij de ideeën, 

die deze heeren er op na houden en hun streven) niets te maken hebben met de bol

sjewistische raden van soldaten en arbeiders^ 

Wijnkoop concludeerde: 

Wij zijn van de revolutie niet alleen niet afkeerig; wij zijn hier om de revolutie. 

die nu eindelijk komen moet, nu het volk tot verbittering komt, te bevorderen. Wij 

zeggen tegen de soldaten: Denkt er wel om: men probeert op het oogenblik u te 

demobiliseeren — aan den anderen kant haalt men weer nieuwe geweldsmenschen 

naar binnen — omdat je daar erg naar verlangt en omdat je van het militarisme een 

afschuw hebt ondanks alles, maar denkt er wel om: als men je op het oogenblik ruw 

huis probeert te sturen, als jullie niet zorgt dat gij de dingen, welke uw vrouwen, uw 

kinderen en gij zelfs als arbeiders noodig hebt om te leven, hebt gewonnen, voordat 

gij de wapens uit handen geeft, geloof me, dan krijgt ge ze nooit. Daarom kunnen 

wij niet anders dan in deze ernstige uren tot de Regeering zeggen: scheid uit met 

uw noodeloos geweld, ontsla degenen, die dat provoceeren, begin niet met nieuwe 

troepen op te roepen, die pro beeren nieuw geweld tegenover den opstrevenden arbeid 

te stellen. En tot de arbeiders en soldaten zeggen zij: staakt, bevrijdt u door die 

stakingsbeweging, maakt u vrij! En wat de soldaten betreft: laat u demobiliseeren, 

ontwricht het militarisme en houdt de wapenen in uw hand, opdat gij ten minste, 

als het oude geweld gebruikt wordt tegen uw nieuwe opstrevende idealen, niet weer

loos staat; gij behoeft die, wat ons betreft, niet te gebruiken tot den aanval, maar wel 

tegen den aanval van boven af, doch zorgt, dat hetgeen wij eischen er is, voordat gij 

uw wapenen uit handen geeft. '"'' 

Desillusie 
De volgende morgen (14 november) verschenen er op een nieuwe demon
stratie echter nog geen honderd mensen. En dat terwijl de voorpagina van 
De Tribune stelde dat de verbroedering tussen arbeiders en soldaten tot stand 
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was gekomen: 'Het recht op de Straat hebt Gij U terstond daarna veroverd! 
[...] Vormt daarom terstond Arbeiders- en Soldatenraden [...] Binnenkort zal 
worden bekendgemaakt waar het eerste plaatselijke Congres van afgevaardig
den van Raden van Arbeiders en Soldaten zal plaats hebben.' Het aansluiten 
van de soldaten voedde het optimisme. De revolutionaire dichteres Henriette 
Roland Holst schreef: 'De eenheid der arbeiders in uniform en der arbeiders 
in werkkiel: wij zagen haar wonderbloem opschieten tusschen ons in... En 
roen de tocht door de straten, die tocht met duizenden, boven onze hoofden 
de roode vanen als fladderende vogels en gaande door de dreuning der oude 
liederen omstuwd.''6" Het optimisme bleek op niets gestoeld. 

De autoriteiten waren er overigens nog niet helemaal gerust op. De mi
nister van Justitie was via een rooms-katholiek geestelijk verzorger ter ore 
gekomen dat er 'een plan zoude bestaan (van Wijnkoopsche zijde vermoe
delijk) om morgen, vrijdag, gedurende beurstijd een aanslag te plegen op de 
Amsterdamsche beurs'. Hoewel de juistheid van dit bericht niet vaststond, 
verzocht hij de PG van Amsterdam de nodige maatregelen te nemen."'1 

Wat er ondertussen wel gebeurde was dat er allerlei troepen uit vooral 
Brabant in de stad arriveerden. De Tribune van 15 november maakte mel
ding van de activiteiten van revolutionairen onder de soldaten, die meteen 
aangaven niet op het volk te zullen schieten. 'Deze belofte werd met luide 
hoeraas bekrachtigd.' Dezelfde krant vernam via een militair in Den Hel
der, dat de commandant in Den Helder een commissie van marinesoldaten 
bij zich had geroepen om te horen wat de soldaten bij het uitbreken van 
een revolutie zouden doen.36' 

Wijnkoop had als vertegenwoordiger van de Soldatenraad nog tever
geefs geprobeerd om de gewonden van de schietpartij voor de kazerne te 
bezoeken. De directeur van het Binnengasthuis erkende de Soldatenraad 
echter niet en verbood Wijnkoop de toegang tot het hospitaal.''" 

Op voorstel van de afdeling Enschede verspreidde de Federatie van Re
volutionaire Socialisten een manifest onder de doortrekkende Engelse en 
Franse soldaten dat hun er op wees dat ze vochten ten behoeve van de grote 
ondernemers en grootgrondbezitters. Ze kregen het advies 'te strijden te
gen de misdaden van het kapitalisme en voor het socialisme'. Achtergrond 
van het voorstel was om te voorkomen dat de Engelse en Franse soldaten, 
die toestemming hadden om via Nederlands grondgebied, huiswaarts 
tt keren, ingezet zouden worden voor het neerslaan van de revolutie in 
Rusland en Duitsland. Activisten verspreidden de manifesten behalve in 

'ênte, ook in Leeuwarden, Amersfoort en Dordrecht. De afdeling Rot
terdam wilde eveneens bij de verspreiding betrokken worden maar zou het 
blaten weten.'"1 
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Alle activiteiten ten spijt was het zo dat men in SDP-kringen niet meer in 
een slagen van de revolutie geloofde. Het oordeel van de partij over Troel-
stra was keihard, getuige het artikel in De Tribune van 19 november: 

De waarheid is deze: zoals in Duitschland Scheidemann en de zijnen sedert vier 

jaren het imperialisme hebben gediend om thans in deze vorm van een vreedzame 

omwenteling de proletarische revolutie te voorkomen en te smoren, zoo hebben onze 

Hollandsche sociaal-patriotten sedert vier jaren het militairisme en de godsvrede 

met de bourgeoisie bekrachtigd, om thans het gevaar eener werkelijke revolutie voor 

diezelfde te bezweren. Zoo is het en niet anders. Het mag beroerd zijn dit te moeten 

constateren in dagen, dat een gesloten eensgezind optreden van alle arbeiders tegen 

het kapitalisme door velen zal worden gezien als dringende noodzakelijkheid, maar 

het wordt nog veel beroerder, als men zijn ogen sluit voor de werkelijkheid, en in zee 

gaat met lieden van wie van te voren vaststaat, dat zij de Revolutie niet willen}'1 

Soldatenraden eind oktober/begin november 1918 
In hoeverre sorteerden de na de rellen uitgebrachte manifesten het ge
wenste effect? Ontstonden er inderdaad her en der soldatenraden in deze 
cruciale periode? En zo ja, speelden zij een rol in de rode week? 

Utrecht 
Van de 'revolutiepoging' van Troelstra speelde zich in Utrecht een lokale va
riant af. Geschrokken merkte het Utrechtsch Provinciaalen Stedelijk Dagblad 
op 12 november 1918 in een hoofdartikel op: 'Het ziet er inderdaad voorde 
burgerlijke klasse nogal dreigend uit.' De krant hekelde de onmacht van het 
parlement om bepaalde problemen op te lossen, maar wees de 'radenrepu- I 
bliek' van Troelstra af en beloofde een betere maatschappij door samenwer
king van allen."; Op een veldpredikervergadering voorzag één van de spre
kers moeilijke tijden vanwege het 'sociaal-democratische gevaar'. Hij sprak 
over het sociaal-democratische streven naar de vorming van soldatenraden. 
De taak van veldpredikers was om 'boven de partijen' te s t aan / ' 

Naar aanleiding van geruchten ontkende burgemeester J.P. Fockenu 
Andreae gesprekken gevoerd te hebben met vertegenwoordigers van arbei
dersorganisaties. Hij gat later wel toe op 3 november overleg gehad te heb
ben met de wethouders over wat te doen indien er een nieuwe regering zou 
komen.'"' De SDAP-voorman Troelstra maakte achterafin zijn Gedenkschrif
ten de inschatting, dat een honderdtal vastberaden mannen in de Domsrad 
tijdelijk de macht had kunnen overnemen.376 

Dat overwicht bestond maar kort, want al snel zouden de protestants-
christelijke en de katholieke organisaties zich door middel van demonstra
ties uitspreken tegen alle revolutionaire pogingen. Op 16 november, twee 
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dagen voordat de massa's in Den Haag trouw aan de koningin betuigden, 
vond er een grote bijeenkomst plaats van katholieke arbeiders in Tivoli. 
Diezelfde avond colporteerden de SDP-ers met De Tribune. Ze werden 
daarbij vergezeld door 'eenige geestverwanten en eenige ons goed gezinde 
soldaten [waarschijnlijk leden van de soldatenraad] ' die hen moesten be
schermen tegen baldadige jeugd en 'oranjeklanten'.377 

Op 17 november vond er in de Stadsschouwburg een bijeenkomst plaats 
van het Utrechtse Revolutionair-Socialistisch Comité.' -s Deze op initiatief 
van de SDP gehouden meeting trok veel belangstelling. Volgens sommigen 
meer 'uit sensatiezucht dan uit revolutionaire aandrang'. '9 Onderwerpen 
waren: het verloop van de oorlog, de Russische revolutie, de rede vanTroel-
strawerd een 'proletarische, revolutionaire bevlieging' genoemd en betiteld 
als 'krankzinnig', want niet voorbereid. Tenslotte merkte de vergadering 
onder verwijzing naar het gebruik van geweld op: 'Wie heeft er het sein 
gegeven? Dat zijn de beesten geweest met gouden sterren. Nog deze week 
aan de overzijde van het IJ, heeft een officier geschoten op een militair die 
niet wilde groeten.' Onder de aanwezigen bleek zich ook een secretaris van 
de burgerwacht te bevinden.'80 Toen hij het woord probeerde te nemen, 
overstemde de menigte hem door het zingen van De Internationale. Er 
vond geen demonstratie plaats en ook de aangekondigde Henriette Roland 
Holst kwam niet. Wel sprak onder andere de syndicalist Loek Spanjer: 'De 
reactie dreigt. Op het oogenblik dat men de soldaten demobiliseert, die 
men niet meer vertrouwde, zien we jongens van 18 en 19 jaar de wapens in 
de hand gedrukt om de révolutionnaire arbeiders vrees aan te jagen en hen 
desnoods te bestrijden met de wapens der barbaren.'* Tenslotte zou nog 
op 19 november op initiatief van studenten een demonstratie gehouden 
worden waarin zij de aanhankelijkheid aan de koningin betuigde.'82 

IJmuiden en Zaanstreek 

Er was veel onrust onder de soldaten in deze regio. In Beverwijk zouden de 
soldaten tijdens de roerige weken in november 1918 zelfs bereid geweest zijn 
om de forten over te nemen.'8 ' De latere hoogleraar psychiatrie Frits Gre
uel was hier sinds maart 1918 gelegerd. Hij was aspirant reserveofficier van 
gezondheid en was een aanhanger van Gorter, die de oppositie in de SDP 
aanvoerde.38-1 De soldatenraad in Krommenie zou een rol hebben kunnen 
spelen. Het was ongetwijfeld een handicap dat de secretaris vast zat. 

In De Toekomstvan 21 september 1918 stond de volgende oproep van een 
soldaat uit Zaandam: 

<*" de soldaten zich meer één gaan gevoelen met de arbeiders, kunnen wij gaan 

bijden voor een demobilisatie, een algemeene inventarisatie, afschaffing van bur-
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gerdienstplicht, een betere uitkeering bij werkloosheid. Daarom kameraden, onver

schillig welke godsdienst of politiek gij voert, sluit u aan bij den soldatenraad, indien 

gij ingeschreven zijt en helpt ons het militarisme onmogelijk te maken [...] Ook gij 

Zaandammen, laat ook gij zien, dat het socialisme nog in u is. Sluit u bij ons aan en 

helpt ons te komen op den weg naar beschaving en meer menschelijkheid.iSi 

Die soldatenraad was opgericht door de secretaris van het PAS Ab Wieg-
mink. Deze timmerman was voorzitter van de plaatselijke 'arbeiders en sol
datenraad'. Aanvankelijk was hij van plan beroepsmilitair te worden, maar 
hij werd afgekeurd. Volgens eigen zeggen was dit bepalend voor de ontwik
keling van zijn antimilitaristische opvattingen. Wiegmink was actiefin de 
JGOB en de SAJO. Daarnaast schreef hij voor De Tribune.^ 

Hellevoetsluis 
Onder de militairen in Hellevoetsluis was sprake van 'gisting'. Het was 
erg onrustig onder de mariniers, de matrozen en de landweersoldaten. De 
Tribune sprak van een 'veel principiëlere geest dan elders'.iS~ De Visser hield 
een toespraak op een SDP-vergadering op 26 september. Het waren bijna 
uitsluitend soldaten die de vergadering bezochten. Eind oktober was de si
tuatie explosief te noemen door het intrekken van de verloven. De soldaten. 
georganiseerd in een raad, nodigden De Visser nogmaals uit om te komen 
spreken op 31 oktober. De ondercommandant van de Stelling Hellevoetsluis 
was ter ore gekomen dat sinds een paar dagen 'enkele slechte elementen on
der land- en zeemacht in mijne o.h. stelling, misbruik makende van de in
trekking der verloven, den troep tot ontevredenheid trachtten op te zetten; 
echter waren de namen dezer slechte elementen niet bekend, daar deze in 
't geheim werkten'. Toen hem bekend geworden was dat 'de anarchistische 
propagandist' Louis de Visser zou komen spreken, verbood hij dit op grond 
van de staat van beleg en om de orde te kunnen handhaven. De ondercom
mandant wees de SDP-propagandist meteen na zijn aankomst met de tram 
de stelling uit. Onder politiebegeleiding werd hij naar de gemeentegrens 
van Hellevoetsluis gebracht.i8S Hier werd De Visser temidden van honder
den soldaten op de schouders gehesen vanwaar hij als oud-glazenwasser met 
gemak zijn evenwicht wist te houden en hij de menigte toesprak. Onder 
herhaaldelijk gejuich vertelde de Visser over het optreden van de Russische 
militairen tijdens de revolutie en hoe zij zich verschillende malen solidair 
verklaarden met de Russische arbeidersklasse. Waarschijnlijk was het hier 
dat een soldaat hem vroeg: 'Louis, word jij onze commandant?' Waarop Ue 
Visser antwoordde: 'Nee, ik zal dat niet zijn. Dat wordt iemand die nu nog 
onbekend is, een soldaat, een blauwe huzaar met een vuurrood hart! Die 
'blauwe huzaar met een vuurrood hart' was Van het Reve.iM 
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De militaire autoriteiten probeerden De Visser nog wel te arresteren, 
maar door de bescherming van de soldaten was dat onmogelijk. Uiteinde
lijk zwaaiden de soldaten onder het zingen van socialistische liederen hem 
bij het instappen van de tram uit. Na afloop vond nog een demonstratie 
plaats."° Na het optreden van De Visser werden enkele 'raddraaiers' over
geplaatst. De ondercommandant stelde in zijn rapport het volgende vast: 
De ongeregeldheden waren geheel het gevolg van de inwerking van eenige 
anti-militaire en revolutionaire elementen.'39' Daarbij overdreef hij niet, zo
als nog mag blijken uit een door de Rotterdammer 'D.O.S. ' in De Tribune 
van 9 november 1918 gemelde incident: 

Het gebeurde n.l. den pen October dat het 37ste L. W.I. bataljon [in Heüevoetsluis] 

een marsch maakte. Van deze gelegenheid maakte de kapitein Van H. van de $de 

Compte gebruik om een toespraak te houden [...] De kapitein begon met te praten 

over ontevredenheid. En ieder van de manschappen, die ontevreden was, mocht voor 

de troepen komen en ronduit zeggen wat hem op het hart lag. De eerste die zijn 

gemoed luchtte, wenschte met verlof te gaan, een tweede sprak over demobilisatie en 

een derde had het over den honger, welke in zijn gezin thuis werd geleden. Na deze 

debatten nam de kapitein weer het woord en antwoordde op het gesprokene, dat hij 

zelf ook socialist was, tenminste tot op zekere hoogte. In Rusland echter vond hij het 

een rommel en Troelstra was een knappe vent. Zoo ging het nog wat door. De rede 

van deze 'ook socialist tot op zekere hoogte' werd besloten met een drie keer hoera 

op de koningin, waarna hij allen uitnoodigde, dit ook te roepen. Helaas een paar 

officieren schreeuwden mee en de anderen hielden zich stom. Dat valt me tegen, zei 

de kapitein, die daarbij een gezicht moet hebben getrokken van een oorworm. En 

toen een van de soldaten riep: dat komt, omdat er honger is schreeuwde hij — (let op: 

ermag niet gevloekt worden in het leger) — vreet jij dan G.v.d. gras. Toen de jongen 

daarop nog wat zei moest hij 'zijn bek' houden. Is 't niet hartverheffend?''1 

Zoals in hoofdstuk drie reeds vermeld nam de Commissie tot Onderzoek 
naar de ontevredenheid in het leger in 1919 de conclusie van de ondercom
mandant over. 

Zeeland 
\olgens de autoriteiten bevond zich in Zeeland een soldatenraad die zestig 
leden telde. Van een boer zou een schuur gehuurd worden, waar de raad 
tweemaal per week bijeenkwam.393 Zoals we eerder zagen, broeide het on
der de veelal uit Amsterdam afkomstige militairen. Op 22 oktober uitten 
de soldaten klachten over het eten. Vooral de ontevredenheid onder de in 
\ lissingen gelegerde soldaten nam verder toe: 'Moeten we niet gauw met 
"tdofi [...] Moeten we nog langer genoegen nemen met 45 centen in de 

file:///olgens
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week?' De militairen besloten op te trekken naar de woning van de com
pagniescommandant, waar ze hun klachten overlegden. Dat had kennelijk 
succes, want toen ze terugkeerden naar de kazerne, kregen ze alvast het 
brood bedoeld voor de andere dag uitgereikt. Verschillende soldaten wer
den echter gestraft met inhouding van hun periodiek verlof en provoost
en politiekamerstrafFen. Het bleef onrustig. 

Een week later was er weer een demonstratie, nu met een heftiger karak
ter. De militaire autoriteiten merkten de Amsterdamse soldaat 'Van Kins-
bergen' (Staf vil) aan als één van de belangrijkste aanvoerders. Zij achtten 
de joodse diamantbewerker Johan Kinsbergen aanvankelijk nog geschikt 
voor de onderofficiersopleiding. Al spoedig bleek hij daar niet op zijn 
plaats te zijn. Naast Kinsbergen noemden zij Rodermond en Pruimboom, 
eveneens Amsterdammers."4 Hendrik Wilhelmus (Henk) Pruimboom was 
leerling diamantslijper uit de Haarlemmer Houttuinen en Etiënne Roder-
mond was stoker. Beide mannen hadden een indrukwekkende straflijst; 

Volgens een compagniescommandant van het 25ste Regiment Infanterie 
(een reserveregiment vooral bestaande uit infanteristen van het 7de Re
giment) waren andere 'bij zulke gelegenheden op de voorgrond tredende 
manschappen' op de avond van de 28ste in de kazerne gebleven. Hij doelde 
hiermee op Th. Meijer, de tabakskerver Jacobus Sommeling, de land
bouwer Hendrik Frederik Hazewindus, de knopenmaker Dirk van Eek. 
de bankwerker Hendrik Willem Sandbergen en Zeegers, die de bewuste 
avond gestraft was met het cachot. Ook deze militairen kwamen voorna- . 
meiijk uit de hoofdstad."'Mogelijk waren allen lid van de soldatenraad. 
Of de raad iets met de organisatie van de demonstraties van doen had, valt 
niet te bewijzen. 

Den Haag 
Op 17 september 1918 hield de Haagse afdeling van het RSC een openbare 
bijeenkomst. Dit comité had al in april besloten om van elk nieuw num
mer van de Soldaten-Tribune 1000 exemplaren te betrekken ter versprei
ding onder de soldaten. Uit een verslag gemaakt door een inspecteur van 
politie blijkt dat daar ook enkele soldaten aanwezig waren, echter 'geen 
gegradueerden'.'97 Diezelfde dag braken er gevechten uit in Den Haag. 
waarbij huzaren charges uitvoerden. De Arbeid schreef dat 'enkele van de 
vele soldaten die de kant van het volk kozen [werden] gearresteerd H 
is goed mogelijk dat de militairen lid waren van de soldatenraad, want dat 
deze bestond, is zeker. De raad trad namelijk publiekelijk naar buiten. Op 
het sociaal congres van het RSC gehouden op 20 oktober in Rotterdam was 
een delegatie aanwezig van deze raad. Voorzitter was de 18-jarige Johan
nes Kret, die in 1919 actief was in de C P N . W Een andere jongere die hki 
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ongetwijfeld een rol in gespeeld heeft, was de bakker Willem Dolleman. 
Hoewel hij zelf voor de lichting 1914 afgekeurd was vanwege oogklachten, 
speelde hij een voorname rol in de jongerenorganisatie De Zaaier, die bin
nen haar eigen gelederen te maken had met een groeiende sympathie voor 
het dienstweigeren. Dolleman bestreed dit soort opvattingen en propa
geerde het vormen van soldatenraden.400 De Amsterdamse SDP-er Hartog 
Mozes Polak was gelegerd in Den Haag. Ook hij heeft hoogstwaarschijnlijk 
deel uitgemaakt van de (leiding van de) soldatenraad.401 

Anderen die zeer waarschijnlijk betrokken waren bij de organisatie, wa
ren de SDP/cPN-ers Willem Pieter Molenaar en Johannes Adrianus Boer
man. Boerman was als dienstplichtige van de lichting 1918 ingedeeld bij 
de 12de compagnie van het 3de Regiment Vesting Artillerie. De 29-jarige 
Willem Pieter Molenaar was wel aangewezen voor het vervullen van de 
militaire dienst, maar onbekend is waar hij gelegerd was tijdens de mobi
lisatie.402 

Eind oktober en in de rode week was de raad ook actief, al is het niet ze
ker of deze iets van doen had met de incidenten op verschillende militaire 
kazernes en instellingen in de hofstad ten tijde van de Harskamprellen. 
Volgens De Vrije Socialist voerde op een niet nader genoemde vergadering 
in de hofstad, gehouden op 11 november, een lid van de soldatenraad het 
woord.40' Wellicht ging het hier om de bij de grenadiers ingedeelde Jef 
Suys, 'J-S', in De Jonge Socialist. De student staatsexamen had zich op 
19-jarige leeftijd als vrijwilliger opgegeven voor de functie van aspirant-
vaandrig.404 Annie Romein-Verschoor schreef in Omzien in verwondering, 
dat de sergeant Suys na Troelstra's revolutie wacht liep voor het paleis 
Noordeinde met de verboden Tribune op zak. Zijn vrouw wist zich vele 
jaren later nog te herinneren dat hij zei: Als ik bevel krijg om te schieten, 
dan verdom ik 't'.405 

Op 13 november 1918 hing in de Spuistraat een biljet in drie talen van 
een soldatenraad over inlevering van wapens door Belgen.406 Onduidelijk 
is of het hier het pamflet betrof van de Federatie van Revolutionair-Soci
alisten. De afdeling van de SPD verspreidde een manifest gericht aan de 
Haagse arbeiders en soldaten.407 

Het plaatselijke RSC hield een aantal bijeenkomsten, waaronder één 
op 15 november.408 Een dag later vond er weer één plaats. De SDP riep op 
voor een openbare vergadering van 14 november. Hier spraken Henriette 
Roland Holst, Abraham Soep en de spartacist H. Hammer. Voor dit soort 
bijeenkomsten werden de soldaten expliciet opgeroepen om het werk neer 
te leggen en de vergadering bij te wonen: Arbeiders en Soldaten legt den 
arbeid neer! Vrouwen en meisjes, toont dat ge de ellende moe zijt!'4°9 
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Amsterdam 
Ten tijde van de rode week kwam het in de hoofdstad tot de hernieuwde 
oprichting van een soldatenraad. Dit vond plaats op 13 november, de dag 
van de roerige demonstratie. Nadat De Visser staande op de fontein van 
het Beursplein de demonstratie ontbonden had en op de Dam de rust 
weer was teruggekeerd ('s nachts was nog wel een schildwachthuisje omver 
getrokken), trok een dertigtal soldaten naar lokaal De Jong voor een bij
eenkomst van de soldatenraad. Helaas zijn de namen onbekend gebleven. 
Het is echter zeer aannemelijk dat de landstormplichtige (jaarklasse 1912) 
Willem Simon de Roo hierbij aanwezig was. Deze ketelbikker was te werk 
gesteld bij de iste werklieden compagnie aan de Hembrug. Hier moet 
de latere communist ook de SAR-leden Bab Kaarls en Hendrik Duinker 
ontmoet hebben.410 Henriette Roland Holst, auteur van de populaire bro
chure Soldatenplicht, opende de vergadering en heette de soldaten welkom. 
Vervolgens zette ze het belang uiteen van de soldatenraden: 'Voor een 
soldatenraad kiest men b.v. een gedelegeerde per compagnie, deze verschil
lende gedelegeerden vormen de soldatenraad en deze werkt samen met de 
arbeidersraad.' Door samenwerken zou geweld zoveel mogelijk voorkomen 
kunnen worden. Verschillende soldaten vroegen het woord. Vervolgens 
koos de raad een voorzitter, secretaris en vice-voorzitter. Tenslotte beloof
den de soldaten met de hand in de hoogte dat zij niet zouden drinken/1 

Leiden 
Onder de militairen in Leiden kwam het ten tijde van het intrekken van 
de verloven in oktober niet tot ongeregeldheden. De agitatie door revolu
tionair-links kende echter wel resultaten. Het zou komen tot de oprich
ting van een soldatenraad. In de rode week van november viel van enige 
SDAP-activiteiten niet veel te bespeuren. Ook de Bond van Nederlandsche 
Dienstplichtigen roerde zich niet. De Reveille noemde zelfs geen afdeling 
Leiden.4'2 Het waren de revolutionair-socialisten die van zich lieten horen 
In haar dag- en nachtrapporten maakte de Leidse politie hier meermalen 
melding van. Agenten bezochten incognito revolutionaire vergaderingen 
Een overzicht: 

Op 30 oktober vergaderde de SDP-afdeling in het PAS-lokaal Mobilia 
in de Hoefstraat. Van de ruwweg 30 aanwezigen waren er ongeveer 20 
militair. Het was soldaten overigens nog steeds verboden om openbare 
vergaderingen van revolutionaire organisaties te bezoeken. NAS-voorman 
Bouwman riep op tot het vormen van soldatenraden.4" Waarschijnlijk is 
dat diezelfde avond op een besloten huishoudelijke vergadering, die in aan
sluiting op deze bijeenkomst werd gehouden en waarbij buitenstaanders e: 
dus ook agenten incognito werden geweerd, ook gebeurd. De vergadenm. 

a 
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koos SDP-afdelingssecretaris Johan Metscher tot voorzitter. J.A. Mader 
nam het secretariaat waar van de soldatenraad. De beide PAS-bestuursleden 
C. Mader en de schilder Reinier Pet (ook SDP/cPN-lid) zullen hier zeer 
waarschijnlijk ook bij betrokken zijn geweest. De feitelijke leider was ech
ter sergeant Stephanus H. Delhaas die in de loop van de oorlog toegetreden 
was tot de partij. Hij was de plaatselijke secretaris van de onafhankelijke or
ganisatie van handels- en kantoorpersoneel, winkelbedienden en pakhuis-
knechten. Metscher en Joh. van den Broek waren de andere bestuursleden 
van deze bond. Al de eerste huishoudelijke vergadering van de kantoor- en 
handelspersoneelsbond, in de zomer van 1918, sprak af om de redactie van 
De Arbeid te verzoeken leden van de onafhankelijke vakbeweging aan te 
sporen toe te treden tot de soldatenraden.4'4 

De bijeenkomst van het Revolutionair Socialistisch Comité op 11 no
vember was zo druk bezocht (bijna zeshonderd mensen, waaronder veel 
militairen) dat niet alleen in de Graanbeurs, maar ook in Zomerzorg verga
derd moest worden. Nu riepen de aanwezigen niet meer op tot oprichting, 
maar tot aansluiting bij de soldatenraden. Akkerman sprak daar samen met 
Van Ravesteyn. De laatste besloot zijn betoog met: 'De arbeiders en solda
ten moeten nu maar weten wat ze te doen staat!' Op de bijeenkomst sprak 
tevens een Duitse deserteur. Na afloop trok het bestuur van het plaatselijke 
RSC zich terug voor een huishoudelijke vergadering.4'5 

De voorzitter van het Leidse Socialistisch Comité in die dagen en tevens 
SDP-lid, J.A.N. Knuttel, schreef in zijn boek Levensloop over de soldaten-
raad. Gemobiliseerde partijgenoten van Knuttel waren de bloemist Jaap de 
Bruin ('Jaap Landman'), sergeant Stephanus H. Delhaas en sigarenmaker 
Henk van Welzen. Hoewel niet genoemd mogen we veronderstellen dat 
ook SDP-ers als Jef Suys en André Glisee op de een of andere wijze betrok
ken waren bij de soldatenraad. Volgens Knuttel was de soldatenraad zeer 
revolutionair en wilde deze op de dag datTroelstra in Rotterdam zijn rede 
hield, onmiddellijk de daad bij het woord voegen: 

Jaap de Bruin, leider van een soldatenraad achtte zich in staat met zijn compagnie 

machinegeweren de Breestraat aan weerszijden van het stadhuis af te zetten en 

van wie hadden ze dan tegenstand te verwachten? Zeker niet van het garnizoen 

/.../. Terwijl hij sprak, woog ik alles tegen elkaar af. Eerst een revolutionair comité 

oprichten en dan terugkrabbelen ab je voor mogelijkheden werd geplaatst, dat ging 

">et [...]. Ontmoedigen mocht ik in geen geval. Gelukkig vond ik het juiste ant

woord, alleen waren wij niet sterk genoeg, even wachten wat Amsterdam zou doen. 

ue Bruin en nog een paar sputterden tegen: het moest toch ergens beginnen, maar de 

meesten waren het met mij eens.4'6 
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Ook het PAS was de mening van De Bruin toegedaan. Op een buitengewone 
vergadering van het NAS op 15 november meldde het bestuur: 'PAS Leiden 
geeft te kennen dat aldaar de actie met de militairen uitstekend verloopten 
gelooft, dat daar de menschen niet meer te houden zijn en Leiden vooraan 
zal staan in de revolutionairen beweging.'4'" Het is niet bekend wie het PAS 
Leiden vertegenwoordigde. Was het de secretaris, Akkerman of Pet?4'8 

Knuttel, die overigens zelf voor de militaire dienst was afgekeurd, wist 
de leiders van de raad met moeite van verdere actie te weerhouden.4" De 
meeste revolutionair-socialisten wilden wachten, onder de militairen bleef 
het broeierig. De burgemeester van Leiden wist de hand te leggen op een 
pamflet van de Leidse soldatenraad dat kennelijk aan een drukker voorge
legd was om te laten vermenigvuldigen. De schrijvers riepen de infanterie-, 
de veldartillerie- en de mitrailleurafdelingen op om niet meer te luisteren 
naar de 'goudkragen' of andere 'vaderlandslievende kwezelaars': 

Zoekt de kracht niet in roof, brandstichting of plundering. [...] Op voor de algeheek 

bevrijding der menschheiduit de poel der ellende, oorlog, hongeren loonslavemij, de 

arbeid alleen zal ons vrij maken. Steunt de arbeiders, werkt te zamen [...] Schuwt de 

leugenachtige en misdadige burgerpers, leest de Soldatentribune en Tribune. 

Vanzelfsprekend riepen zij de soldaten op om zich aan te sluiten bij d 
soldatenraad en zich gereed te houden om zich op het juiste moment -
medeneming van de wapens aan te sluiten bij de revolutie.420 

Op 12 november tipte een luitenant de politie. Hij had gezien dat 
op de Haarlemmerstraat 'door een hem onbekend persoon pamfletten 
werden uitgereikt aan militairen [...] waarin de soldaten worden uitge-
noodigd te 7 uur ter vergadering te komen in de zaal van Dool, Oude 
Heerengracht'.421 Hierbij was een Leids lid van de BVND aanwezig. Echter 
al na een paar minuten moest hij de vergadering verlaten, omdat die 
overgegaan was in een geheime. Alleen wie zich als lid opgaf kon blijven. 
'Als goed lid van de BVND' was hij genoodzaakt te vertrekken. Eenmaal 
buitenstaand deden de aanwezigen nog een vergeefse poging om hem 
over te halen tot het lidmaatschap van de soldatenraad. Hij concludeerde 
dat er 

in Leiden en in andere plaatsen gestookt wordt onder de soldaten, niet op een eer

lijke manier, neen, stiekem worden de soldaten bij elkaar getrommeld, ze worden 

lid gemaakt en nog stiekemer worden maatregelen beraamd om te komen tot de 

tribunistische revolutie. Op die manier wenschen Wijnkoop en consorten de mach 

in handen te krijgenr11 

Ie 
met 
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Later zou Knuttel in zijn De geschiedenis van de CPN hier nog op terugko
men en zijn eigen visie geven op het soldatenwerk: 'Gemakkelijk was het 
werk niet: verklikkers waren moeilijk te weren, de SDAP-se mobilisatieclubs 
werkten met alle macht tegen. Aan de andere kant was de verbittering zo 
algemeen dat de militaire autoriteiten niet doortastend durfden op te tre
den. De discipline was vrijwel zoek.'423 

Op 14 november hield het plaatselijk RSC een bijeenkomst waar Ak
kerman sprak over het ontstaan van een revolutie en de gebeurtenissen 
in Duitsland en Rusland. Hij ging in op de noodzaak van de algemene 
werkstaking en het vormen van arbeiders- en soldatenraden. Ruwweg 350 
mensen woonden de meeting bij.4'4 

Het gonsde deze week ook nog van de geruchten. Verschillende 'blok-
huizen, o.a. Voorschoten, Haagsche Schouw, de Vink', zouden door 
militairen zijn bezet en in een wapenmagazijn zou zijn ingebroken. De 
politie onderzocht deze zaken, maar verwees ze naar het land der fabelen.425 

Ook deed een gerucht de ronde als zou de Leidse soldatenraad het praatje 
verspreiden dat 50.000 revolutionaire Duitsers gereed stonden om hier te 
komen helpen bij de revolutie.426 Wel bleken 9 manschappen, waaronder 
een sergeant, in een wapenmagazijn te zijn aangetroffen 'die zeer weinig 
blijk gaven van tucht en discipline'.427 De politie meldde dat in een wapen
kamer houten stellingen waren aangebracht waarin geweren waren gelegd, 
met de bedoeling dat de wapenkamer verdedigd zou kunnen worden. De 
9 militairen kregen het bevel om in te rukken. Zij werden vervangen door 
een nieuwe bewakingsploeg. Intrigerend blijft echter of deze ongedisci-
plineerden de harde kern vormden van de soldatenraad waarover Knuttel 
sprak. Zijn die anonieme sergeant en die acht onbekende soldaten die in 
dit wapenmagazijn zijn betrapt, dezelfde personen als sergeant S.H. Del
haas, Jaap de Bruin en zijn makkers?428 

Nadien werd het rustig, de revolutieweek was beëindigd, de 'contra
revolutie' kwam op gang. De SDP organiseerde op 16 en 17 november haar 
congres in Leiden, dat besloot dat de partij voortaan de Communistische 
Partij in Nederland ging heten. Ongeveer 40 soldaten maakten deze beslis
sing mee.42'' 

Haarlem 

Het is zeker dat de soldatenraad in Haarlem in de rode week niet veel acti
viteiten ontplooide. Er was sprake van politieke conflicten. Een gedelegeer
denvergadering van het RSC op 29 november 1918 kreeg een 'niet eervolle 
vermelding' in het jaarverslag van de SDP-afdeling. Twee bestuursleden 
van net RSC en de soldatenraad trachtten diezelfde soldatenraad 'om hals 
te brengen'. De gedelegeerden protesteerden hier heftig tegen. Secretaris 
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Marie Mensing merkte in het jaarverslag over mei 1918 tot juni 1919 op dat 
de raad bleef bestaan: 'De leiding van de Soldaten is nu in andere handen. 
Het nieuwe bestuur waarin twee onzer mannen, heeft hard gewerkt. Er is 
ontegenzeggelijk invloed van uitgegaan, waarvan echter de nawerking niet 
valt na te speuren.'4'0 Onbekend is wat zij hier precies mee bedoelde. 

Rotterdam 
Daar waar de revolutiepoging van Troelstra zijn oorsprong vond, bleken 
de revolutionairen een afwachtende houding aan te nemen. Op een in de 
havenstad gehouden SDP bijeenkomst op 15 november 1918 riep Wijnkoop 
iedereen op om rustig te blijven en het congres van de SDAP af te wachten. 
Mocht besloten worden tot een algemene staking, dan was het parool: 
'meedoen!'4" Van de plaatselijke soldatenraad vernemen we niets. 

Negende jaarcongres SDP op 16 en 17 november Leiden 
Hoewel het SDP-congres in Leiden aanvankelijk aangekondigd was voor 9 
en 10 november, vond het een week later plaats. Het was het weekend na 
de rode week en menigeen zal er wel een kater aan overgehouden hebben. 
Dat was overigens niet aan iedereen te merken. In zijn openingstoespraak 
voor de aanwezigen, waaronder die 40 soldaten, ging Wijnkoop met zijn 
schorre stem in op de volgens hem op woensdag behaalde overwinning in 
de straten van Amsterdam.4'1 Tegen het verbod in gingen de demonstranten 
richting cavaleriekazerne. De straat was weer vrij voor demonstraties. Het 
Rsc had intussen een resolutie opgesteld en opgestuurd naar de regering. 
waarin ze stelde dat na eigen onderzoek gebleken was dat er van de kant 
van de revolutionairen geen geweld gebruikt was. Niet soldaten vuurden 
de dodelijke salvo's af, maar officieren.4" Terwijl de bourgeoisie zich tot de 
tanden bewapend had, bleven de revolutionairen verstoken van wapens 
Vandaar was het belang van de soldatenraden groot. De mannen met de 
wapens moesten de kant kiezen van de revolutionairen. 

De afdeling Rotterdam van de SDP diende daarom een motie in mei 
daarin het verzoek om goedkope folders voor de propaganda onder militai
ren te drukken.4*4 J. Mulder van de afdeling Bussum had veel waardering 
voor De Tribune-tcazcue voor de verslaggeving van de binnenlandse poli
tiek. De drukkwaliteit van de krant was echter slecht. Onder applaus deed 
Mulder het voorstel om zo snel mogelijk een burgerlijk blad te annexeren. 
Daarvoor waren gewapende soldaten nodig en daar moest dus aan gewerkt 
worden.'" De afdeling Hilversum had ƒ 3 0 0 - ontvangen van partijge
noten en stelde onder instemmend applaus voor om de Kamerrede van 
Wijnkoop, gehouden op woensdag 13 november, in een oplage van 150.00 
gratis huis aan huis te verspreiden. Het pamflet kreeg als titel: 'Arbeider-
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en Soldaten!'."1'6 Namens het partijbestuur stelde De Visser aan het congres 
voor om zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichten van arbeiders- en 
soldatenraden in overeenstemming met de bedoelingen van het RSC. Het 
congres ontving het voorstel met applaus."" Verschillende aanwezigen ble
ken over het verloop van de afgelopen week erg teleurgesteld: 

't h jammer, dat de revolutie niet op het juiste moment is uitgebarsten. De schuld be

rustte bij de afdeling Leiden van de SDP die niet voortvarend was opgetreden. Louis 

de Visser, die in Vlissingen de soldaten bewerkt had, zou in plaats van in Vlissingen 

te beginnen, zich naar Amsterdam hebben begeven. Al vóór maandag 11 november 

was de staatsgreep voorbereid. Het plan had bestaan om zich in Leiden meester te 

maken van het station en het telegraafkantoor en zo het bericht te doen uitgaan dat 

Leiden overgegaan was in revolutionaire handen. Vanuit Leiden zou men dan steun 

naar Den Haag hebben gestuurd. Naast Amsterdam waren dus vooral Vlissingen en 

Leiden broeinesten van de revolutionaire beweging.*-* 

Ook de anarchist Bernard Damme hoorde toen hij op zondag 17 november 
voor een bijeenkomst in Beverwijk aankwam, dat er werkelijk iets broeide 
onder de soldaten. Zijn kameraden vertelden hem dat de forten die daar 
in de buurt waren en deel uitmaakten van de Stelling van Amsterdam, 
overgenomen hadden kunnen worden. Maar dat moment was nu helaas 
voorbij."'' De vraag is of zij hier hun kracht niet overschatten. Hoe dit ook 
zij. zulke verhalen waren er meer en ze leidden tot vele geruchten en specu
laties. Het waren zoals De Visser dat noemde 'de dagen van de bibberbour-
geoisie'. Minister van Arbeid P.J.M. Aalberse noteerde in zijn dagboek: 

Om half een weer Ministerraad, ter bespreking van de toestand. De Departementen 

waren bewaakt. We moesten rekening houden met 't mogelijk optreden van een 

soldaten-raad, die de Ministeries zou overrompelen en ons gevangen nemen. De 

solaaatjes zaten naast mijn kamer rustig kaart te spelen en sigaretten te rookent**0 

Wijnkoop ging in op een ingezonden brief in de NRC van 16 november 
waarin een kapitein G.W. Graafhuis schreef dat Wijnkoop van plan zou 
zijn geweest om de Harskamp te bezoeken. De kapitein wilde hem dat 
Wetten, omdat Wijnkoop anders wellicht vermoord zou worden. In die-
zeilde ATvCwas in twee verslagen te lezen (één van een kamerzitting en één 
van een Rotterdamse vergadering) dat Wijnkoop rond die tijd helemaal 
•irt naar de Harskamp gegaan kon zijn. Vervolgens sprak Wijnkoop over 
net bewuste telegram van Michels uit Den Helder, waarmee hij reageerde 
üpeen aan Wijnkoop toegeschreven telegram. De voorman van de BVMMP 
!1« daarin weten dat de matrozen niet de kant zouden kiezen van de re-
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volurionairen. Volgens Wijnkoop zou het aan Michels gezonden telegram 
wel eens het werk geweest kunnen zijn van een agent-provocateur. De SDP 
hoefde, om contacten te leggen met de soldaten en matrozen, niet haar 
toevlucht te nemen tot het sturen van telegrammen.44' 

Natuurlijk waren alle congresgangers het er over eens dat de SDAP de 
initiatiefnemer van de mislukte omwenteling was geweest. Niet zij hadden 
het fiasco veroorzaakt. Daarom trok uiteindelijk niemand het boetekleed 
aan en kon het congres overgaan tot de orde van de dag, namelijk de con
troverses in de partij. De al eerder genoemde meningsverschillen over de 
beoordeling van de verschillende kampen in de imperialistische oorlog 
leidden tot heftige debatten. Het partijbestuur trok het voorstel om de 
geschorste Haagse afdeling te royeren in. De geschorste Cornells Kretz, lid 
van de Haagse afdeling maar op dat moment woonachtig in Rotterdam, 
werd wel geroyeerd. In 1917 had hij ook al op een SDP-congres voor het 
nodige tumult gezorgd. Ondertussen had hij zich binnen de afdeling Rot
terdam niet geliefd gemaakt met zijn provocerende optreden. Hij viel de 
afdelingsleiding aan en wilde niet oproepen om bij de verkiezingen SDP te 
stemmen. In Den Haag zou hij gezegd hebben zich te schamen voor de SDP 
en noemde hij De Tribune 'het orgaan van de vijand'. Kretz vond de partij 
ondemocratisch en niet radicaal genoeg.442 Het belangrijkste wapenfeit van 
het congres was de nieuwe naam: Communistische Partij in Nederland. 

p. 8. Evaluatie 

De SDP was vanuit het sociaal-democratische ideeëngoed van de Tweede 
Internationale voorstander van het volksleger. Gedurende de hele oorlog 
was er discussie over de eis van het volksleger en wat daaronder verstaan 
moest worden. Syndicalisten en anarchisten stonden afkerig tegenover het 
idee van het volksleger. 

Heel radicaal-links voerde vanaf juni 1915 acties tegen de landstormwet 
en ondersteunde de lancering van het dienstweigermanifest. Ook enkele so
ciaal-democraten, zoals Henriette Roland Holst besloten te ondertekenen. 
Duidelijk werd dat onder veranderende omstandigheden - steun van de 
SDAP-leiding voor de mobilisatie en het onvermogen van de meer linksere 
stromingen om dit te voorkomen - er nieuwe vormen van revolutionair 
antimilitarisme ontwikkeld moesten worden. Dit is de verklaring voor 
de groeiende steun voor het individuele dienstweigeren. Een deel van de 
revolutionair-socialisten zag het als een stap in de richting van de massale 
dienstweigering. De SDP was politiek gekant tegen het dienstweigeren. Toch 
kon de partij en haar blad De Tribune, waaraan sinds kort ook syndicalisten 
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en anarchisten hun medewerking verleenden deze vorm van antimilitarisme 
niet negeren. Zelfs de jongeren van de sympathiserende jeugdorganisatie 
De Zaaier wisten dat ze voor het werken onder de soldaten moesten kiezen, 
maar in hun hart voelden ze vaak meer voor deze vorm van antimilitarisme. 
Het gevolg was dan ook dat diegenen die in overeenstemming met de ra
dicale sociaal-democratische opvattingen zich wel in het soldatenpak lieten 
hijsen het over het algemeen niet gemakkelijk hadden. 

Het al eerder genoemde zoeken naar nieuwe vormen van revolutionair 
antimilitarisme gebeurde niet alleen in Nederland, maar was een verschijn
sel dat in heel de socialistische beweging in brede zin plaatsvond. Met het 
falen van de Tweede Internationale om een conflict tussen de arbeiders 
van de Geallieerden en Centralen te voorkomen, groeide de behoefte aan 
samenwerking tussen oppositionele sociaal-democraten en andere links
radicalen en werkten zij aan een nieuwe internationale socialistische orga
nisatie. In dat kader organiseerden de jeugdorganisaties een internationale 
antimilitaristische jeugddag. 

De deelnemende organisaties aan de Samenwerkende Arbeidersver
enigingen en later aan het Landelijk Revolutionair-Socialistisch Comité 
kwamen op voor onmiddellijke demobilisatie. Dat was overigens geen ge
makkelijke taak. Aan de ene kant was de mobilisatie te beschouwen als een 
voorbereiding op oorlog. Aan de andere kant leek de mobilisatie als doel 
te hebben het beschermen van de neutraliteit. De revolutionairen konden 
hier dan ook vanuit hun principes geen steun aan geven, maar dit was weer 
niet eenvoudig uit te leggen aan de bevolking. Een hieruit voortvloeiend 
probleem was het vormen van een massabeweging. 

De organisaties van de SAV en het RSC stonden allemaal voor het di
lemma om strijd te voeren voor directe lotsverbetering en tegelijkertijd 
de antimilitaristische beweging te versterken. Een blad als De Tribune be
steedde regelmatig aandacht aan krijgsraadzaken, eigen correspondenten 
verzorgden kazerneberichten via de contactpersonen en verder verschenen 
vooral vanaf najaar 1917 vaak oproepen en berichtjes over de soldatenraden. 
Verder distribueerden SDP, RSC en IAMV pamfletten gericht aan soldaten. 
De bedoeling hiervan was niet alleen agitatie maar ook het onderhouden 
van een band tussen de militairen en de burgers. 

De SDP streefde ernaar een soldatenorganisatie op te richten. Diverse 
malen zien we SDP-ers in verscheidene organisaties optreden. Zo gebeurde 
dat bijvoorbeeld in de comités van actie voor de aflossing der bereden wa
pens in Oldebroek en Zaltbommel en in het initiatief van de IAMV om een 
leniging van de militielichting 1917 op te richten, die zich afzette tegen 
de vereniging van de landstormplichtigen van de jaarklasse 1909. Zij wil
den geen voorkeur uitspreken wie eerder op moesten komen, de leuze was 
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demobilisatie en het bijkomende doel was zich afzetten tegen de 'sociaal
patriotten' van de SDAP. De revolutionairen waren betrokken bij de actie 
in Alkmaar tegen de appèlregeling in het weekeind waardoor ze zich niet 
bij hun gezinnen konden voegen. Steeds was er discussie in de syndicalis-
tische vakbeweging, waarin alle radicale stromingen actief waren, inclusiet 
de links-sociaal-democratische SDP, over het wel of niet verhogen van de 
vergoedingen voor de gezinnen van de gemobiliseerde soldaten. Voorlopig 
zouden de pogingen van de partij tot niets leiden. 

Vanaf het voorjaar van 1917 braken her en der in het land rellen uit 
vanwege het gebrek aan voedsel en kolen. Het leger kreeg het bevel om op 
te treden. Een deel van de soldaten weigerde in de Amsterdamse straten te 
schieten op plunderaars. Onduidelijk is wat precies het effect is geweest 
van de agitatie door de diverse linkse groepen, die gebruikmaakten van een 
combinatie van het aanvallen van de soldaten om voedsel te bemachtigen, 
het toespreken van de militairen en het verspreiden van pamfletten onder 
hen. Dat er in de hoofdstad twee wethouders van SDAP-huize waren, zorgde 
voor een verdere verwijdering tussen de sociaal-democraten en de radica
lere stromingen, die hen verantwoordelijk hielden voor de voedselsituatie 
en de slachtoffers. 

Een jaar later staakten de arbeiders en soldaten bij de Artillerie-inrich
tingen aan de Hembrug en bij de munitieafdeling op de marinewerf. Deze 
staking kende niet alleen sociaal-economische motieven, maar was tevens 
gericht tegen de oorlog en zijn gevolgen. De plaatselijke syndicalisten en an
deren organiseerden financiële steun voor de gezinnen van de gestrafte mi
litairen die weigerden te schieten en voor de seinwachter die niet mee wilde 
werken aan het transporteren van troepen naar de hoofdstad. Voor velen 
bleken dienstweigering en werkstaking niet meer zo abstract als voorheen. 

De leiding van de SDP voerde, aangespoord door de ontwikkelingen in 
Rusland, discussies over het opzetten van soldatenwerk. De gemobiliseerde 
Van het Reve, die opviel door zijn artikelen voor De Tribune, kreeg de gele
genheid hier concreet uitvoering aan te geven. In deze periode zouden regel
matig oproepen verschijnen om soldatenraden op te richten. De christen-
socialiste Koomans-Timmer was hierbij betrokken. De BVCS zou echter geen 
rol spelen, vanwege de nadruk die de bond legde op het dienstweigeren. 

Bij de opzet van het soldatenwerk was nu veel meer aandacht voor hei 
aspect van de geheimhouding. Dit zou heel goed ingegeven kunnen zijn 
door de ervaringen opgedaan bij het oprollen van de onafhankelijke mo-
bilisatieclubs in het begin van de oorlog. Activisten verspreidden speciaal 
op soldaten gerichte pamfletten en legden lijsten aan om soldaten uit te 
nodigen voor activiteiten. Het RSC beschouwde het oprichten van de ge
heime soldatencomités als een van haar activiteiten. Deze organisatie met 
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als programmapunten tegen de burgerlijke arbeidsdienstplicht, honger, 
werkloosheid en voor het werken onder de soldaten, bleek op haar Sociaal 
congres vertegenwoordigers bijeen te kunnen brengen van zo'n 35.000 
leden. Dat deel van de anarchisten dat georganiseerd was in de Federatie 
van Revolutionaire Socialisten deed mee aan de soldatenraden. De Vrije So
cialist reageerde aanvankelijk wel enthousiast, maar tot veel concreets zou 
het niet leiden. Tot samenwerking met de Arsols kwam het niet, vanwege 
hun bezwaren tegen de dominante rol van de SDP en haar controle over de 
Soldaten-Tribune. 

In totaal stichtten de revolutionairen ongeveer twintig soldatenraden. 
Belangrijkste activiteit leek te zijn het onderhouden van contacten tussen 
de socialistische militairen en de arbeiders. Opmerkelijk was de betrok
kenheid van de Utrechtse soldatenraad bij een demonstratie in mei 1918 
tegen de slechte voeding. De autoriteiten reageerden prompt met straf-
overplaatsingen. Het vormde tot oktober 1918 het belangrijkste wapenfeit 
van de raden. Vaak zullen de raden maar kort hebben bestaan om daarna 
weer opnieuw opgericht te worden. Ongetwijfeld waren de revolutionairen 
ontevreden met de resultaten van hun agitatie om soldatenorganisaties te 
stichten. Zoals in Rusland, waar reeds sedert 1905 een begin was gemaakt 
met het organiseren van raden, wilden zij klaar staan als onrust zich aan
diende. Toen dat in Nederland met de rellen in oktober 1918 het geval bleek, 
was hiervan nog weinig of niets te merken. De revolutionairen begroetten 
het oproer in onder andere De Harskamp als een 'schitterend wapenfeit'. 
Onbekend is wat precies hun betrokkenheid geweest is. Afgezien van de 
verspreiding van wat pamfletten zal die niet groot geweest zijn. Alleen in 
Hellevoetsluis was er sprake van aanwijsbare betrokkenheid. Het was dan 
ook niet verwonderlijk dat revolutionaire organisaties na de gebeurtenissen 
vele manifesten uitbrachten om krachtdadige soldatenorganisaties te initi
ëren. Maar de tijd tot de revolutieweek bleek te kort om dit te realiseren. 
Slechts in enkele plaatsen kwam het zover. 

Vooral de soldatenraad in Leiden had concrete plannen in de rode 
week. De plaatselijke RSC-leiding kon de activisten er maar met moeite 
•an weerhouden om deze uit te voeren. Opvallend was het grote aantal 
Amsterdammers, dat in de diverse soldatenraden over het hele land een rol 
speelde. Ongetwijfeld hing dit samen met de kracht en de tradities van de 
socialistische beweging in de hoofdstad. Daarnaast bestonden er contacten 
met revolutionairen (veelal deserteurs) uit het buitenland. Over de hoe
veelheid aangesloten militairen bij de raden zijn weinig gegevens bekend. 
Soms noemt een krant getallen, andere keren maakten de autoriteiten 
schattingen. Zij noemden getallen van 50 tot 100 soldaten per raad. Dit 
zou neerkomen op ongeveer 1 tot 2.000 man. Waarschijnlijk lag het aantal 
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dichter bij de ondergrens. Bovendien zeggen de cijfers niets over de activi
teiten van de leden en de mate van betrokkenheid. Velen waren misschien 
alleen maar sympathisant. 

De revolutionaire kamerclub in het parlement nam het op voor de 
muiters van de Harskamp, maar hierbij werden de eerste breuklijnen als 
voorboden van een scheuring al zichtbaar. De voorman van de SP, Kolthek. 
weigerde de brandstichtingen en plunderingen door de muiters goed te 
keuren, waarmee weer een oud meningsverschil boven kwam dat betrek
king had op de ethische, morele en veelal pacifistische stromingen binnen 
het antimilitarisme. 

Kort na de roerige novemberweek zou Henriette Roland Holst con
cluderen, dat de Nederlandse militairen hadden geleerd te 'lijntrekken en 
kankeren': 'De omstandigheden maakten hen mopperig en ontevreden, 
maar niet revolutionair.'443 NAS-leider Lansink jr. meende dat de kansen op 
een revolutie verkeken waren. Vooral de schietpartij voor de kazerne had 
duidelijk gemaakt dat de arbeidersklasse er nog niet klaar voor was. Wijn
koop stelde achteraf vast dat dat ook voor zijn partij gold: 'Wij hebben haar 
in 1918 niet kunnen verwezenlijken, omdat de zwakte der communistische 
partij in 1918 was, dat wij, wat het bolsjewisme ons later geleerd heeft, toen 
nog niet hadden. Wij stonden voor een massa, die reeds iets wilde, en kon 
willen. Maar wij hadden nog niet een partij, die aan die massa den weg zou 
wijzen.'444 Ongetwijfeld moet hij hier ook gedacht hebben aan het ontbre
ken van krachtdadige soldatenraden. 

Wij kunnen vaststellen dat de activiteiten van de partij ongecoördineerd 
waren. Er gebeurde van alles, maar er was geen sprake van een vastomlijnd 
plan. Het was veelal een reageren op plaatselijke gebeurtenissen. Het RSC 
en met haar de SDP had door middel van de tribunistische soldatenraden 
een zekere werking onder de arbeiders in het soldatenpak. Maar evenals 
Roland Holst toen en Vanter later44' moeten ook wij nu concluderen dal 
het soldatenverzet en het ontstaan van de geheime soldatencomités bij 
lange na niet die omvang hadden en die revolutionaire rol konden spelen 
als in bijvoorbeeld Rusland en Duitsland. 

De SDP zou op haar congres door middel van een naamsverandering 
haar solidariteit uitspreken met de Russische zusterpartij. De oude opvat
ting van het volksleger was gediscrediteerd. De communisten vervingen 
deze door een nieuwe, waarbij de soldatenraden een prominente rol zou
den spelen. Een deel van de sociaal-anarchisten zou hierbij aansluiting 
zoeken. De overige anarchisten en pacifisten pakten de draad van bet 
dienstweigeren weer op. 
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Concluderend handhaafde de SDP haar ideeën over het volksleger en de 
eis tot demobilisatie gedurende de hele oorlogsperiode. De kwestie van 
de volkswapening bleef spelen, maar zou meer en meer een uitleg krijgen 
waarbij de arbeiders de bewapening moesten gebruiken voor het omzetten 
van de oorlog in een burgeroorlog. Onder invloed van tegenstanders van 
het volkslegeridee oriënteerde de partij zich ook op andere actiemiddelen, 
zoals de persoonlijke dienstweigering. Het lukte de partij aanvankelijk niet 
om een organisatie op te richten. Pas na het aardappeloproer en de Rus
sische Revolutie zou een nieuwe vorm van soldatenwerk tot stand komen. 
De gevormde soldatenraden bleven, zeker in vergelijking met Rusland en 
Duitsland, klein. De invloed van de op de SDP georiënteerde soldatenorga-
nisaties was tijdens de rellen en de rode week gering. 
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informeert hierin naar de organisatorische kanten, zoals de contributieregeling, kan 

de Soldaten-Tribune gratis verspreid worden, dient er een burger of een militair 

aangesteld te worden als secretaris? Bovendien vraagt hij zich af 'onder welke schuil

naam de raad werkt'. De brief, waarvan de datum onbekend is, bevindt zich in het 

use Archief Wijnkoop Moskou, rol 18, nr. 69, doe. nr. 26. Hoewel aanvankelijk 

ingedeeld bij het regiment grenadiers en jagers, zou Nicolaas Marinus Hendrikus 

van Bentem vanwege 'gebreken' afgekeurd worden, us, Provinciaal Bestuur, militie-

registers, 79, inv. nr. 8324. Van Bentem, die later kunstschilder werd, zou jarenlang 

lid van de CPN blijven. Ten tijde van het conflict tussen Tito en Stalin in 1948 keerde 

hij de partij de rug toe. Gesprek met Barend Schreuders (de vader van Gijs) op 

3-5-2000 en met de schoondochter van René van Bentem, Marian van Bentem op 

30-5-2000. 

-)1>. Brief PC Amsterdam aan de ministet van Justitie, 19-3-1918. In deze brief legde hij uit 

dat de hoofdcommissaris van Politie te Utrecht een soldatenraad op het spoor was. 

Via het nodige inlichtingenwerk kreeg hij de uitnodiging in handen, NA, Archief MVJ, 

Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16419. 

-]<)• Soldaten-Tribune, nr. 7, juni 1918. De Tribune, 4-5-1918. Wellicht gaat het hier om 

J-W. Vlind. JaarverslagIÇ24 van het Syndicalistische PAS Wormerveer-Krommenie. 

MO. Militair Rechterlijk Tijdschrift, xv, 1919, p. 104-109. De Tribune berichtte hierover in 

haar editie van 17 juni 1919. HRAG, Archief Krijgsraad, tweede arrondissement, 1918, 

deel 3, nr. 270 A. NA, Controlelijsten landmacht, 2.13.66, inv. nr. Harder 1204, Mar

tens 1214, Joosten 1208, Willekes 1232, Van der Meel 1215, Drion 1198, Wendrich 1231, 

Brouwer 1195, Christiaanse en Castelijn 1196. 
:4i- J.M. Wekker over Drion in het eerste deel van het Biografisch Woordenboek van het 

Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, p. 32-34. 

-4:. Petrus Maria Johannes Boogmans geboren te Utrecht op 7 april 1897 is niet terug 

te vinden in de militieregisters van Utrecht. Hij heeft een tijdje in de strafgevange-
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nis van Amsterdam gezeten, onbekend is waarvoor, UA, Bevolkingsregister Utrecht, 

1910-1936 afgevoerde personen. 

243. Soldaten-Tribune, nr. 7, juni 1918, De Tribune, 9-5-1918 en B. de Ligt, Soldaten en 

Arbeiders staakt! 

244. Brief minister van Oorlog aan minister van Justitie van 6-8-1918. NA, Archief MVJ, 

Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16422. NA, Controlelijsten Landmacht, 2.13.66, 

M.J. van Es inv. nr. 1241, R. Bakker inv. nr. 1237, J.F. Weerman inv. nr. 1253, J.G. Aan 

inv. nr. 1237 en C. Konz inv. nr. 1245. Van Van Es herinnerde Barend Schreuders zich 

dat hij lid was van de Communistische Partij. Gesprek van 3-5-2000. 

245. Gedigitaliseerde gezinskaart Sijmen van Maurik, GAA en De Vrije Socialist, 8-12-1918. 

246. De Tribune, 5-7-1918. 

247. Briefkaart D. de Lange aan Wijnkoop van 14-8-1919, IISG, Archief Wijnkoop Mos

kou, rol 13, nr. 28. 

248. Naast De Bruijn functioneerde ook een soldaat Van der Werf als vertrouwensman 

van de Utrechtse politie. Hij had zich inmiddels al in verbinding gesteld met G. Rijn-

ders en wachtte op antwoord uit Amsterdam op zijn vraag of hij vergaderingen van 

de anarchistische Soldaten en Arbeidersraad kon bijwonen. Bij gunstig resultaat zou 

Van 't Sant samen met de commandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ook in 

de omliggende plaatsen betrouwbare soldaten toe laten treden tot de soldatenraden. 

Brief hoofdcommissaris van Politie Utrecht aan PG Amsterdam plus bijlage, 21-8-

1918. NA, Archief MVJ, Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16423. 

249. Gesprek met Barend Schreuders op 3-5-2000. 

250. De Tribune, 23-11-1917. 

251. Het Volk, 15-6-1918. Doornbusch was als dienstplichtige van de lichting 1909 aan

vankelijk ingedeeld bij het 5de Regiment Infanterie, maar later zou hij toch wee: 

afgekeurd worden, RAO, Commissaris van de Koningin/Provinciaal Bestuur, lotings-

registers, 25, inv. nr. 18539. De Kadt beschreef de zwager van Van het Reve als volgt 

een toen vooraanstaand lid van de Amsterdamse CR, gemeenteraadslid [1923-1921 

maar vóór alles: permanent werkloze — uit overtuiging naar hij zelf beweerde, want al

leen als allen ophielden voor het kapitalisme te werken, zou het stelsel in elkaar storten 

- en klaploper naar zijn aanleg, zwetser naar zijn aard. Een vermakelijk heer niettemin, 

ab hij met brede armzwaaien, al zijn onzin uitgalmde. Uit mijn commitnistentijd, p. 

198-199. Doornbusch was tevens bestuurslid van de Communistische Partij Holland 

(zoals de partij later zou heten), leider van het Werklozen Agitatie Comité en hij 

vertegenwoordigde de CPH op het Internationaal Communistische Congres in Mos

kau in 1921. Hij was als kantoorbediende actief in de Bond van Handelspersoneel, 

hierna conrroleur bij het Rijkskantoor voor zaaizaden (1919-1921); daarna perioden 

van werkloosheid en losse werkzaamheden als venter. P. Hofland, Leden van de Raad. 

p. 153-154. 

252. De Arbeid, 10-8-1918. 

253. NA, Controlelijsten Landmacht, 2.13.66, inv. nr. 503. Johannes Christiaan was een 

neef van Henk Gortzak. In zijn Hoop zonder illusies (p. 15) ging hij kort in op het 

strijdbare karakter van Gerrit Gortzak, de vader van Johannes Christiaan. Briet 

ter Gortzak van 7-11-2000. 

254. Afschrift brief Luitenant-kolonel K.E.M. Vogel, 30-8-1918, NA, Archief H\ 
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inv. nr. 348 IX. NA, Controlelijsten Landmacht, 2.13.66, J.G. Hulsbosch inv. nr. 978, 

H. Koe inv. nr. 509, S. Loonstijn inv. nr. 512. 

255. NA, Cont ro le l i j s ten L a n d m a c h t , 2.13.66, inv. nr. 529. GAA, G e z i n s k a a r t T.J. van 

Zeijrveld sr. De Tribune, 13-4-1918. N a d e Eers te Were ldoor log schreef Teus voo r De 

Tribune. S a m e n m e t J . d e K a d t en H . R o l a n d H o l s t verliet hij in 1924 d e part i j o m d e 

Bond van K o m m u n i s t i s c h e Stri jd- en P r o p a g a n d a c l u b s ( B K S P ) o p te r i ch ten . W e e r la

ter werd hij lid van d e O n a f h a n k e l i j k e Social ist ische Par t i j . Van G e r r i t is n ie t b e k e n d 

dat hij c o m m u n i s t was. Telefonische in fo rma t i e van Teus ' z o o n W o u t e r van Zeijrveld 

op 9-12-2000. Voor d e in 1877 gebo ren Van der Schaaf zie: De Waarheid, 27-2-1956. 

256. Brief K . H . Broekhoff aan Fabius , 22-9-1918, N A , Col lec t ie D e Meijer, 2.04.53.21, inv. 

nr. 7. D e afdel ing U t r e c h t van d e BVCS was h e t n ie t eens m e t h e t o p t r e d e n van K o o -

mans-Timmer . H e t was volgens d e afdel ing n ie t o v e r e e n k o m s t i g d e chr i s ten-soc ia

listische beginse len o m te sp reken voo r een organisa t ie d ie in haa r c o n c e p t r e g l e m e n t 

het gebruik van w a p e n s heeft s taan . H e t b o n d s b e s t u u r wi lde geen c e n s u u r ui toefe

nen op haar l eden en bes loo t n ie t ve rde r in te gaan o p d e k lach t van de Ut rech t se 

afdeling. Opwaarts, 27-9-1918. 

257. Brief K . H . Broekhoff aan Fabius van 18-10-1918, NA, Collect ie D e Meijer, 2.04.53.21, inv. 

nr. 7. Voor J .B . Albrecht zie: NA, Controlel i js ten L a n d m a c h t , 2.13.66, inv. nr. 1495. 

258. Brief c o m m a n d a n t van d e I V d e Divis ie aan c o m m a n d a n t Veldleger, 17-10-1918, N A , 

Archief MVJ, G e h e i m e Verba len , 2 .09.22, inv. nr. 16427. D e d i a m a n t b e w e r k i n g k e n d e 

een gesloten werkp laa t s sys teem. W e r k n e m e r s waren d u s verp l ich t lid van d e A N D B . 

Ook an t imi l i ta r i s ten s lo ten zich aan . O p p o s a n t e n l iepen daarbi j wel he t risico van 

uitsluiting en d u s werk looshe id . Voor Z . Koe zie: N A , Con t ro le l i j s t en L a n d m a c h t , 

2.13.66, inv. nr. 542. 

259. Briet K . H . Broekhoff aan Fabius van 18-10-1918, NA, Col lec t ie de Meijer, 2.04.53.21, 

inv. nr. 7. O o k aanwezig bij I M G . 

260. use, Jaarverslag van d e S D P afdel ing H a a r l e m 1-5-1917 - 30-4-1918. M e n s i n g speelde 

een p r o m i n e n t e rol in d e beginjaren van he t N e d e r l a n d s e c o m m u n i s m e . Z e ijverde 

onder meer voo r h e t kiesrecht , m o e d e r s c h a p v e r z e k e r i n g en coöpera t i eve h u i s h o u d -

voering. 

261. De Vrije Socialist, 10-4-1918. 

262. Dat eerste raadsl id was S. S tad t . H i j w e r d in K o o g aan de Z a a n gekozen als de lijst

aanvoerder van een vrij-socialistische lijst. J.J. 't H o e n , De Rode Zaanstreek, p 275. 

Zie verder o o k van dezelfde au teur : Op naar het licht. In he t jaarboekje van de C P N 

over 1920 komt deze naam overigens niet voor. Daarin wordt wel het Westzaanse 

gemeenteraadslid C. Kars genoemd, IISG, < p\-jaarboekje Iç20. 

:6). De Toekomst, 8-12-1917. 

*H Brief P. Kwast aan Koomans-Timmer, z.d., IISG, Archief Wijnkoop Moskou, rol 20, 

nr. 69, doe. nr. 51. 

-(''>• Dossier 130 van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, RANH, 452, inv. nr. 241 en 

militieregisters, toeg.nr. 23, inv. nr. 322. Zie ook het persoonsdossier met stamboeknr. 

2225, IMH. 

•66- Uitspraak r e c h t b a n k H a a r l e m van 30-1-1919, R A N H , Archief a r rond i s semen t s r ech t 

bank, 452, inv. nr. 4 0 , Archief gevangenissen H a a r l e m , 7 0 , inv. nr. 12. Nieuwe IJ mui-

der Courant, 15-2-1919. 
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267. RANH, Archief arrondissementsrechtbank Haarlem, 452, inv. nr. 241, dossier 130. 

Vonnis krijgsraad iste arrondissement, Den Haag, nr. 4857, NA, 3.03.46, inv. nr. 93. 

268. Soldaten-Tribune, nr. 7, juni 1918. 

269. De Tribune 23 en De Arbeid, 26-10-1918. 

270. Soldaten-Tribune, nr. 7, juni 1918. 

271. Brief PG Amsterdam aan PG Den Haag van 9-2-1918, RANH, Archief PG, geheime cor

respondentie, 31, inv. nr. 6. 

272. Brief commandant 2de Regiment Veldartillerie aan commandant iste Divisie van 

22-5-1918, NA, Archief iste Divisie/iste Legerkorps, 3.09.18, inv. nr. 155. Brief com

mandant 2de Regiment Veldartillerie aan commandant iste Divisie van 30-3-1918. 

ibid., inv. nr. 198. NA, Controlelijsten Landmacht, 2.13.66, inv. nr. 1393. 

273. Herinneringen, IISG, Archief Damme, p. 108. Hierin ook vele voorbeelden van 'in-

disciplinair' gedrag van de milicien Damme in de periode van '85/'86 van de vorige 

eeuw. In zijn diensttijd werd hij socialist. 

274. Notulen bestuursvergadering NAS, 19-9-1918, IISG, Archief NAS, 15. 

275. De Arbeid, 28-9-1918. Controlelijst H. van der Glas, NA, 2.13.66, inv. nr. 1202. De 

aannemer Huigbertus van der Glas (1886-1976) zat van 1919 tot 1927 voor de Com

munistische Partij in de gemeenteraad van Hilversum. Van 1927 tot 1931 was hij lid 

van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Parlementen Kiezer iç2j-it)}i en W.H. 

Meijer, Terugblik, p. 326. 

276. Soldaten-Tribune, nr. 7, juni 1918. Helaas hebben we in de Bussumsche Courant hia 

niets over kunnen vinden. In het verslag dat gemaakt wetd van een SDP-verkiezings-

bijeenkomst in Bussum werd geen melding gemaakt van de aanwezigheid van solda

ten. Bussumsche Courant, 26-6-1918. 

277. Telefoongesprek op 8-11-2000 met de voormalig communist W. Wagener, wiens 

vader een goede vriend was van Leo van der Horst, NA, Controlelijsten Landmacht. 

2.13.66, inv. nr. 1206. 

278. J. de Kadt, Uit mijn communistentijd, p. 62 en NA, Archief Controlelijsten Land

macht, 2.13.66, inv. nt. 700. 

279. Brief commandant ivde Divisie R. Dufour aan commandant Veldleger, 21-5 en ü-f 

1918, NA, Archief HV, NA, 2.13.17, inv. nr. 348 ix. 

280. Pamflet, IISG, Studiezaalmap SDP, De Zuidwillemsvaart, 15 en 19 oktober 1918. Dein 

1918 door Van de Reijdt opgerichte SDP-afdeling was groter en deed het beter bij de 

verkiezingen dan de SDAP. N. Bakker, 'Verzuiling in Helmond, 1850-1925. Schetsma

tige beschrijving van een sociaal integratieproces op lokaal nivo', in: De Vlasblom-

Historisch jaarboek voor Helmond 198$, p. 170. 

281. Herinneringen, IISG, Archief Damme, p. 107. 

282. GAA, Gezinskaart Van Walree, mededelingen W Wagener 11-12-2001 en De A 

26-10-1918. 

283. G. Harmsen, Blauwe en rode jeugd, p. 125. Harmsen baseert zich hierbij op een mon

delinge mededeling. Navraag hierover bij de auteur leverde niets concreets op over de 

herkomst daarvan. Brief G. Harmsen van 17-11-1999. 

284. De Tribune, 4-8-1915 en brief van de Belgische soldaat Leon Smets aan Wijnkoop vin 

15-7-1915, IISG, Archief Wijnkoop Moskou, rol 16, nr. 60, doe. nr. 45. Zie verder ook 

de brieven van de Belgische soldaat Karel van Dooren betreffende zijn ervaringen aan 
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het Belgische front aan Wijnkoop van o.a. 19 mei en 5 juli 1915 en 12 maart 1916. Rol 

13, nr. 22. Tevens onderhield Wijnkoop contact met Belgische geïnterneerde solda

ten, zoals met Pierre de Ron, van wie hij op 10 juli 1918 een brief kreeg vanuit kamp 

Harderwijk (5de ligne, barak 14) met het verzoek om verschillende exemplaren van 

De Tribune op te sturen, ibid, rol 16, nr. 60, doe. nr. 42. 

28;. Ook in Frankrijk onstonden onder de daar gelegerde Russische troepen muiterijen 

en sovjets. R. Adam, '1917: The Revolt of the Russian Soldiers in France' in: Revolu

tionary History, 8 (2002) 2, p. 74-80. 

286. G. B a u m a n , De Tribunisten, p . 179. H e t be t ro f hier niet alleen Russen , m a a r o o k 

Polen en Dui t se r s . M . Schrevel pub l i cee rde h ierover in he t NRC Handelsbladvan 

28-2-1998: ' K a m e r a d e n o p k l o m p e n ' . In d e Eers te W e r e l d o o r l o g b loe ide d e Russische 

gemeenschap in R o t t e r d a m . In d i t ar t ikel schrijft zij over D i r k S t ru ik e n een S D P -

partijgenoot u i t A l k m a a r d ie af en toe voedsel en s igaret ten d o o r he t p r i kke ld r aad 

stopten. Zij d o e l d e hierbi j o p D i r k K l o m p . K l o m p was ech te r vrije socialist en aan 

gesloten bij d e FRS. Z i e ook : E. d e R o o d t , Oorlogsgasten, p . 267-270 . 

287. Zo organiseerde he t R S C in R o t t e r d a m o p 12-4-1918 een o p e n b a r e p ro t e s tve rgade r ing 

tegen de b e h a n d e l i n g van de Russ ische k a m e r a d e n . U i t angs t voo r relletjes hield de 

politie deze b i j e e n k o m s t s t reng in d e ga ten . Diverse po l i t i e s tukken plus een o p r o e p -

pamflet voor d e b i j eenkoms t , GAR, G e m e e n t e p o l i t i e , 1567 B. 

288. De Tribune, 21-11-1918. 

289. Verklaring S o w j e t - K o m i t é , IISG, Arch ie f W i j n k o o p M o s k o u , rol 8, nr. 130. 

290. E. de R o o d t , Oorlogsgasten, p . 271. 

191. Ibid., p . 376. 

292 M. de Meijer, Geheime dienst in Nederland 1912-194J, p. 74. Archief AIVD. 

293. Alkmaarsche Courant, 1-6-1917. 

294. Klapper gemeen tepo l i t i e , i n g e k o m e n en u i t g a a n d e s t u k k e n , ing . s t u k k e n o p 'bols je-

wiki', GAV, Arch ie f pol i t ie . 

29s. Brief K . H . Broekhof f aan H e e m s t r a van 22-12-1918, NA, Col lec t i e D e Meijer , 

2.04.53.21, inv. nr. 7. 

296. RAR, gemeentesecre ta r ie , inv. nr. 27. De Tribune, 14-11-1918. 

•Idaten-Tribune, nr. 7, j u n i 1918. 

298. Ingekomen s t u k pol i t ie L e e r d a m o p 2 juli 1918. GALm, Arch ie f pol i t ie , inv. nr. 6 7 6 , 

nr. 153. 

^99- Naast G o r i n c h e m w a a r zeer waarschi jn l i jk een so lda t en raad heeft bes t aan , zou 

Gouda nog in a a n m e r k i n g k u n n e n k o m e n . E c h t e r in wa t resteert van he t G o u d s e 

politiearchief bli jkt n ie ts van enige revo lu t iona i re act ivi te i ten o n d e r d e mi l i t a i ren . 

SHMG, G e m e e n t e p o l i t i e G o u d a , inv. nr. 126-130, 170-177, 237, 244 , 251-254, 273-281. 

Giessendam is o o k een moge l i jkhe id . N a v r a a g bij d e gemeente l i jke archiefdiens t 

Hard inxve ld -Giessendam leverde nie ts b r u i k b a a r s o p . N a v r a a g bij d e Konink l i jke 

Bibliotheek over even tuee l b e w a a r d gebleven lokale b l a d e n leverde eveneens nie ts 

op. 'B ' zou d e k l e e r m a k e r A . A . C . Boogaar t s u i t G o r i n c h e m k u n n e n zijn, een o n d e r 

tekenaar van he t d iens rweigermani fes t . J. G iesen , Nieuwe geschiedenis, p . 82. H e t kan 

natuurlijk o o k gaan o m Cees d e B o o n . Soldaten-Tribune, nr. 5, apri l 1918. 

)oo. Proces-verbaal nr. 137 en nr. 170, GAGm, g e m e e n t e p o l i t i e . Van H o l s t van d e l i ch t ing 

1911 was ingedeeld bij h e t 4 d e R I , c o m p a g n i e a d m i n i s t r a t i e t r o e p e n . Per 1-8-1918 zou 
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hij over gaan naar de landweer, NA, Militieregisters Zuid-Holland, 3.02.25, inv. nr. 

887. 

301. Cornelis 'Cees' Boon zou later met zijn eigen arbeiderslijst tot tweemaal toe zitting 

nemen in de gemeenteraad van Gorinchem. In het verleden had deze smid werk

zaamheden verricht voor de genie, maar hij stopte daarmee vanwege zijn antimili

taristische overtuiging. Dat hij daarmee een flink deel van zijn inkomsten misliep 

deerde hem niet. Agitatie tegen het koningshuis deed hem voor negen maanden 

belanden in de gevangenis. Het Volk, 21-6-1918 en telefonische informatie van zijn 

dochter R. Vliegenthart-De Boon op 27-5-2002. Zie ook: ING, Rapport Centrale 

Inlichtingen Dienst nr. 622 van 15-2-1919. 

302. Brief PG Amsterdam aan minister van Justitie, 9-9-1918, NA, Archief MVJ, Geheime 

Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16423. 

303. Inlichtingendienst rapport nr. 10, Heerlen 19-3-1919, verzonden aan de procureur-

generaal te Den Bosch. Aanwezig in het politiearchief, inv. nr. 1107, GAM. J.G. Bos

winkel had in 1898 voor acht jaar getekend. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was deze 

2de luitenant kwartiermeester eerst gelegerd bij het iste Regiment Vestingartillerie, 

waarna hij overging naar het 2de Regiment Infanterie. In april 1917 werd hij voorde 

Krijgsraad tot 10 maanden militaire gevangenisstraf veroordeeld vanwege fraude en 

het te lang van verlof wegblijven (desertie). Met ingang van 16-9-1918 werd hij uit de 

dienst ontslagen, NA. Klapper op stamboek van officieren van de Landmacht, 2.13.05. 

inv. nr. 511 en 556. 

304. Brief iste Divisie Koninklijke Marechaussee Districts Commandant van 23-1-1919 

aan de PG Den Bosch. Stukken betreffende politieke activiteiten van de bevolking. 

GAT, Archief politie nr. 29, inv. nr. 1154 en GAA, Archief politie, index op verdachte 

vreemdelingen, 5225, inv. nr. 836. 

305. De Tribune, 19-2-1918. 

306. De Vrije Socialist, 17-7-1918. 

307. Brief Koomans-Timmer aan Wijnkoop, z.d., IISG, Archief Wijnkoop Moskou, rola 

fonds 581, nr. 26, document 25. O p 1-8-1918 hield o.a. de Anti-Militaristische Propa

gandaclub een anti-oorlogsmeeting waarop Koomans-Timmer één van de sprekers 

was. B. Altena, 'Een broeinest der anarchie', p. 323 en 383. 

308. De Tribune, 13-4-1918. 

309. Soldaten-Tribune, 1918, nr. 9. 

310. De soldatenraden droegen ƒ 5, - bij, iets meer dan de SAA. Financieel overzicht 

LRSC 1 april 1916 tot 1 maart 1919. IISG, Archief Wijnkoop Moskou, rol 20, nr. J9, 

document 12. Volgens de NAS-notulen van een Algemeen Bestuursvergadenr. 

21 september 1918 bedroeg de contributie aan het LRSC 2 cent per lid voor algemeiK 

organisaties en 4 cent per lid voor politieke organisaties, 'te betalen in 4 maanden. 

Notulenboek, IISG, Archief NAS, 15. 

311. Soldaten-Tribune, 1918, nr. 9. 

312. De Tribune, 16-10-1918. 

313. De Vrije Socialist, 17-7 en De Arbeid, 21-9-1918 en de Soldaten-Tribune, nr. 10.1918. 

314. De Tribune, 9-10-1918. In de diverse linkse publicaties werd in die periode gesproken 

over een P. van der Horst, die op 22-5-1918 voor de krijgsraad moest komen, enzi|n 
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