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H E T REVOLUTIONAIRE
SOLDATENWERK NA D E
MISLUKTE OMWENTELING

Revolutionair links was opgetogen over de onrust die onder militairen
was ontstaan. De redactie van De Arbeider bedankte de soldaten van de
Harskamp:
Hun onze hulde dan ook. En aan ons de taak hen zoo gauw mogelijk naar huis te
krijgen [...] En toen konden de verloven dadelijk weer gegeven worden, toen werd
er spoedig ruimer broodvoorziening beloofd. De soldaten kregen het beter aan voeding en behandeling, er is een nieuwe, in alles verbeterde kantine in de Harskamp
gekomen. En nu bij de wapenstilstand gaan dadelijk 'n 100.000 soldaten naar huis,
wordt er il.ooo.ooo kg rijst gerantsoeneerd, worden 500.000 schoenen losgelaten, krijgen de lichtlooze gezinnen weer petroleum en de schepen zijn klaar om ons uit Indiè',
Amerika en Engeland levensmiddelen te halen. Bang voor de revolutie wordt er nu
gezorgd als nooit te voren. De beeren zitten in draf.'

De revolutionairen hoopten dat de onrust zich zou uitbreiden en tot een
eventuele omwenteling zou leiden. Het mocht niet zo zijn. Hun invloed
onder de bevolking en dus ook onder de soldaten was te gering. Zowel
de SDP als de anarchisten en syndicalisten zaten na de mislukte revolutiepoging van Troelstra daarom met een katterig gevoel. Een kans op een
omwenteling was, mede vanwege hun zwakte, voorbijgegaan. Belangrijke
vragen zijn welke conclusies zij hieruit trokken. Hoe zouden zij trachten
de massa's te beïnvloeden? Hoe zouden de diverse groeperingen voortaan
omgaan met soldatenwerk?

14.1. De Bond van Gedemobiliseerden
In het verleden was belangenbehartiging voor alle linkse groeperingen van
ondergeschikt belang geweest. Zij wilden voorkomen dat verbeteringen in
de positie van de soldaat zouden bijdragen aan de versterking van het militarisme. Nu de militairen gedemobiliseerd waren en de onvrede over hun
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materiële situatie groot was, viel dat principiële bezwaar weg. Bovendien
wilden de revolutionairen de massa aanspreken. Zoals we in het vorige
hoofdstuk zagen, groeide er een beweging van gedemobiliseerden. De revolutionairen wilden hiervan mee profiteren. Vooral in de hoofdstad, waar
de radicale arbeidersbeweging al een sterke positie had, lukte dit.
O p 2i november namen gedemobiliseerden vanuit linkse hoek het
initiatief voor een vergadering in de Amsterdamse Handwerkers Vriendenkring. Zo'n 6oo militairen stroomden samen. Deze bijeenkomst was de basis voor de revolutionaire organisatie van gedemobiliseerden. De start was
niet eenvoudig. Zij moest concurreren met de sociaal-democratische BVND,
die ook onder deze groep werkte. Dat bleek op de vergadering. Het ging er
chaotisch aan toe. Louis de Visser was uitgenodigd door enige van zijn kameraden uit de Amsterdamse soldatenraad om te komen spreken. Volgens
De Tribune wilde één van de soldaten die alles georganiseerd had de leiding
nemen. De BVND was het daar niet mee eens. Het SDAP-lid Wolf opende
de vergadering en kondigde Hendrik van der Ploeg, voormalig bestuurder
van de BVND, aan als spreker. Maar eerst diende De Visser het podium te
verlaten. Na een fel protest vanuit de zaal zegde de voorzitter toe dat ook de
communistische voorman de zaal mocht toespreken. De toespraak van Van
der Ploeg werd steeds onderbroken door geschreeuw: 'Wat kan ons jullie
bond schelen, wij willen onze eigen zaken opknappen, Rode Garde willen
wij zijn.' Van der Ploeg eiste een uitkering van ƒ 6,— per week en ƒ 50,- voor
de aanschaf van kleding. Hij stelde de vergadering voor om de belangen
te laten behartigen door de BVND. Na wat duw- en trekwerk betrad ook De
Visser het podium. Hij wilde niet voor de soldatenraden pleiten zoals Van
der Ploeg voor de mobilisatieclubs, maar wees op de noodzaak van eensgezind optreden. Er diende vol loon uitgekeerd te worden met daar bovenop
minstens ƒ100,- voor de aanschaf van kleding en levensonderhoud van de
mannen en hun gezinnen. Hij pleitte tegen het aannemen van de motie van
de BVND. De gedemobiliseerden moesten zeil opkomen voor hun rechten.
Na een vergeefse poging van Wolf om de leiding van de vergadering te hernemen, gaf hij de voorzittershamer over aan een soldaat die uitriep dat een
Comité van Actie gevormd zou worden ter behartiging van de belangen van
de, naar hij schatte, 30.000 gedemobiliseerden in Amsterdam. 2 De toon was
hiermee gezet. De eisen van de revolutionairen waren harder dan die van de
BVND en dit bleek in de radicale Amsterdamse milieus aan te slaan.
Het hiervoor genoemde Comité van Actie der Gedemobiliseerden riep
voor 25 november een grote vergadering uit opnieuw in de Handwerkers
Vriendenkring. Louis de Visser was ook toen weer present. De vergadering koos een comité van twaalf personen en besloot op te roepen voor
een 'proletarische militaire mars'. Het comité verspreidde duizenden
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pamfletten, waarin de gedemobiliseerden werden opgeroepen in uniform
te verschijnen.' Drie dagen later demonstreerden volgens De Tribune duizenden soldaten in uniform door Amsterdam. Velen hadden borden bij
zich met daarop hun eisen. Het syndicalistisch georganiseerde gemeentepersoneel dat vergaderde in de Handwerkers Vriendenkring sloot zich
onder gejuich aan bij de militairen. Aan het slot van de demonstratie las
Nelis Kitsz een motie voor met daarin vijf eisen, die het LRSC stelde aan
de regering:
i) Directe aftreding van de regering en de gemeentebesturen, instelling
van een volksregering op basis van arbeiders- en soldatenraden;
2) Onmiddellijke vrijlating van alle dienstweigeraars, politieke gevangenen en muiters;

3) Opheffing van alle wetten die de vrijheid van beweging van arbeiders
en soldaten belemmeren;
4) Onmiddellijke demobilisatie m e t b e h o u d van wapens;

5) Een minimumbestaan voor alle arbeiders en daarmee gelijkgestemden,
dus ook voor de gedemobiliseerden. 4
De demonstranten namen de motie unaniem aan. Ook het NAS had zich
door middel van een manifest uitgesproken voor onder andere de onmiddellijke vrijlating van dienstweigeraars, politieke gevangenen en muiters
en een volledige en ruime vergoeding voor gedemobiliseerden zolang ze
werkloos waren.5
De zwakkere partij in Amsterdam, de BVND probeerde tevergeefs de
revolutionaire invloed onder de gedemobiliseerden aan te tasten. De bond
stelde herhaaldelijk samenwerking voor, maar dit liep steeds op niets uit.
De reden hiervoor was dat de sociaal-democratische organisatie redelijk
wilde overkomen en hardere eisen als irreëel bestempelde. De gedemobiliseerden in Amsterdam kozen hier niet voor/' De revolutionairen behoefden
geen water bij de wijn te doen. De BVND moest intern ook toegeven dat de
revolutionairen de sociaal-democraten in de hoofdstad in de strijd om de
gunst van de gedemobiliseerden overvleugelden."
De revolutionairen wensten hun actie over het hele land te verbreiden.
Nog diezelfde maand nam het actiecomité van de Amsterdamse vereniging
van gedemobiliseerden het initiatief om een landelijke Algemeene Bond
v
an Gedemobiliseerden' op te richten. Het voorlopig bestuur daarvan hield
op 4 december een vergadering, die ƒ2,11 inzamelde voor het steunfonds
voor de gezinnen van de slachtoffers van de demonstratie van 13 november. Deze steuncampagne was een initiatief van het LRSC. B. Lansink jr.,
een van de voormannen van de Socialistische Partij en van het NAS, was
voorzitter, de sigarenmaker Christiaan Jacobus Jansen secretaris en de bak-

920

NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND

ker Jacobus Cornelis Woertman was de penningmeester. Het voorlopig
bestuur zou zich buigen over de voorbereiding van een landelijk congres.'
Lansink jr. vond het 'uit het oogpunt van praktisch belang voor de onafhankelijke vakbeweging' logisch dat hij het voortouw nam in de beweging
van de gedemobiliseerden. O p de algemeen bestuursvergadering van het
NAS gehouden op 14 december liet hij weten dat hij op kosten van het NAS
instructiemateriaal had laten drukken aan de hand waarvan de plaatselijk
federatiebesturen afdelingen van de BVG konden oprichten. 9
Het eerste en tweede congres
Maandag 6 januari hielden afgevaardigden van gedemobiliseerden in café
De Pool op het Damrak te Amsterdam een congres, dat bijeengeroepen
was door het voorlopige bestuur. Doel was de officieus gevormde 'Algemeene Bond van Gedemobiliseerden' een officieel karakter te geven. Als basis
daarvoor dienden vijf eisen, die eerder opgesteld waren door de vereniging
van Amsterdamse gedemobiliseerden:
1) een uitkering van ƒ 100,— voor burgeruitrusting;
2) uitbetaling van het volle loon zolang de werkloosheid duurt;
3) productief werk tegen loon overeenkomstig de voorwaarden, door de
vakbeweging in de desbetreffende bedrijven gesteld;
4) amnestie voor alle militaire dienstweigeraars;
5) intrekking van vonnissen welke militairen hebben ondergaan, om te
voorkomen dat enig nadeel ondervonden wordt in de burgermaatschappij van de straffen die zij in militaire dienst hebben ondergaan.'0
Het congres was toegankelijk voor alle organisaties van gedemobiliseerden.
Voorwaarde was het storten van een gulden door de deelnemende organisaties om de congreskosten te dekken." In verschillende plaatsen bestonden
in januari sympathiserende organisaties/afdelingen:
XL. Ledentallen afdelingen BvG
Almelo
Amsterdam
Apeldoorn
Beverwijk
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Enschede

100 leden
850 leden
200 leden
100 leden
onbekend
300 leden
onbekend
onbekend

Gorinchem
120 leden
100 leden
Groningen
100 leden
Haarlem
onbekend
Hengelo
onbekend
Leiden
onbekend
Rotterdam
Zaanstreek (Zaandam/
Wormerveer)
150 leden
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Lang niet zeker is of de aantallen juist zijn. Linkse kranten en organisaties
dikten uit propagandistisch oogpunt de eigen ledentallen nogal eens aan
en bagatelliseerden die van de concurrenten. Er waren volgens eigen zeggen
op het congres 15 organisaties aanwezig die ongeveer 3.000 leden vertegenwoordigden. Dat zou zo'n 86% van het totaal zijn, want de bond verklaarde
3.500 leden te hebben. De concurrerende BVND ging uit van ongeveer 2.500
leden verspreid over een twaalftal afdelingen.'2 O m bovengenoemde reden
zou dit een te lage schatting kunnen zijn.
Het congres stelde bovengenoemde eisen nogmaals vast met daarbij de
toevoeging dat de vergoedingen en uitkeringen ook alsnog zouden gelden
voor de oud-kleinverlofgangers die voor 1 augustus 1918 gedemobiliseerd
waren en uitgesloten waren van steun. Verder eiste de vergadering amnestie
voor deserteurs. De afgevaardigden kozen een bestuur. Lansink jr., tevens
secretaris van het LRSC werd voorzitter, de eerdergenoemde Jansen secretaris. De voormalig marinematroos Antonie Vreeken fungeerde als penningmeester. De andere bestuursleden waren Wolter Postma, 'J- Landman'
alias Jaap de Bruin, 'J. Monnier' (schuilnaam van de elektricien Johannes
Adrianus Boerman) en J. Smit. Het congres sprak af dat de contributie 2,5
cent per week zou bedragen. Daarvoor zouden leden tevens het binnenkort
uit te geven blad De Gedemobiliseerde krijgen." Toen de NAS-bestuursvergadering bijeenkwam van 18 januari deelde Lansink jr. mede dat het aantal
leden gegroeid was tot 5.000. Nu bleek ook duidelijk waarom de onafhankelijke vakbeweging zich zo sterk bemoeide met de gedemobiliseerden:
De inschrijvingsbiljetten voor de leden worden benut om na te gaan tot
welke organisaties deze menschen behooren, om dat materiaal later aan
te wenden voor de versterking en uitbreiding onzer organisaties.' Met
andere woorden: de door financiële problemen geplaagde onafhankelijke
vakbeweging bereidde zich voor op de reïntegratie van de arbeiders in het
soldatenpak in de burgermaatschappij.' 4
Het eerste nummer van De Gedemobiliseerde verscheen in januari 1919.
De volgende maand verscheen nr. 2, dat vanaf dan als ondertitel had,
orgaan van den Algemeenen Bond van Gedemobiliseerden en Verlofgangers.
Daar de minister van Oorlog, G.A.A. Alting von Geusau nauwelijks in
ging op de eisen riep het blad zijn lezers op tot: 'Durchhalten! Rusteloos
doorgaan met onze eischen te doen hooren en actie te voeren. Duizenden
milioenen oorlogswinst is er gedurende de oorlogsjaren gemaakt door heeren grootkapitalisten, terwijl de gedemobiliseerden aan alles behoefte en
gebrek hebben.'
Vanzelfsprekend vond het blad de BVND te gematigd. Aan de andere kant
vonden de officiële instanties de BVG te radicaal. Het kwam nogal eens voor
dat een kapitein, zoals in Huizen, druk uitoefende op de soldaten om maar
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geen afdeling van de gevaarlijke Bond van Gedemobiliseerden op te richten.
Hij zag liever een spreker als Hartog of Van der Ploeg. Deze kapitein was
zelfs bereid om ƒ 25,- te doneren om daarmee een afdeling van de BVND op
te richten." De BVND verwees dit verhaal overigens naar het rijk der fabelen.
Het geeft echter wel aan dat velen de BVG liever kwijt dan rijk waren.
O p 2 maart hield de BVG zijn tweede congres in gebouw Casino te Amsterdam. De Amsterdamse afdeling organiseerde om de conferentie kracht bij te
zetten een demonstratie met duizenden deelnemers, waarvan velen in volledig of gedeeltelijk militair tenue. Volgens een ministeriële beschikking van
27 december 1918 was dit overigens verboden.16 De demonstranten droegen
een groot aantal borden mee. Voor het gebouw was een menigte van 3.000
man samengestroomd die riep om Lansink. Daarop verscheen deze op het
balkon en sprak de gedemobiliseerden toe. Hij riep hen op zich nooit meer
in een nieuwe oorlog mee te laten slepen en dus ook niet mee te doen aan
een eventuele tweede mobilisatie in verband met de problemen met België.
Het LRSC had hiertoe inmiddels een manifest uitgebracht dat inging op de
'Schelde- en Limburgkwestie'.17 Hij zegde toe een motie in te dienen voor
het besloten gedeelte van het congres, dat als de eisen niet onmiddellijk zouden worden ingewilligd, de gedemobiliseerden zouden ophouden soldaten
te zijn van het Nederlandse leger. De motie zou overgebracht worden aan de
minister van Oorlog. Hierop volgde een daverend applaus.
Nadat Lansink jr. gesproken had, werd Domela Nieuwenhuis in de
Handwerkers Vriendenkring op een bijeenkomst van de Sociaal Anarchistische Actie gehuldigd vanwege zijn veertigjarige jubileum als redacteur van
socialistische bladen. Een demonstratie van gedemobiliseerden trok langs
de Handwerkers Vriendenkring. Toen Domela Nieuwenhuis op straat
verscheen kwam er geen einde aan het gejuich.,!i Willem Hofman, lid van
de Amsterdamse Soldaten en Arbeidersraad, bedankte de soldaten namens
Domela Nieuwenhuis voor de ovatie.'9 Binnen, op het besloten gedeelte
van het congres benadrukte Lansink jr. dat onder druk de minister in december 1918 tot twee keer toe genoodzaakt was de regeling te wijzigen.
De vereniging was sedert haar eerste congres behoorlijk gegroeid. Zij
telde 6.500 leden verspreid over 33 afdelingen. Precies 23 afdelingen, vertegenwoordigend 5.800 leden waren op het congres aanwezig. Wederom
zijn het getallen van de organisatie zelf en deze vallen dus te hoog uit. Het
blad van de BVND, De Reveille, noemde een aantal van 4.000 leden. ; Dat
er sprake was van groei is onmiskenbaar. Het hoofdbestuur bestond nu
uit drie Amsterdamse leden (Lansink sr., verder waarschijnlijk C.J. Jansen
en A. Vreeken) en vier provinciale vertegenwoordigers. Zo was 'Monnier
verantwoordelijk voor Zuid-Holland, de communistische journalist Pieter
Cornelis den Ouden voor het zuidelijke deel van Nederland en Lansink jr.
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voor de noordelijke provincies. Onbekend is wie de vierde provinciale vertegenwoordiger was.2' Acties liepen in de provincies Drenthe, Groningen
en Friesland. In de laatste provincie zouden het niet zo zeer de activiteiten
van BVG-afdelingen zijn die in het oog sprongen, maar vooral het opzetten
van een provinciale raad van arbeiders en soldaten.
Op het congres kwamen vele schrijnende staaltjes van de gebrekkige
steunverlening aan de orde. Het besloot de grieven aan de minister van
Oorlog over te brengen. O p 27 maart vond een onderhoud plaats. Dit
was echter weinig succesvol, omdat de minister juist van plan was de
steunverlening zo snel mogelijk af te bouwen. Vanwege het aflopen van de
steunverlening medio maart, besloot het congres tevens om de strijd voor
de inwilliging van de bondseisen nog harder te voeren. De bond zou zijn
leden ontheven achten van verdere dienstplicht en zou overgaan tot andere
maatregelen. Zo zou onder andere de militaire uitrusting teruggestuurd
worden." Of dat een realistisch actiemiddel was viel nog te bezien. Door
de heersende schaarste waren alle spullen waardevol en de afzwaaiende soldaten maakten daar dankbaar gebruik van door hun plunje te verkopen. ;i
Lansink sprak zich uit tegen een mogelijke nieuwe oorlog. De afgevaardigden namen een motie aan die stelde dat de bond de dienstplichtigen op
afdelingsvergaderingen bijeen zou roepen 'om de uitvoering van de tweede
mobilisatie met alle ten dienst staande maatregelen te voorkomen'. De
volgende dag zouden leden dan op verzamelplaatsen als stations met alle
mogelijke middelen proberen de mobilisatie te doen mislukken. M
De strijd tegen een mogelijke nieuwe oorlog vormde het enige politieke
element van het congres. Strijd tegen kapitalisme en imperialisme en dus het
revolutionaire werk waren opvallend afwezig. Wellicht achtten de sprekers
daarvoor de tijd nog niet rijp en wilden zij eerst een in de maatschappij verankerde massabeweging. Het tweede congres was kwantitatief het hoogtepunt
van het bestaan van de BVG en vormde in die zin een stap voorwaarts. De
onvrede onder gedemobiliseerden was groot, de actiebereidheid was enorm.
Toch zou van verdere uitbouw van de organisatie geen sprake zijn. Sterker
nog: de beweging zou verlopen. Een derde congres vond nooit plaats.
Afdelingswerk
Zoals we zagen, bestonden in verscheidene plaatsen afdelingen van de BVG.
Het zwaartepunt lag in Amsterdam. Van sommige afdelingen vernemen
we slechts sporadisch berichten, zodat we ons moeten afvragen of het hier
levensvatbare afdelingen betrof. Waarschijnlijk waren de syndicalisten hier
ook zwak, waardoor het beleid van het NAS om de band met uit het leger
teruggekeerde arbeiders te herstellen en/of nieuwe leden te winnen hier
weinig kans van slagen had. Ook is het mogelijk dat het hier om vergade-
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ringen ging waarvoor revolutionaire sprekers waren uitgenodigd. De BVG
wilde zoals de BVND neutrale organisaties graag aan zich binden. Dat zal
niet altijd succesvol zijn geweest. Soms ging een organisatie haar eigen weg,
zodat revolutionaire bladen er niet meer over berichtten. Hieronder volgt
een overzicht van de activiteiten van afdelingen die kortere of langere tijd
hebben bestaan:
XLi.

Aantaller . (huishoudelijke)

Alkmaar
Almelo
Amsterdam
Apeldoorn
Beverwijk
Delden
Delft
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Enschede
Gorinchem
Groningen
Haarlem

vergaderingen

demonstraties

z
6
ré

i

io (min.)

3
?

3

i

i

3

2

5

4
3

afdelingsvergaderingen

3

5
3

i

4

i

en demonstratief
vergaderingen

Hellevoetsluis
Hengelo
Hilversum
Leiden
Lonneker
Noordwolde
Rotterdam
Sappemeer
Schiedam
Watergraafsmeer
Weesp
Wijhe
Ulrum
Zaanstreek

demonstraties

p
2

i

6
6

i

5

i
i

6

i

3

i

2

p
2

i

?
?

6

i

Soms is niet bekend in hoeverre de leden de BVG een warm hart toedroegen.
Als voorbeeld waarin dat niet het geval was, moge Apeldoorn dienen. De
afdeling was hier politiek heterogeen. 26 Er waren afdelingen die actief op
zoek waren naar samenwerking met het steuncomité. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Deventer. Daar maar een persoon in dit comité hier oren naar had.
kwam het hier niet van.2" Vaak ook vonden debatten plaats met leden van
de BVND en kwam het tot samenwerking. Soms organiseerden modernen
en onafhankelijken gezamenlijk vergaderingen (Rotterdam en Leiden). In
meer plaatsen wezen revolutionairen die samenwerking af. Zo geschiedde
dat in Deventer, waar de vrije socialisten sterk waren.28 Sommige afdelingen bleken krachtiger dan anderen. In die plaatsen waar de radicalen
gedurende de oorlog op diverse terreinen activiteiten ondernamen, zien wi
deze ook weer na de oorlog aan het werk. Ook zien we soms, zoals in Wor-
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merveer, dat het de soldatenraad was die zich omvormde tot afdeling van
de BVG.29 In Gorinchem besloot de afdeling op voorstel van het communistische raadslid Mijndert Snoek tot verhoging van de contributie met i cent
om alle leden een gratis nummer van de Soldaten-Tribune te geven.' 0 De
bond vormde een belangrijk terrein van revolutionaire samenwerking, die
ook een internationale dimensie kreeg. Zo verspreidde revolutionairen in
Rotterdam manifesten onder de aldaar gelegerde Amerikaanse en Engelse
militairen, die op het punt stonden naar huis af te reizen. De bedoeling
hiervan was dat de soldaten zich zouden organiseren in communistische
partijen en zich aansloten bij bijvoorbeeld de in Engeland actieve bonden
van gedemobiliseerden als de socialistische 'National Union of Ex-Servicemen' (NUX) en de 'Sailors', Soldiers' and Airmens' Union'. 3 ' Hieronder
bespreken we de activiteiten van de sterkste afdeling, namelijk Amsterdam
en verder van de organisaties in Leiden, Rotterdam en de industriestreek
in Overijssel.
Amsterdam
In de hoofdstad vonden de eerste maanden van 1919 vele bijeenkomsten
plaats met vaak duizenden deelnemers. De roep om gezamenlijk optreden
mocht dan luid zijn, in de praktijk stuitte dat op problemen. Zo waren
er bijvoorbeeld verschillende links-radicale en gematigde partijen actief
onder de gedemobiliseerden. Bovendien wensten verschillende leiders samenwerking met de vele werklozen, die onder een andere regeling vielen.
Voor 29 januari had de BVG-afdeling een vergadering bijeengeroepen voor
de niet onder de steunregeling vallende 'oud-kleinverlofgangers' in gebouw
Casino waar De Visser sprak.'2 Nelis Kitsz en Jan Hendrik Beijer (die samen met Jan Elderenbos het afdelingsbestuur vormde) benadrukten in de
stampvolle zaal het belang van gezamenlijk optrekken met de gedemobiliseerden van na augustus 1918, waarbij de laatste uitdrukkelijk noemde dat
er geen propaganda-actie voor één bepaalde partij gevoerd moest worden."
Dit bleek een illusie. Het zouden juist deze verlofgangers zijn die niet voor
de BVG kozen.
Behalve de BVG bestond er in de hoofdstad een organisatie voor werklozen, het Werklozen Agitatie Comité (WAC). Daar de hiervoor genoemde
oud-kleinverlofgangers als gewone werklozen werden behandeld, lag het
voor de hand dat zij zich aansloten bij het WAC. Dit comité organiseerde
meetings die ook zeer druk bezocht waren. Zo spraken op 6 februari Pieter
Keijser en Christiaan Joost Akkerman (uit Leiden) op een protestbijeenkomst tegen de behandeling door het steuncomité.' 4 Een maand later, op
4 maart was de Handwerkers Vriendenkring afgeladen. Vele werklozen
moesten buiten in de regen blijven staan. Na de opening door Jan Homma,
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de commissaris van het WAC, kwam Wijnkoop aan het woord. De aanwezigen namen moties aan ter ondersteuning van het program van eisen van
het LRSC en tegen het steuncomité."
De boodschap van sprekers was veelal het verbeteren van samenwerking. Akkerman, Kitsz en De Visser spraken op 26 februari op een door
1.600 mensen bezochte bijeenkomst in de Diamantbeurs."' Kitsz riep in
het bijzonder de oud-kleinverlofgangers op om de krachten te bundelen
en samen te werken met de gedemobiliseerden. 'Er is geld genoeg', waarbij
iemand uit de zaal er aan toevoegde: 'Anders verkopen zij dat zooitje oud
roest, de vloot, maar!' Akkerman sprak over een tijd van daden die aangebroken was. Hij waarschuwde daarbij voor een 'zekere bond [de BVND], die
het slechts te doen is om politieke voordelen te plukken'. Tenslotte deed
Akkerman een beroep op gedemobiliseerde oud-kleinverlofgangers, werklozen en werkende arbeiders om gezamenlijk het 'juk van het kapitalisme af
te werpen', zodat er voor iedereen brood, kleding en welvaart beschikbaar
zouden komen. i_ Die samenwerking verliep steeds moeizaam en voor hei
moment boekten zij echter geen resultaten.
Een probleem voor de links-radicalen van WAC en BVG was dat er geen
goede verhouding met de lokale overheidsinstanties bestond. In tegenstelling tot de BVND had de BVG geen zitting in de demobilisatiecommissie,
opgericht door het plaatselijk steuncomité met als doelstelling de verstrekking van uitkeringen aan gedemobiliseerden te organiseren. Dat had zijn
redenen. Het steuncomité vond de BVG te radicaal en omgekeerd had de
bond er geen vertrouwen in dat er een ruimhartig uitkeringenbeleid zou
komen. Directe samenwerking was er dus niet. Wel was het zaak om de
gedemobiliseerden de weg naar deze commissie te wijzen. De plaatselijke
BVG had voorgedrukte formulieren laten maken waarop de leden alleen nog
maar hun naam, dag van afzwaaien en het bedrag waarvoor zij in aanmerking dachten te komen, hoefden in te vullen. Vervolgens hoefden zij het nog
alleen maar in te leveren bij het Plaatselijk Steuncomité.
Juist omdat BVG en WAC niet met de autoriteiten samenwerkten, radicaliseerden zij verder en vormden beide organisaties een probleem voor de lokale
overheid, die soms intimiderend tewerk ging. Volgens De Tribune werden
enkele bestuurders van de BVG na een onderhoud met de autoriteiten 'vriendelijk onthaald door het driekwart moderne politiecorps van Amsterdam
Dit was een verwijzing naar de invloed van de SDAP onder de politieagenten.
De politie sloeg er met de blanke sabel op los, waarna één van de bestuurders.
A. Vreeken naar het ziekenhuis moest om zich te laten verbinden.iS
De autoriteiten waren verontrust. Terwijl de BVG op 11 maart een huishoudelijke vergadering organiseerde in de Handwerkers Vriendenkring
hielden zij de bezetting van de Cavalerie- en Oranje-Nassaukazerne gereed.
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Tevens was er een grote politiemacht op de been. Toen de soldaten op 12
maart het bevel kregen om voor alle vensters aan de straatzijde machinegeweren op te stellen, weigerden de meesten dat. Uiteindelijk deden wat
onderofficieren en zoals De Tribune het noemde, 'onderkruipers' het wel.39
De autoriteiten wilden geen herhaling van dit voorval. Vier dagen later
verboden zij de gedemobiliseerden om langs de Oranje-Nassau kazerne te
gaan, waar mitrailleurs waren opgesteld. Zij kozen toen een andere route,
waarbij ze onder andere voor de redactielokalen van De Tribune halt hielden om 'een geestdriftige ovatie te brengen aan de revolutionaire pers'. De
invloed van De Tribune was ondertussen zodanig dat er op de demonstratie
niet minder dan 550 exemplaren werden verkocht. 40
De revolutionairen hadden gedurende de hele oorlog moeite om aansluiting te vinden bij grote delen van de bevolking. De demobilisatieperiode vergrootte in ieder geval in Amsterdam hun kansen. Er was ontevredenheid over de steunregeling, er was werkloosheid en er was een grote
groep van agitatoren en organisatoren in de hoofdstad voorhanden. Slechts
de verdeeldheid onder de aanhang vormde een probleem.
De afdeling van de BVG deed niet alleen aan agitatie en belangenbehartiging, maar voerde ook een theoretische discussie over dienstweigering.
Twee leden, te weten een zekere 'Mars' en 'Vengeur' (wreker), pseudoniem
van voormalig matroos en later dienstweigeraar Jo de Haas waren hierbij
betrokken.4' Waarschijnlijk was 'Mars' de uit Oost-Europa afkomstige
Hermann Barmherzig. Enkele jaren later hield de politie Mars in de gaten
vanwege het vervaardigen van valse paspoorten. Zoals zovele andere communistische agenten kan hij zich natuurlijk al eerder in ons land bewogen
hebben. Er bestond een levendig verkeer van communistische activisten
dat gericht was op het steunen van de Russische Revolutie en de uitbreiding daarvan naar West-Europa. Illustratief daarvoor is het verhaal van het
cp-lid Sebald Rutgers die van Lenin opdracht kreeg om met dik twintig
miljoen goudroebels op zak de Nederlandse revolutie te bevorderen. 42
Ruitentikkerij
De verdeeldheid tussen WAC en BVG bleef. Er was daarnaast sprake van
wrijving tussen het WAC aan de ene kant en het NAS en Amsterdamse
PAS-bestuur aan de andere kant. 'Ch. W stuurde daartoe zelfs een open
brief aan Kitsz en Lansink jr. Hij vond het vreemd dat zij wel spraken op
bijeenkomsten van de BVG, maar niet voor het WAC. Hij had het zelfs over
het 'negeren van het WAC'. Lansink jr. had hier echter zijn redenen voor.
Zeker was het geweld dat zich tijdens de demonstraties van het WAC telkens
voordeed reden voor de geschillen. Lansink en zijn landelijke BVG distantieerden zich hiervan. 4 ' O p rellen beluste organisaties als het WAC creëerden
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volgens hem juist een scheiding tussen werkenden en werklozen.44 Hij
stelde verder dat het WAC nogal sceptisch stond tegenover integratie in de
onafhankelijke vakbeweging. Hoewel niet uitgesproken kon de organisatie
zich niet vinden in de ontwikkeling die het NAS doormaakte, namelijk dat
de beweging steeds meer afstand nam van syndicalisme en opschoof in de
richting van het N W .
Een andere bron van conflicten was ongetwijfeld dat in de persoon van
Jules Emile Korsel het PAS een afvaardiging had in de demobilisatiecommissie. Vertegenwoordigers van BVG en WAC liet het comité daarentegen niet
toe. Naar aanleiding van de relletjes, waarvoor het WAC verantwoordelijk
was, besloot de demobilisatiecommissie om betrokken gedemobiliseerden
niet langer in aanmerking te laten komen voor steun. 4 ' Korsel kon of wilde
dit niet verhinderen.
Werklozen en gedemobiliseerden demonstreerden in verband met het
aflopen van de steunregeling in maart zo ongeveer elke dag. Meestal ontaardden de betogingen in geweld. Verzamelpunt was steeds het Spui.46 Volgens een Amsterdams politierapport waren het niet zo zeer de straatbetogingen georganiseerd door gedemobiliseerden, die problemen opleverden:
'Men gedroeg zich dan ook werkelijk naar de voorschriften, de optochten
werden behoorlijk geëncadreerd door voldoende politie, zoodat tijdens die
optochten niets is voorgevallen.' Echter na het ontbinden van de demonstratie verzamelde een deel van de demonstranten zich elders, waarbij zij
ruiten insloegen en de goederen (waaronder revolvers) roofden. Deze wapens gebruikten zij vervolgens ook bij de schermutselingen met de politie
in de buurt van de kantoren waar de mannen hun papieren moesten laten
stempelen. De stempellokalen waren een plaats van agitatie en onrust.4'
O p donderdagmiddag 27 maart, verzamelden zo'n tien gedemobiliseerden zich na afloop van een op het Museumplein ontbonden demonstratie,
waar de communist Alex Wins haar toegesproken had, op de Spiegelgracht.
Van daaruit trokken ze op naar de Kalverstraat, waar ze een ruit intrapten
bij de messen- en wapenwinkel 'de Buil Dog' en ongeveer tien revolvers
meenamen. De politie hield vier personen aan, waaronder de losse werkman Jacobus Knaap (de jongere broer van Roelof Knaap) en J.H. de Vries,
maar vond de revolvers niet. De particuliere detective Jacobus Johanne*
Herrebrugh had de stoet gedemobiliseerden een tijdje gevolgd en zijn getuigenis voor de rechtbank, waarbij hij verklaarde duidelijk gezien te hebben dat Jacobus Knaap een revolver weggenomen had, deed de beklaagde
voor zes maanden achter de tralies verdwijnen.48
Een dag later gooiden betogers na de ontbinding van de demonstratie
ook ruiten in. Uit een goudsmidwinkel ontvreemden zij enkele gouder.
ringen. 49 De stemming onder de gedemobiliseerden kwam vanzelfsprcl
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aan de orde op de die dag gehouden vergadering van de demobilisatiecommissie. Veel kwamen niet in aanmerking voor steun. J. Kuurstra (BVND)
en Korsel deelden mee dat onder de gedemobiliseerden een 'bijzonder
geprikkelde stemming' heerste. Korsel lichtte toe dat de mensen naar werk
verlangden. De commissie stelde er niets aan te kunnen doen.50 De demonstraties, waarvan de grootte mede door een metaalstaking toenam, zouden
het hele weekend doorgaan. 5 '
Met ingang van i april besloot de burgemeester daarom ook om alle
betogingen van gedemobiliseerden te verbieden. Tevens hield hij de te Watergraafsmeer en Sloterdijk gestationeerde marechaussee achter de hand.52
De politie patrouilleerde overal in de winkelstraten. Toen op 2 april zich
toch een aantal demonstranten verzamelde op het Spui, verwijderde de
politie hen gewapenderhand/' Daartoe beschikten de agenten inmiddels
ook over vuurwapens, waardoor de politie in gewelddadige situaties geen
beroep meer hoefde te doen op de infanterie en de relbestrijding langer een
politiezaak kon blijven.'4 De Centrale Inlichtingendienst beschouwde De
Visser, die veelvuldig voor gedemobiliseerden sprak, als de gevaarlijkste revolutionaire propagandist. Hij is één van de weinige leiders in Nederland,
die door zijn meesleepende rede in staat is, het publiek tot oogenblikkelijke
revolutionaire handelingen aan te zetten.' De gedemobiliseerden waren
van plan om, overgeleverd aan de plaatselijke steuncomités, demonstratief
hun uitrusting in te leveren.55
De hier besproken rellen met gedemobiliseerde soldaten waren typerend
voor 1919. Ze kwamen in meerdere landen voor. De soldaten waren bereid
te dienen 'voor zolang het duurt'. Ze wilden nu echter zo snel mogelijk naar
huis en zagen geen redenen meer om zich nog langer offers te getroosten
voor het vaderland. Eenmaal terug in de burgermaatschappij wachtte hen
armoede, honger en werkloosheid. Dat vonden ze onrechtvaardig. De straataemonstraties en rellen in vooral Amsterdam in juli 1917 en in het voorjaar
van 1918 herinneren aan de ongekende uitbarstingen van de massa's in de
achttiende en negentiende eeuw tegen de levensmiddelenpolitiek van de
regering. Daarbij greep de bevolking terug op het recht om zich te voeden
als zij honger heeft. Dit 'traditional levelling instinct' kwam naar voren in de
welwillende houding tot diefstal en tot deelname aan plunderingen tijdens
oproeren. Veel mannen hadden zich, weliswaar zonder veel enthousiasme, ter
beschikking gesteld aan de strijdkrachten van de regering. In ruil daarvoor
verwachtten zij nu op zijn minst ondersteuning gedurende de demobilisatie.
Door hun 'collective bargaining by riot' onderstreepten ze dat.56
Het (dreigende) gevaar van relletjes speelde ongetwijfeld een rol in de
besluiten van de (plaatselijke) autoriteiten om al dan niet steun te verlenen.
Weliswaar staakte Amsterdam de uitkeringen aan relschoppers, maar in
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bijvoorbeeld Utrecht was dat anders. De gemeenteraadsvergadering van 26
juni 1919 boog zich over een voorstel van B en w om een krediet te verlenen
aan de werkloosheidscommissie ten behoeve van uitkeringen aan gedemobiliseerden. Een van de raadsleden betoogde hierover: 'Wat zal er geschieden
indien de uitkeeringen niet plaats hebben? Dan zullen de gedemobiliseerden natuurlijk aankloppen bij de werkloozenkassen en bij de aalmoezenierskamer en dan kost het aan de gemeente Utrecht direct en indirect nog heel
wat meer geld. Afgezien nog van de mogelijkheid van relletjes en andere
onaangenaamheden.' Het voorstel werd dan ook aangenomen.'
De rellen hadden uiteindelijk geen gevolgen voor de verhoudingen binnen radicaal links. Met het aantrekken van de economie na de zomer van
1919, nam de werkloosheid af. Vanzelfsprekend verviel daarmee een basis
voor het WAC om actie te voeren. Rellen vonden dan ook niet meer plaats.
Het NAS, dat hier ongetwijfeld tevreden over was, kon nu hopen dat deze
ex-werklozen zich bij de onafhankelijke vakbeweging zouden aansluiten.
Bond van rode gardisten
Sommige activisten onder de gedemobiliseerden hadden behalve de uitkeringen toch ook nog de revolutie op het oog. O p de huishoudelijke
vergadering van 3 juni 1919 besloot de afdeling Amsterdam, met inmiddels
Jan Willem Hendrik Hanskamp als voorzitter/* beïnvloed door de ontwikkelingen in Duitsland, tot het oprichten van 'Roode Gardes'. De afdeling
wilde 'de regeering en de kapitalisten de schrik om het hart doen slaan.
want het merendeel van de leden was van mening dat van de bond toch
weinig kracht uitging." Een maand later, op 10 juli, scheidde de afdeling
zich af van de BVG en ging over tot de naamsverandering in Rode Garde
of Bond van Rode Gardisten, die we later in dit hoofdstuk bespreken. Het
hele bestuur was lid van de Communistische Partij. Volgens een politierapport zou De Visser zich als volgt op deze vergadering hebben uitgelaten:
wanneer je de mUitairen niet kunt bewegen zich openlijk bij jelui aan te sluiten,
zorg dan dat zulks in 't geheim geschiedt, ook de regering zwendelt in 't geheim,
waarom zouden wij dat dan niet mogen. Maakt revolutie, verscheur de grondwet
en andere wetten, zorgt dat gij met een behoorlijk georganiseerd rood leger staât en
de heerschersbende zal U niet kunnen weerstaan en voor altijd worden ten onder
gebracht.

Het was in principe de laatste openbare vergadering van de BVG."
Het is overigens de vraag waarom de rode gardisten pas in juli met hun
nieuwe actie startten. In maart was de beweging sterk en zouden zij meer
kans van slagen hebben gehad. In juli was de beweging zo goed als verlo-
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pen. Maar misschien was dat juist wel de reden. Mogelijk wensten de gardisten de beweging nieuw leven in te blazen. Dat zou overigens geen succes
zoals uit een volgende paragraaf blijkt.
Wonderlijk genoeg kwam de BvG-afdeling eind 1919, toen de beweging
reeds lang doodgebloed was, weer bij elkaar in gebouw De Jong. De afdeling zamelde contributie in. H. Veldhuis en de inmiddels in Amsterdam
gevestigde Stephan us H. Delhaas controleerden de door Willem van Rossum beheerde kas en bevonden die in orde. 62 Secretaris Matthijs Sluijter
beklaagde zich in De Tribune over het verloop van de BVG. Hij bekritiseerde
de 'verkeerde taktiek' en het 'gebrek aan leiding'. Hij riep de andere afdelingen op zich met hem in verbinding te stellen. Volgens hem dienden zij
samen te werken met het (inactieve) RSC en zou een nieuwe publicatie zoals
de Soldaten-Tribune uitgegeven moeten worden. Daarvoor was vanzelfsprekend geld nodig. De afdeling van de CP had daarom het voornemen enkele
'geschikte personen' naar Riga te zenden, om daar waardevolle voorwerpen
op te halen. Die moesten dan te gelde gemaakt worden. 6. De joodse losse
werkman Sluijter had zich op veertienjarige leeftijd vrijwillig aangemeld als
tamboer voor een periode van acht jaar. Na verscheidene malen gedeserteerd te zijn, werd hij in 1907 ontslagen wegens 'misvormde voeten'. Dat
bleek geen beletsel om hem tijdens de oorlog aan te wijzen als landstormplichtige.64 Jan Homma completeerde als voorzitter het afdelingsbestuur.6s
Een vervolg zou de vergadering overigens niet krijgen. Een belangrijke
reden daarvoor is dat er geen afdelingen in het land meer bestonden.
Leiden
Na Amsterdam was Leiden de stad waar ook een redelijk actieve afdeling
ontstond. Dat was niet zo verwonderlijk. Gedurende de hele mobilisatiewaren er linkse soldatenorganisaties actief, gesteund door socialistische
delen van de burgerij. De SDP was er zelfs soms sterker dan de SDAP. Een
gevolg daarvan was dat revolutionair-links vertegenwoordigd was in het
plaatselijke steuncomité. O p 18 november 1918 werd PAS-activist Reinier
Pet jr. bestuurslid van het plaatselijk steuncomité. Naast vertegenwoordigers van de R.K. Volksbond en de Leidsche Bestuurdersbond (LBB), nam
C. Mader voor het PAS zitting als vertegenwoordiger van de gedemobiliseerden. In december organiseerde het steuncomité een spoedvergadering
naar aanleiding van een schrijven van het PAS en de Centrale van Bouwvakarbeiders, waarin zij drie eisen stelden:
a) productieve arbeid
b) toekenning van vol loon
c) verdubbeling van de steun als extra kerstgift
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De Visser ondersteunde op 4 december in de Leidse Graanbeurs deze eisen.66 O p 27 december kwam het Steuncomité weer bijeen. Pet probeerde
tot een compromis te komen en stelde voor om de uitkeringen te verhogen
van 80 naar 90% van het volle loon. J.J. van Stralen van de LBB ondersteunde dit. Het comité vond echter in meerderheid dat zij die dit wilden, maar
moesten aankloppen bij het gemeentebestuur, waarna aan het Steuncomité
om advies kon worden gevraagd. Dit werd aangenomen, waarop Pet zijn
voorstel introk. 6 " Het Steuncomité kwam 14 januari 1919 weer bijeen. Het
besloot tot de vorming van een commissie bestaande uit twee leden van het
Steuncomité en twee afgevaardigden namens de gedemobiliseerden. Vanat
20 januari zou dit comité dan zitting houden op het stadhuis ten einde de
belangen van de gedemobiliseerden te behartigen. 68 Het leek te mooi om
waar te zijn. O p het tweede BvG-congres gaf de afdeling aan een positieve
uitzondering te vormen, omdat ze zelf medeverantwoordelijk zou zijn voor
de regeling en uitbetaling van de steun. De strenge regels in aanmerking
nemend zou dat tot tevredenheid verlopen zijn. Het was een te rooskleurige voorstelling van zaken. O p 27 maart vond er op verzoek van de BVG
en LBB een overleg plaats met het steuncomité. Dit leverde niets op want
het bestuur voelde zich gebonden aan de richtlijnen van het Koninklijk
Nationaal Steuncomité. Dus na 120 dagen vervielen de gedemobiliseerden
tot de positie van andere ondersteunde gezinnen en 'crisiswerkloozen.'
Commissie en steuncomité functioneerden daarna steeds minder. Na op 11
februari voor het laatst bij elkaar gekomen te zijn vergaderde het Steuncomité weer voor het eerst op 13 mei. Volgens de notulen stemden Pet en Van
Stralen als enigen voor een voorstel om de ondersteuning van ongehuwde
gedemobiliseerden op ƒ 10,— per week te bepalen."0 Het was een van hun
laatste optredens.
De praktijk was dus niet zo positief. De BVG onder voorzitterschap van
soldatenraadlid Jaap de Bruin heeft zeker getracht middels vele vergaderingen en demonstraties druk uit te oefenen op de gemeente. Landelijke
kopstukken als Lansink jr (27 januari) en Kitsz (21 februari en 19 en 26
maart) kwamen spreken. De leidse activist Akkerman, ooit voorman van
de onafhankelijke mobilisatieclub, hield op 15 en 19 maart een rede. Op
eerstgenoemde dag was er tevens een demonstratie. De vergaderingen waren goed bezocht met tussen de 125 en 275 aanwezigen. In Leiden groeide
bij de linkse organisaties het besef dat samenwerking noodzakelijk was. Het
was de LBB die hier in de persoon van Van Stralen het initiatief nam. Het
kon tot samenwerking komen, omdat de afdeling van de BVND radicaler
was dan in veel andere plaatsen in het land."' In de loop van april kwamen
de activiteiten echter tot stilstand. Zoals elders verliep de beweging.
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Rotterdam
Hoewel er in januari reeds een vertegenwoordiging uit de havenstad op het
congres aanwezig was, zou een organisatie pas laat van de grond komen.
Dat was vreemd, want het plaatselijk steuncomité was niet gul bij het verstrekken van uitkeringen. In Rotterdam hadden de gedemobiliseerden het
slecht. Rond 20 januari kwam het besturenoverleg van het plaatselijke RSC
op uitnodiging van Bertus Bouwman bij elkaar om zich onder meer te buigen over acties van de gedemobiliseerden. 72 Een paar dagen later sprak De
Visser de gedemobiliseerden in het Rotterdamse Algemene Verkooplokaal
toe/1 Een echte BVG-afdeling was er nog niet. Dus restte de activisten van
het PAS, zoals Cornelis Kretz, J. Waltman en de communistische onderwijzer Christoffel Wijnveldt, het debat met de BVND. ~4 Pas daarna kwam het
tot een afdeling.
Die kon meteen aan de slag. In de gemeenteraad lag de motie van SDAPer Arie de Zeeuw ter tafel gericht op een betere steun- en werkverschaffingsregeling."'1 De BVG hield in dit kader op 1 april samen met de BVND
een openbare vergadering in 'het Vereenigingsgebouw'. Kretz en G.J. Selier
spraken voor 450 mensen. Zij spoorden de aanwezigen aan om de raadsvergadering van donderdag 3 april bij te wonen. Dit leidde echter niet tot aanname van de motie. 76 De politie hield de demonstratie van de ontevreden
gedemobiliseerden op de Kaasmarkt en de Hamsteeg tegen door met de sabel en gummistokken enige rake klappen uit te delen. Aanleiding vormde
een dertigtal personen met militaire jassen met daarop rode kokardes dat
weigerde door te lopen. Volgens de politie raakte niemand gewond. 77
Nadien zou voor zover bekend de BVG nog tweemaal bijeenkomen/1* In
de maand april gebeurde er verder niet veel meer. De BvG-afdeling verzocht
het dagelijks bestuur van het NAS om een gezamenlijke actie te starten tegen
de verlaging van de uitkeringen. Het NAS-bestuur vond echter dat ze zich
tot haar eigen bondsbestuur moesten richten/ 9 Dat was een opmerkelijke
reactie. Altijd was het NAS richting BVG bereidwillig geweest bij het voeren
van actie. Kennelijk werd dat minder naarmate de beweging verliep.
Industriestreek Overijssel
Naast de grote steden in het westen van het land, was het vooral de industriestreek in Overijssel waar de BVG afdelingen had. Het betreft hier de
plaatsen Almelo, Delden, Enschede en Hengelo. Veel van de georganiseerde activiteiten vonden plaats in samenwerking met de SP, de CP en natuurlijk met het PAS. O p initiatief van het PAS in Almelo vond er 16 december
een vergadering van gedemobiliseerden plaats in de 'Overwinning'. Na een
inleiding van de voorzitter Gijsbertus van Mierlo sr. sloten 42 leden zich
aan bij de nieuwe vereniging. De schilder Herman Kroeskop fungeerde als
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secretaris.80 O p 20 december zou er bij Gerrit Bennink thuis (in Hengelo)
voor de tweede keer vergaderd worden, met ditmaal Vanter als spreker.
Gijsbertus van Mierlo jr. verzorgde het verslag voor Recht door Zee}' Op 17
januari hield de afdeling een grote openbare vergadering met Lansink jr.ï:
De spreker noemde het verdedigen van eigen huis en haard gedurende de
mobilisatie wel wat gek. De legerleiding plaatste de manschappen gedurende de oorlog zover mogelijk van huis. Zo werden bij wijze van spreken
Friezen in Brabant gelegerd en Brabanders in Friesland.s-' De afdeling telde
nu reeds 330 leden en zou snel uitgroeien tot 400 man. 84
Eind januari werd ook in Hengelo een afdeling van de BVG opgericht.
Het bestuur bestond uit Hendrik Jan Nijhuis (voorzitter en cp-lid), A. Nijhuis (secretaris en cp-lid), J. Hazekamp (penningmeester) en de fabrieksarbeider Gerhardus Hermanus Grotenhuis (cp-lid) en Bos als gewone bestuursleden. ^ In het nabijgelegen Delden gebeurde hetzelfde. De 35 leden
sloten zich bij de landelijke organisatie aan en kozen een bestuur bestaande
uit: H. Loohuis (voorzitter), J. de Leeuw (secretaris), B. Scholten (penningmeester) en als gewone bestuursleden de landbouwer Gerrit Hendrik
Voorthuis en de metselaar Hendrik Johannes Visschedijk.86
In Enschede hadden de afdelingen van SP en CPN banden met de soldaten. O p een bijeenkomst van 30 januari, waar Kruyt, de sp-er Foeke
Kamstra en Wijnkoop spraken, konden de aanwezigen de Soldaten-Tribune kopen. Limburgse soldaten die het gebouw binnenvielen, kregen een
exemplaar mee.8" Er kwam dan ook een afdeling van de grond. O p donderdag 13 februari hield deze in een café een openbare vergadering. Ongeveer
250 personen woonden de bijeenkomst bij met als sprekers de voorzitter
Cornelis Albertus Hardeman en Lou de Visser. Een groot aantal van hen
gaf zich na afloop op als lid bij de secretaris W. Lameijer.88
O p 7 maart hield de afdeling Enschede van de CPN een bijeenkomst
met als onderwerp 'De Bolsjewiki een gevaar voor het Twentsche Kapitalisme'. Louis de Visser sprak de ruim 1.000 aanwezigen toe. Daarbij riep
een vertegenwoordiger van het militair gezag hem verschillende keren tot
de orde. De voorman van de communistische beweging eindigde zijn inleiding met een oproep om het leger onbetrouwbaar te maken. Hierna behandelde Henk Sneevliet de novembergebeurtenissen in Indië, waarbij hij
wees op het detacheren van Molukse soldaten op Java, omdat de koloniale
autoriteiten de Hollandse soldaten niet meer vertrouwden.81' In het nabijgelegen Lonneker nam de touwbaas (toezichthouder op weefgetouwen in
een textielfabriek) Jacob Salomons het secretariaat waar van de BVG." Fabrieksarbeider en CPN-lid Hendrik Schouwink was eveneens gemobiliseerd
geweest. Aangenomen mag worden dat deze activist betrokken was bij de
bond."
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Hiervoor zagen we dat de linkse bladen grote ledentallen noemden.
Deze waren wellicht overdreven. In ieder geval waren nogal wat leden niet
standvastig. Soms liepen mensen over naar concurrerende organisaties. In
Recht door Zee riep Van Mierlo jr. de leden op om de BVG in Almelo trouw
te blijven en zich niet om te laten praten door de pastoor. Er was geen
samenwerking tussen de bond en het plaatselijk steuncomité. De burgemeester wilde niet overleggen en vond dat het maar eens afgelopen moest
zijn met de demonstraties en het stellen van eisen. ''' De bond was het hier
niet mee eens en stuurde het volgende schrijven:
Waarom wij eischen en niet vragen zullen wij hierbij motiveeren. In de eerste plaats
meenen wij evenveel recht te hebben om te eischen ab de regeering. En van dat recht
maken wij gebruik. Ten tweede blijkt het dat eischen over het algemeen beter werkt
dan vragen. Want wij gelooven dat, als de regeering ons in IÇ14 gevraagd had onder
de wapens te komen, dan waren zeker niet allen gekomen. Maar omdat het van ons
geëischt werd onder bedreiging met de krijgsartikelen en de regeering bij dienstweigering met de gevangenis dreigt en wij niet den moed bezaten ons aan dien eisch
te onttrekken (voor welke lafheid men nu dan ook voldoende beloond wordt, Red.
R.d.Z.) kwamen wij. Maar als onze eischen worden terzijde gelegd dan behoeft noch
de regeering noch gemeente in den vervolge bij ons met eischen te komen. Ten derde
hebben wij 't eischen geleerd van de autoriteiten zelf9''

Van de vier redelijk dichtbij elkaar gesitueerde afdelingen kon logischerwijze
verwacht worden dat zij tot samenwerking zouden komen. Daarvan kwam
het enkele malen. Een schijnbaar gecoördineerde actie vond plaats eind
februari 1919. Het PAS en de BVG in Almelo organiseerden gezamenlijk een
openbare cursusvergadering op 21 februari. De propagandist Herman Huve
uit Enschede behandelde het onderwerp 'Demobilisatie en vakorganisatie'.
Huve juichte het vooral toe dat de gedemobiliseerden in het hele land in
verzet kwamen. De eisen van de BVG vond hij, hoewel harder dan die van
andere bonden van gedemobiliseerden, niet overdreven. Na afloop gaven
enkelen zich op als lid voor de onafhankelijke vakbeweging.' 4 De volgende
dag vond er in Enschede een demonstratie plaats van gedemobiliseerden.
Ongeveer 300 mannen trokken in optocht naar de burgemeester om hun
eisen te overhandigen." Vanwege een staking onder de textielarbeiders besloten de gedemobiliseerden gezamenlijk te demonstreren. Daarbij kwam
het tot schermutselingen met de militaire politie en de burgerwacht.'"'
Een hechtere samenwerking was er op tweede paasdag. De Visser en
Bouwman spraken op een provinciale bijeenkomst georganiseerd door
de PAS-en in Twente en de BvG-afdelingen. Deze werd voorafgegaan door
een optocht met muziek.'" Er waren bijna 800 betalende bezoekers op het
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terrein tussen Borne en Hengelo. De optocht kon niet op goedkeuring rekenen van de autoriteiten. De gedemobiliseerden mochten niet in uniform
lopen en bovendien was het verboden om borden met opschriften of vlaggen mee te voeren. In Hengelo moesten de militairen in de kazerne blijven
en de verloven van die middag werden ingetrokken.
Echte eenheid kwam er niet. Dat bleek reeds bij de voorbereiding van
de manifestatie op tweede paasdag. Het PAS in Enschede wenste niet samen
te werken met de BVG.98 Ook wat betreft actiemethodes bestond er geen
overeenstemming. Het PAS, de CP en de SP hielden op 29 april een gecombineerde ledenvergadering. De leden discussieerden heftig over de i-meidemonstratie. Een minderheid wilde op de dag van de arbeid in uniform
demonstreren, maar het bestuur ontraadde dat sterk, omdat daar de tijd nog
niet rijp voor was. De meerderheid van de vergadering was het eens met het
bestuur dat relletjes wilde voorkomen."
Zeker waren de mensen bang voor maatregelen van de overheid. Die waren
er natuurlijk. Zo zocht Justitie naar wapens. Bij Van Mierlo vond huiszoeking
plaats.""•' Een combinatie van verdeeldheid en repressie zorgde er mede voor
dat de beweging ven gedemobiliseerden verslapte. Daarbij kregen de leden
zelf steeds minder belangstelling voor de bond. Als elders verliep deze.
Einde van de BvG
Naarmate het jaar 1919 vorderde, verliepen alle afdelingen. We mogen aannemen dat dit ook met de centrale organisatie gebeurde. Hiervoor zijn enkele aanwijzingen. Het afdelingbestuur van Deventer nam vlak voor haar
opheffing de volgende motie aan:
Overwegende dat vele keeren door de afdeeling het Hoofdbestuur van dien Bond,
zetel kiezende te Amsterdam, is aangeschreven geworden inzake haar werken voor
genoemde bond, overwegende dat geen enkele dag. hoofdbestuurder iets van zich
heeft laten hooren gedurende de laatste maanden, spreekt hare ernstige afkeuring uit
over de houding dier hoofdbestuurders, als beteekende een absolute verwaarloozing
van de belangen hen toevertrouwd door dien bond, wegens hun verregaande nalatigheid wat organisatorische werkzaamheden in dezen betreft.'01

Hieruit blijkt dat van grootschalige activiteiten op landelijk niveau geen
sprake meer was. De afdeling Dordrecht deed bij haar opheffing het batig
saldo over aan het steunfonds voor dienstweigeraars en aan stakers aangesloten bij het NAS.102 Logisch zou het zijn geweest als het geld ten bate was
gekomen van de kas van de landelijke BVG. Het jaarverslag van het NAS over
1919 maakt geen melding van activiteiten en/of opheffing van de organisatie. Hieruit valt eveneens op te maken dat de BVG verliep.103

HET SOLDATENWERK NA DE MISLUKTE OMWENTELING

937

Het einde van de BVG heeft zijn oorzaken. Als eerste moet genoemd worden dat de organisatie behalve in Amsterdam maar klein was. Veel andere
afdelingen bleken niet levensvatbaar. Slechts af en toe hielden zij vergaderingen, met name als er een landelijk bekende spreker optrad. Daarnaast
was de concurrentie met andere verenigingen van gedemobiliseerden
groot. Wanneer de BVG een tijd lang niet bijeenkwam, lag het voor de hand
om een andere vereniging te bezoeken en daar zelfs lid van te worden. De
wens om een betere regeling te verkrijgen, was belangrijker dan de band
met de vereniging, zeker wanneer we in aanmerking nemen dat de successen van de gehele beweging op het gebied van de belangenbehartiging niet
groot waren. Tegen de achtergrond speelt mee dat de arbeidsmarkt in de
zomer van 1919 aantrok als gevolg van een hausse in de economie. Dit moet
ongetwijfeld zijn invloed hebben gehad op niet alleen de leden maar ook de
kaders van de BVG, waarbij de laatsten veelal sterk betrokken waren bij het
NAS. Toen meer en meer gedemobiliseerden werk vonden, was het voor de
onafhankelijke vakbeweging van minder belang om de kleiner wordende
beweging te blijven ondersteunen.

?
14.2. Hoe verder met de Arsolraden
Naast de BVG bleven ook de soldatenraden nog enige tijd actief. Het viel te
verwachten dat na de novembergebeurtenissen van 1918 de Arsolbeweging
(zowel anarchistisch als tribunistisch) zich zou proberen te versterken om
bij een volgende gelegenheid beter voorbereid te zijn. Dat zou zeker een
kans maken aangezien de revolutionair-socialistische soldatenbeweging na
november 1918 groter was dan ooit. Toch zou het er echter op een Friese
organisatie na niet van komen. De meeste leden van de beweging hadden
vooral een betere uitkering als oogmerk. We leiden dit af uit de slechts sporadische berichtgeving over de beweging. Steeds waren in enkele plaatsen
initiatieven, waarna we er niets meer van horen. Ons baserend op de mate
van activiteiten en de aantallen betrokkenen lopen we in chronologische
volgorde per plaats de raden langs.
De Amsterdamse anarchisten
Terwijl de politie-infiltrant Auke van der Weij vast zat wegens diefstal, ging
rijksveldwachter-rechercheur Wooning door met het bezoeken van vergaderingen van de Amsterdamse SAR. Hij ondervond dat de beweging aan
kracht inboette. Door het mislukken van de revolutiepoging in november
•9'8 nam de motivatie om nieuwe acties voor te bereiden snel af. Het waren nog 8 à 10 personen die de vergaderingen bezochten. Zij begonnen
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elkaar verwijten te maken. G.A. Daniels en De Vrij hadden inmiddels hun
bestuursfunctie neergelegd. De verwachting was dat anderen snel zouden
volgen. Door de demobilisatie kwamen er bovendien geen militaire leden
meer bij. Mede daardoor ging het ook financieel bergafwaarts. Degenen
die nog wel lid waren, betaalden hun wekelijkse contributie niet meer en
door het uitgeven van het SAR-novembermanifest had de organisatie zich
diep in de schulden gestoken. Door op korte termijn een vergadering uit
te schrijven met Gerhard Rijnders als spreker over 'De revolutie in Nederland' zouden de financiële tekorten gezuiverd kunnen worden. De anarchisten stelden daarnaast hun hoop op de Duitse ontwikkelingen.'°' Het
bleek tevergeefs. De SAR zelf ZOU alleen in januari 1919 nog van zich laten
horen, alvorens zij opging in een anarchistische buurtgroep.
De groep kwam in die maand nog zo'n vijfmaal bijeen. De aanwezigen
bespraken de volgende thema's: de toekomst van de beweging, de Duitse
steun voor de Nederlandse revolutie en wapenbezit. Aannemelijk is dat
naast de eerder genoemde Daniels en De Vrij de volgende personen nog
lid van de SAR waren: Roelof Knaap, Hein Verkerk, Jacob Richard, Adrianus Johannes Lodder, Coen en Albert Meli, Hendrik Nicolaas van de
Paverd, Charles Georges, Abraham Grootendorst, Rinke van der Horst,
Willem Hofman, Jo Priem, Taeke Broersma, Jan Postma en Julius Ewald
Penner. De leden van de SAR waren niet bijster positief over de voortgang
van de beweging. Zij vonden de arbeidersbeweging in Nederland te mat.
Vandaar ook dat zij streefden naar een 'Rode Garde'. Zij verwachtten hiervoor steun uit Rusland en Duitsland. Contacten bestonden met de Duitse
anarchist Rudolf Rocker"" en met Joseph Schweber, die beiden het plan
hadden om naar Duitsland te gaan en daar geld en wapens te verzamelen
waarmee de revolutie in Nederland gerealiseerd zou kunnen worden. Daar
zou overigens niets van komen, ook al niet omdat Schweber op 12 januari
in Nederland werd gearresteerd, vanwege 'bolsjewistische propaganda voor
de Sociaal Anarchistische Actie'.' 06 Hij zou 23 januari overgebracht worden
naar het kamp voor geïnterneerde vreemde militairen Wierickerschans, een
fort aan de Oude Rijn even ten oosten van Bodegraven.'°~ Schweber zou
daar nog lang als staatsgevaarlijk geïnterneerd blijven.
Zeker is dat de SAR al over wapens beschikte. Er waren enkele geweren
met veel patronen, een paar revolvers en twee handgranaten. In een kast
bewaarde Knaap in een grote cacaobus verschillende soorten springstot.
Bovendien lagen onder een steenhouwerij op het Bickerseiland ( bij Herman Johannes Joseph Georges, de jongere broer van Charles Georges) nog
zeven bommen. 108 De bij Knaap thuisliggende springstoffen, waaronder
trotyl, een granaathuls en kaliumchloraat waren afkomstig van Hofman.
Het was de bedoeling dat hij aan de hand van het instructieboekje De Pree-
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tische Anarchist een bom zou maken. Later bracht hij de spullen over naar
de woning van Penner.'09
Medio januari loste de SAR zich op in de anarchistische Jordaangroep
en werd actief onder werklozen en gedemobiliseerden. O p woensdag 22
januari hield deze groep in het huis van de secretaris Grootendorst (Egelantierstraat 60) een vergadering. Aanwezig waren Lodder, Albertus Meli,
de dienstweigeraar Van der Horst en de politie-infiltrant Wooning. De
anarchisten wisten echter intussen dat er een verrader actief was, waardoor
zij de controle flink opvoerden. Wooning hield er rekening mee om op niet
al te lange termijn te groep te verlaten, zolang dat nog levend kon."°
Twee dagen later vergaderde de groep opnieuw over het oprichten van
een rode garde. De aanwezigen baseerden zich daarbij op een oproep in
Naar de Vrijheidom te komen tot een 'arbeiderswacht'. Deze oproep — op
aandrang van Verkerk, Knaap en Meli geschreven door Gerhard Rijnders
- verscheen naar aanleiding van een bericht over de Vrijwillige Burgerwacht: 'Gij hebt 't recht, het is uw hoogste recht, om u tegen een moordaanslag te verzetten, u te beschermen tegen de geweldenarijen van een
troep kwajongens. Vormt een bond van verdediging en orde. Een arbeiderswacht.' Een vervolgvergadering hierover vond plaats op 28 januari in
het gebouw Amstels Werkman. Er werden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen, zodat er geen politie bij aanwezig kon zijn. Lodder vertelde
dat een onbekende revolutionair zijn aanbod handhaafde tot het leveren
van 200 revolvers aan het groepje van Knaap, Meli, Hofman en Verkerk.
Daarvoor diende Domela Nieuwenhuis het sein te geven. De man die
bij het aanbod op 13 november aanwezig was, bleek een vertrouwensman
van Domela Nieuwenhuis en werkzaam bij één van de gasfabrieken. Deze
Herman Heidoorn zou proberen de 'revolverkwestie' in gunstige zin op
telossen."1
De revolverkwestie stond niet op zich zelf. De autoriteiten begonnen
zich meer en meer zorgen te maken over -het grote aantal wapens dat verdween. Zo spraken zij over de diefstal van 500 revolvers uit de Rijksartillerie-Inrichtingen de Hembrug. 1 " Naar aanleiding van aanhoudende geruchten dat ook uit de Oranje-Nassaukazerne een aantal revolvers gestolen
was dat in anarchistische handen terechtgekomen was, besloot de politie
op 14 april een inval te doen bij Willem Hofman. Al snel vonden zij in het
nuis diverse revolvers en patronen. Onder het toeziend oog van het portret
v
an dominee Nico Schermerhorn met daaronder geschreven 'Ieder geniet
zooveel vrijheid als hij zelf neemt' zochten de politiefunctionarissen verder.
Daarnaast stuitten ze op een paar met cement afgedekte bussen. Toen de
inspecteur één van de bussen wilde weghalen, riep de vrouw van Hofman
ängstig: 'Laat staan! 't Is niks!' De zwavelachtige rook bleek al snel te dui-
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den op de aanwezigheid van bommen. Eén ervan was gereed om bij een
krachtige schok een explosiereactie in gang te brengen en twee bommen
waren half voltooid. Na de inval trok justitie op naar de meubelfabriek van
de firma Kraak, aan de Vijzelgracht. Daar fouilleerden de functionarissen
Hofman en keken zij zijn kist na. Daar vonden ze eveneens revolvers. Uiteraard werd Hofman gearresteerd.
De arrestatie van Hofman vormde het begin van het einde. Justitie rolde
de groep op.'" De inval bij Hofman en zijn arrestatie leidde tot grote onrust
onder de vroegere SAR-leden. De andere wapenvoorraden waren nog niet
ontdekt," 4 , maar Knaap was al begonnen zijn voorraad wapens en munitie
weg te halen uit zijn huis. Ook bij hem zou huiszoeking gedaan worden en
hij zou een arrestatie niet ontlopen. Niet veel later vonden de autoriteiten
het restant van de bommen op het adres van Julius Ewald Penner."' Omdat
de deserteur inmiddels naar Duitsland uitgezet was, verscheen hij niet bij
zijn proces." 6 Niet alle gestolen wapens werden gevonden en het is onduidelijk waar deze bleven.
Het bestaan van de SAR was hiermee definitief ten einde. Het gevaar
dat gewelddadige acties zouden plaats vinden was daarmee bezworen.
Hoe risicovol die acties hadden kunnen worden, bleek nog uit het relaas
van politiefunctionaris en persoonlijke vriend van de Amsterdamse politie-inspecteur K.H. Broekhoff, C.J. van Ledden Hulsebosch, die betrokken was bij de huiszoeking bij Hofman thuis. Met de grootst mogelijke
voorzichtigheid moesten de bommen naar een naburige politiepost op het
Haarlemmerplein gedragen worden. De volgende dag bracht de politie de
explosieven naar de Artillerie-Inrichtingen aan de Hembrug. Daar werden
ze op een tafeltje in een kuil tot ontploffing gebracht." 7
De gearresteerde Willem Hofman zou in hoger beroep tot zes maanden
gevangenisstraf veroordeeld worden, wegens het zonder vergunning bewaren en voorhanden hebben van ontplofbare stoffen. Zijn wapenbroeder
Roelof Knaap, die zich in 1922 op de lijst van de Rapaille Partij verkiesbaar
zou stellen voor de Tweede Kamer,"8 werd veroordeeld tot 3 maanden.
Hein Verkerk die volgens de autoriteiten eveneens betrokken was bij de
bommenfabricage ontliep vervolging.'20
Amsterdamse tribunisten
Na de rode week zou een vijftiental raden nog een tijdje blijven bestaan.
Alle hadden het moeilijk. De demobilisatie was daar debet aan. Veel
soldaatleden gingen naar huis. Ook leek de interesse van de leden af te
nemen. De hoop dat de gedemobiliseerden de actie van de raden zouden
ondersteunen bleek ijdel. In Amsterdam sprak De Visser op 25 november
1918 voor de plaatselijke tribunistische soldatenraad. Hij hoopte ongenvii-
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feld dat gedemobiliseerden zich bij de raden zouden aansluiten. Zo vlak
na de novemberweek waren velen positief gestemd. Precies 67 mensen
gaven zich op als lid.'2' Koomans-Timmer, die ook regelmatig sprak voor
de vrouwen van gedemobiliseerden," 2 voerde het woord op de vergadering van 3 december. Deze bleek goed bezocht en vele bezoekers hadden
zich opgegeven om met de nieuwe Soldaten-Tribune te colporteren, die in
dezelfde week zou verschijnen. In het meest recente nummer stond een
hoofdartikel over de acties van de gedemobiliseerden. De Amsterdamse
soldatenraad nam 5.000 exemplaren voor zijn rekening. Soldatenraden
en actiecomités van gedemobiliseerden in andere plaatsen kregen het verzoek ook hun exemplaren te bestellen.' 2 ' Het blad verscheen ondertussen
veertiendaags en had een nieuw administratieadres, namelijk Smitstraat
3811 in Amsterdam.' 24 De groeiperiode duurde niet lang. Al snel kwam de
klad erin. Financieel ging het slecht met het soldatenblad. I2ï Ook met de
raad zelf ging het in 1919 niet goed. In februari zou de vergadering van de
soldatenraad enige malen uitgesteld zijn vanwege gebrek aan belangstelling.'26 Of de leden nog eenmaal bijeen kwamen is onbekend, maar niet
aannemelijk.
Den Haag
Zoals we in een vorig hoofdstuk zagen, had de afdeling van de SDP in Den
Haag grote meningsverschillen met de partij. Het gevolg was een royement
van de groep rond Wim Hoenders. Een nieuw bestuur met daarin Hartog
Polak moest orde op zaken stellen.'27 In deze fase was het daarom opmerkelijk dat de Haagse raad bleef door bestaan. Zelfs versterkte deze zich, na een
inleiding van de bekende cp-tekenaar en Hagenaar Matthieu v.d. Werffop
14 december. Deze V.d. WerfT verzorgde regelmatig de tekeningen voor de
Soldaten-Tribune.'1* Begin 1919 omvatte de Haagse soldatenraad ongeveer
80 leden en stond waarschijnlijk nog steeds onder leiding van de communist Johannes Kret. Enkelen infiltreerden in de plaatselijke burgerwacht.'21'
Daarna ging het met de raad zoals bij alle andere.
Haarlem
Zoals in een vorig hoofdstuk al aangegeven mislukte een poging om de
Haarlemse soldatenraad 'om hals te brengen'. De raad vervolgde na november 1918 de activiteiten. Er kwam een nieuw bestuur, waarin twee cp-leden
zaten."0 In de Haarlems afdeling van de SDP/CPN was ook een metaalbewerker, 'S.', die volgens De Kadt eens vertelde dat hijzelf voorzitter of vicevoorzitter van de 'Arsol-Rat' in een kleinere Duitse stad was geweest. Het is
onbekend of hij direct betrokken was bij de soldatenraad.'"
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Leiden
Zeer waarschijnlijk heeft ook in Leiden nog korte tijd een soldatenraad
gefunctioneerd. Deze stond onder leiding van J.A. Mader. Veel is er verder
niet over bekend. De reserve tweede luitenant Jef Suys schreef onder de
schuilnaam 'L. van den Linde' een brief aan David Wijnkoop, met een
verzoek om raad. Hij had namelijk een lijst gekregen van de militaire autoriteiten met vragen omtrent lidmaatschap van de Vrijwillige Landstorm
en de Burgerwacht. De autoriteiten informeerden naar de bereidheid om
bij onlusten opgeroepen te worden. Suys vroeg zich af wat de partijlijn in
deze was. Het was hem ook niet duidelijk of de militaire autoriteiten op
de hoogte waren van zijn cp-lidmaatschap. ,u Onbekend is of Wijnkoop
antwoordde. Wel is duidelijk dat in die periode het soldatenwerk op een
zeer laag pitje stond.
Rotterdam
In Rotterdam trachtten activisten te komen tot de oprichting van een arbeidersraad. Daar vergaderde op 8 januari een veertigtal werklozen. Een deel
van de aanwezigen onder leiding van M. Smolders wilde het oprichten van
een dergelijke raad doorzetten. Een ander deel vond het RSC veel geschikter
om, werkend met afgevaardigden, als een arbeidersraad te functioneren."
Zodoende leidde de bijeenkomst tot niets. O p 26 maart werd onder voorzitterschap van de schilder en marktkoopman Cornells Minderman definitief een arbeidersraad opgericht. De 250 aanwezigen kregen te horen dat
dit een tegenhanger moest vormen van de tegelijkertijd opgerichte Burgerwacht. Arbeiders werden opgeroepen niet meer bij winkeliers te kopen die
lid waren van de Burgerwacht. Vegt(e?) uit Amsterdam hield een inleiding
over 'de burgerlijke pers [het Rotterdamsch Nieuwsblad] en haar houding
tot de Bolsjewiki'. Hij spoorde iedereen aan toe te treden tot de raden die
als doel hadden het opheffen van het privé-bezit."4 Volgens een Rotterdams
politierapport verlieten ruim honderd mensen de bijeenkomst tijdens de
pauze. J.M. Molenkamp, C.J. Kretz en In 't Veld gingen in debat. De vergadering werd enigszins rumoerig nadat één van de debaters Minderman
voor 'ploert' had uitgemaakt. 1 " Slechts vijf personen zouden zich daarna als
lid opgegeven hebben." 6 Een succes was het daarom niet.
Dat bleek eens te meer tijdens een openbare avond van de CP op 31
maart 1919 met als thema 'Statenverkiezingen en communistische beginselen'. Onder voorzitterschap van Dirk Struik spraken Pieter Cornelis den
Ouden en Lou de Visser. De laatste zei onder meer: 'Denk erom mannen.
velen van jullie zijn 4,5 jaar [sic] onder de wapenen geweest, als het noodig
is, weten jullie de wapenen te hanteeren.' Hij achtte het verder zeer gewenst
dat arbeiders- en soldatenraden werden opgericht en 'als deze er eenmaal
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waren en als dan de werkstaking was uitgebroken, zouden zij de macht
kunnen toevertrouwen aan eene sovietregering'. De vergadering was slecht
bezocht en de sfeer oogde mat. De Visser sprak over een 'lauwe geest',
waardoor Nederland achterliep bij de revolutionaire ontwikkelingen in
andere landen. Volgens een politierapport was er overigens wel discussie op
deze bijeenkomst. Het was 'C. Kretsch [bedoeld werd waarschijnlijk C.J.
Kretz], christen-socialist [sic] en lid van de arbeidersraad' die kritiek had op
de verkiezingsdeelname van de CP. Vervolgens werd het erg rumoerig onder
de ongeveer 300 aanwezigen in de zaal."7 De pers had geen belangstelling
voor de avond en De Tribune maakte zelfs geen verslag. Het cp-blad had
waarschijnlijk geen illusies over een succesvolle voortzetting van de raad,
hetgeen niet ten onrechte was zoals vervolgens zou blijken.
Provincie Groningen
In het radicaal georiënteerde noorden zou een goede voedingsbodem bestaan voor het creëren van een raad. Eind maart 1919 sprak Louis de Visser
op uitnodiging van de Groninger communisten in Delfzijl. Volgens het
verslag van de aanwezige rijksrechercheur J. Merema hield hij een propagandarede, waarin hij belangstellenden verzocht om na afloop van de vergadering te blijven, met als doel de oprichting van 'eene communistische
vereeniging om te komen tot vorming van een Arsol-raad'. Dat lukte niet.
Volgens het rapport van Merema ging echter iedereen na afloop meteen
weg."8 Het toont nogmaals de afnemende interesse voor de soldatenraadbeweging.
In opdracht van de PG te Leeuwarden hield Merema de onderwijzer
Albert Wubs, afkomstig uit Winschoten, in de gaten. Hij stond bekend
als een propagandist voor het communisme. Eind november 1919 was hij
als dienstplichtige gelegerd in Assen. Na eerst overwogen te hebben om te
weigeren, koos hij toch voor het werken onder de militairen. Dat was Merema niet ontgaan en hij stelde dan ook voor aan de PG om de garnizoenscommandant van Assen op de hoogte te stellen.'59 Of dit daadwerkelijk
gebeurde, is onbekend. We weten dus ook niet of Wubs zijn soldatenwerk
lang volhield.
Utrecht
Lang na de rode week kwam op woensdag 16 april 1919 in de Domstad
nogmaals een soldatenraad van de grond. Aanwezig op de vergadering
waren bestuursleden van de afdeling Utrecht van de CP, namelijk René van
Bentem, Arend Coenders (2de voorzitter en gemeenteraadslid van Zuilen),
Willem Schoei, tweede penningmeester Antoon Vermeulen (tekenaar aan
het kadaster) en de volgende zes geniesoldaten, waarschijnlijk afkomstig
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van de Kromhoutkazerne: Hendrik Kreft, Herman Jacob Brouwer, Jean
Antoine de Blécourt, Johan van der Laan, Albertus Martinus Meuleman
en Egbert Smilda. Met uitzondering van Smilda waren al deze soldaten
als achttienjarigen aan het begin van de oorlog vrijwillig toegetreden tot
de genie. Meuleman had gediend in Indië waar hij zeker in contact zal
zijn gekomen met de Soldatenbond. De elektricien en radiomaker Eppie
Smilda was vanwege bijziendheid afgekeurd voor militaire dienst. Toch zou
hij eind 1915 op éénentwintigjarige leeftijd als beroepsmilitair aangenomen
worden. Van Bentem was al een tijd actiefin de beweging. In ieder geval
hielden de autoriteiten hem al langer in de gaten omdat ze hem ervan
verdachten de leiding te hebben van de Utrechtse soldatenraad.' 40 Willem
Schoei was in 1918 nog secretaris van de plaatselijke Vrije Socialisten Vereniging, maar had aan het einde van dat jaar de overstap gemaakt naar de
communisten, waar hij als een ijverige secretaris te boek stond. Opvallend
is dat hij in het bezit was van een revolver.'4' Het is de vraag waarom deze
jonge communisten juist nu tot oprichting overgingen. De soldatenraadbeweging was overal in het land een aflopende zaak en ook de actie onder
de gedemobiliseerden liep niet meer zo voorspoedig. Een antwoord is niet
makkelijk te geven. Waarschijnlijk lagen persoonlijk initiatief en internationale ontwikkelingen ten grondslag aan het ontstaan van de raad.
Coenders ging bij zijn inleiding kort in op de betekenis en bedoeling van
de soldatenraad en wees daarbij vooral op Rusland en Hongarije, maar ook
op de volgens hem dreigende revolutie in België, Spanje en Italië. Hij gaf
aan dat het in het begin meestal ging om een klein groepje energieke doelbewuste soldaten. Maar daaruit groeiden dan de rode gardes, die samen het
leger vormden waar de Entente meer tegen opzag dan tegen het tsaristische
leger. Hij verklaarde dat door te wijzen op het eigen belang waar de soldaten nu voor vochten: 'In tijden van revolutie dwingt de bourgeoisie ons van
geweld gebruik te maken en daarvoor hebben wij in de eerste plaats soldaten nodig.' De enige band tussen de soldatenraad en de CP zou vooral een
ideologische zijn. Als de raad verder groeide zou ook een eigen bestuur gekozen moeten worden. Dat bestuur zou dan ruggespraak kunnen houden
met de cp-afdeling. Vanuit veiligheidsoverwegingen spraken zij af dat de
ledenlijst niet bij de bestuurders van de afdeling zou komen te liggen, maar
bij twee van de minst bekende of zelfs niet-leden, namelijk de sigarenmaker Willem Cornelis Woerst en de portier Hendrik Spitse. Woerst was van
de lichting 1907 en had gediend bij het regiment grenadiers. Spitse was als
veldartillerist aan het begin van de mobilisatie gelegerd in Tilburg. Hij was
werkzaam in het Stads- en Academisch Ziekenhuis en wist zijn communistische sympathieën goed verborgen te houden voor de buitenwacht. Eppie
Smilda, het eigenlijke brein achter de soldatenraad, zou zich samen met
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de secretaris van de partij bekommeren om het winnen van nieuwe leden
(inclusief gedemobiliseerden), het aanschaffen en verspreiden van lectuur
en het houden van vergaderingen (soms ook samen met de cp-afdeling).
Verder zou hij zich buigen over een wachtwoord en het vinden van een
dekmantel, bijvoorbeeld een sociëteit of een club.
Om de soldaten in staat te stellen openbare vergaderingen van de partij
bij te wonen zou er zorg gedragen worden voor burgerkleding. Het plan
was om op niet al te lange termijn, met hopelijk nieuwe leden scholingen
over het communisme te beginnen. Misstanden in het leger konden via
de afdeling doorgespeeld worden aan de 7r/£«ra^-redactie. Voorlopig zou
de raad zich noodgedwongen beperken tot het maken van mondelinge
propaganda bij het winnen van nieuwe leden. Een eigen medium hadden de soldaten niet meer, want de Soldaten-Tribune kwam niet meer uit,
althans er verschenen al langere tijd geen advertenties of aankondigingen
meer. De aanwezigen spraken af om op dinsdag 22 april op dezelfde plaats
een huishoudelijke cursusvergadering te houden. Arend Coenders zou dan
een inleiding houden over Revolutie en Communisme.' 42 Onduidelijk is of
de bijeenkomst doorgang vond en of de raad functioneerde. Er zijn geen
aanwijzingen voor dat dit het geval was. De autoriteiten speurden, maar
kwamen niets op het spoor. Zij vonden nog slechts de namen van twee
militairen, die deel uit maakten van de Utrechtse soldatenraad. Het ging
om de Hagenaar George Martinus Gelauff en de Rotterdamse timmerman
Hubrecht Theodorus Scherpenisse. Gelauff was tijdens de spannende novemberdagen gelegerd in Den Haag. Wellicht had hij ook hier contacten
met de soldatenraad. Scherpenisse was in die periode gelegerd in Utrecht.
Het is niet bekend of hij toen ook betrokken was bij de activiteiten van
de plaatselijke soldatenraad.' 4 ' Gezien de landelijke ontwikkelingen is een
slechts kort bestaan van de raad aannemelijk.
Harderwijk
Eind november 1919 zou in kazernes op de Veluwe nog eenmaal een aantal
raden worden opgericht. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor
Jan de Ronde. Deze kleermaker was lid van de linkse sociaal-democratische jeugdbond De Zaaier. In 1917 sloot hij zich tevens aan bij de SDP. De
Ronde bezocht ook regelmatig vergaderingen van het PAS. Hij maakte deel
uit van de lichting 1919 en moest in de maand juni opkomen. De jongeman stond voor een gewetensconflict: 'Mijn vaderland dienen of het leger
onbetrouwbaar maken voor de bourgeoisie'. Hij koos voor het laatste. In
het leger kwam hij terecht bij het 7de Regiment Infanterie. De Ronde wist
het zich nog te herinneren:
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Enige honderden jonge mannen uit de Amsterdamse arbeidersbuurten komen in bet
gebouw Bellevue bijeen. Zij, afkomstig uit dejordaan, de Kinkerbuurt en De Pijp,
steken hun afkeer over hetgeen hun te wachten staat niet onder stoelen of banken.
Een deel van dit nieuwe Zevende Regiment wordt gevormd door Duitse Nederlanders. Jongens wier vaders rond de eeuwwisseling in het Roergebied zijn gaan
werken, daar trouwden en min of meer van hun oorspronkelijke vaderland zijn
vervreemd. Deze jongens, grootgebracht in Duitsland, op school opgevoed in Duitse
trant, spraken geen woord Nederlands, sommigen van hen wisten zelf niet dat zij
de Nederlandse nationaliteit hadden. En wanneer wij, nadat in Bellevue de nodige
formaliteiten zijn afgewikkeld door de stad lopen in de richting van de 'Entos'-terreinen aan de overkant van het IJ, als voorlopige plaats voor onze militaire paraatheid,
hoor ik een der sergeant-majoors al klagen: 'Dit Zevende wordt geen garderegiment'
[...] De eerste maanden konden de Amsterdammers als ze vrij waren van bepaalde
diensten, naar huis. Daar waren zij getuige van ofhoorden van protestdemonstraties
van de bevolking... 's avonds na het eten, stonden dikwijls rijen hongerige mensen bij
de ingang van de Entosbarakken. Dikwijls bleefer eten over. Dit moest dan in grote
kuipen worden gestort, omdat wat overbleef aan een varkensfokker werd verkocht.
De jongens van het Zevende vonden dat schandalig en wij droegen de gamellen met
aardappelen of erwtensoep naar de poort en deelden dit dan uit onder onze hongerige stadsgenoten. Dit was verboden. ..HA
Eind 1919 ging hij over naar het bewakingsdetachement in het 'Depot voor
Buitenlanders' in Harderwijk waar onder meer Russische soldaten waren
ondergebracht:
Wij kregen de ernstige waarschuwing niet met de krijgsgevangenen te praten.
Volgens onze officieren hebben wij hier te maken met onbetrouwbare Russische
krijgsgevangenen, deels gedeserteerd, deels ontvlucht uit Duitse kampen. Er zijn
ook veel Oost-Europese joden, emigranten, opgepakt bij razzia's in de Amsterdamse
jodenbuurten. Deze staan sympathiek tegenover de Russische revolutie. Als statenlozen zijn zij opgepakt. Dit werd ons allemaal verteld toen wij in Harderwijk
aankwamen...1^
Hier vormde hij samen met onder meer enkele joodse arbeiders uit Amsterdam als Mark Lisser (de zoon van het Amsterdamse communistische
gemeenteraadslid Alex Lisser), de loopknecht Jacob Lopes Diaz, maar
ook met de communistische suikerwerker Rienk Vis een revolutionaire
soldatencel. Hij zou hiertoe geheime instructies gekregen hebben van
Wijnkoop. In het kamp onderhield hij warme relaties met de bewoners,
bijvoorbeeld met zijn leeftijdgenoot Herman Ohringer, een gedeserteerde
Oost-Europese jood.
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Er brak in november 1919 in Harderwijk een oproer uit, waarbij De
Ronde naar eigen zeggen een leidende rol speelde. De soldaten wilden
verlof. Ze waren al een paar maanden niet thuis geweest. De Ronde zag
mogelijkheden om te agiteren:
En toen kregen we een uitvoering om de ontevredenheid in te dammen van de
Ontwikkeling en Ontspanning voor de soldaten onder leiding van de generaal. En
dat bad al gauw een andere naam, want we zijn Amsterdammers, dat heette niet
Ontwikkelingen Ontspanning, die heette Onanie en Ontucht, die organisatie. [...]
En toen kwam die kapitein op het toneel en die zegt bij het tweede lid van het Wilhelmus verzoek ik u allemaal zich van de zetel te verheffen in konings wapenrok en
toen roepen ze je kan de pokken krijgen.

Nadien stroomden 500 soldaten de kazerne uit en stelden zij onder leiding
van de jonge De Ronde een eisenpakket op. De militaire politie trotserend
pakten zo'n 150 soldaten de trein. Vlak voor Amsterdam trokken ze aan de
noodrem en sprongen eruit. Hierdoor ontliepen ze de militaire politie, die
opgesteld stond op het Amsterdamse station. Vis was een van de soldaten
die gestraft werden met acht dagen kwartierarrest.'4''
Jan de Ronde was de auteur van een manifest met de titel: 'Uw hoofd,
uw hart, uw geweer'. Hij vertelde later dat dit pamflet in een oplage van
6.000 exemplaren verspreid werd bij de marine en de landmacht. De tekst
luidde ongeveer als volgt: Arbeiders en soldaten gebruik uw geweer in
dienst van de klassenstrijd. Het imperialisme loopt op z'n laatste benen.
[...] Er moet een einde komen aan het imperialisme [...] Strijdt voor vrede
en recht. Strijd voor het socialisme.' Verder fungeerde hij als correspondent
voor De Tribune onder de naam 'de onbekende soldaat'.' r
Hijzelf droeg zorg voor de distributie in Harderwijk. Hij nam de
pamfletten mee onder zijn uniform en stopte ze in de kepies, die op de
lange gang van de rooms-katholieke kantine aan de kapstok hingen. Ook
verspreidden zij revolutionaire kranten door deze in gewone kranten te
schuiven en terug te leggen op de leestafel in de kantine. Sommige soldaten, die de kranten en pamfletten vonden, lazen er uit voor. Daarbij
werden ze vaak enthousiast als er iets over Harderwijk in stond. Anderen
moesten hier niets van hebben. Maar De Ronde, Rienk Vis en Marcus
Lisser grepen dit aan om in contact te komen met linkse soldaten. Dan
maakten ze een afspraak om 's avonds bij elkaar te komen en probeerden
ze geïnteresseerden te betrekken bij de soldatenraad. Zulke raden zouden ook bestaan hebben in het Overijsselse Miliigen en in enkele andere
plaatsen. In Miliigen bevond zich een doorgangskamp voor krijgsgevangenen.
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De Ronde werkte ook met petities. Eenmaal hadden de soldaten een
lijst met grieven opgesteld met betrekking tot de soldij, de verlofregeling
en de kostwinnersvergoeding. Deze stuurden ze op naar de minister van
Oorlog.
Over verdere ontwikkelingen tasten we in het duister. De Ronde vertelt
hier verder niets over. We mogen aannemen dat na zijn diensttijd de raad
ophield te bestaan.
Einde van de soldatenraden
Alle raden, de in de volgende paragraaf te bespreken Friese organisatie uitgezonderd, bestonden maar korte tijd. Sommige werden meerdere keren
opgericht, vaak is er maar een bijeenkomst bekend. De raden konden niet
profiteren van de opmerkelijke groei van de beweging van gedemobiliseerden. Hun oogmerk om zich bij de beweging van revolutionair-socialisten
aan te sluiten was voor de meesten het verbeteren van de levensomstandigheden en niet de revolutie. In het geval van de SAR is het duidelijk dat
de repressie zijn invloed niet gemist heeft. Vanwege de opvattingen over
geweld en het bezit van wapens en munitie, was deze club voor justitie gevaarlijk. Echter ook zonder haar bemoeienis was er al van verloop sprake.
De animo verminderde, de tribunisten kenden hetzelfde probleem. Na de
demobilisatie en de mislukte revolutiepoging was het werken met soldaten
bovendien voor de CP van minder belang in tegenstelling tot Duitsland
waar de revolutie nog in volle gang was.

14.3. Een provinciale raad voor arbeiders en soldaten
Een van de initiatieven om de arsolbeweging op te bouwen, verdient aparte
aandacht. In Friesland kwam het tot een professioneel ogende organisatie.
In deze provincie hadden de anarchisten en antimilitaristen nooit veel
op met soldatenwerk. Na de mislukte revolutie zagen zij echter in dat zij
klaar moesten staan, mocht een volgende kans op een omwenteling zich
voordoen. Zij trachten cellen van arbeiders en soldaten te vormen met
daarboven een overkoepelend orgaan. Dit provinciale orgaan werd op r
november 1918 te Leeuwarden opgericht en werd genoemd de 'Provinciale
Raad van Arbeiders en Soldaten'.'^ De leiding was in handen van de antimilitarist Murk Bottema. Deze groothandelaar in sigaren en sigaretten was
reeds lang actief in de antimilitaristische beweging. Ook was hij in 1916
opgeroepen als landstormplichtige. Dit had hij geweigerd en hiervoor was
hij in 1917 veroordeeld door de krijgsraad.'49 Het idee was om een hechte
organisatie op te bouwen en zelfs een betaalde kracht in dienst te nemen.
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Het oprichtingscongres op 17 november waar 60 personen aanwezig waren, nam hierover volgens Bottema in De Arbeider belangrijke besluiten:
Waarschijnlijk krijgen wij voor Friesland een gesalarieerde propagandist, voorloopig
voor den tijd van drie maanden. De gelden hiervoor noodig, worden geput uit
vrijwillige bijdragen, zoodat de organisaties, welke toch al veel moeten offeren, in
deze niet behoeven bij te dragen. De bedoeling is dan om op elke plaats openbare
vergaderingen te beleggen en tevens een pittig manifest door de geheele provincie te
verspreiden. Om nu elke plaats te bereiken, is het beslist noodzakelijk, dat wij op elke
plaats 'n aanknoopingspunt krijgen. Wat wij dus nu vragen, is: geef direct een vertrouwd adres op aan ondergeteekende, ließt per omgaande, zoowel van organisaties
als personen. Laat elke plaats dus spoedig een adres zenden, te meer daar wij dan direkt de circulaire, welke binnen een paar dagen verzonden wordt, aan alle plaatsen
kunnen doen toekomen. Deze circulaire behelst alleen een oproep om spoedig samen
te komen, om ernstige besluiten te nemend"

De propagandist waar Bottema over schreef kwam er. Aangesteld werd
Lucas Bernardus Spanjer, die daarvoor voor drie maanden van Amsterdam
naar Leeuwarden verhuisde.'5' O p 18 november begon hij met zijn activiteiten.'52 Medio februari vertrok hij weer naar Amsterdam.' 51 Spanjer was een
vakbondsman, die bestuurslid was geweest van het PAS in Amsterdam.' 54 De
keuze voor deze Amsterdammer was niet geheel onlogisch. Loek Spanjer
was geboren in Franeker en had daar gewerkt als timmerman. Ook nadat
hij in 1913 naar Amsterdam vertrok, bezocht hij Friesland nog regelmatig.
Zo sprak hij daar in juli 1918 voor de onafhankelijke Transportarbeidersbond en werd aangekondigd als 'onze oud-inwoner van Franeker'.'55
De raad schreef, zoals reeds uit het bericht in De Arbeider bleek, een
krachtig manifest, dat deze in plaatsen, waar vergaderingen plaatsvonden,
verspreidde. Justitie onderschepte een exemplaar in Donkerbroek. Bertus
Tiedema deelde dit hier op straat uit, vanwege een vergadering die op 4
januari 1919 werd gehouden.' 56 Het manifest verduidelijkte de doelstellingen van de organisatie. De Raad was bang dat de arbeiders zich met de
hervormingen van de regering, zoals de achturige werkdag en staatspensioen, tevreden zouden stellen. De organisatie wilde de arbeidersklasse
duidelijk maken dat met deze nieuwe regelingen geen recht en vrijheid
werd verkregen:
Wij zijn niet tevreden met de door de Nederlandsche Regeering beloofde hervormingen. Wij zijn niet tevreden met een opgelapte kapitalistische samenleving.
Wij willen een nieuwe samenleving van recht, vrijheid, broederschap. Onze eischen
zijn o.a.:
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/. Onmiddellijke en algeheele demobilisatie. Nederland ontwapene zich. 'Geen
man en geen cent voor het militairisme!'
2. Oogenblikkelijke vrijlating van alle dienstweigeraars
3. Opheffing van alle wetten, die de vrijheid van beweging der arbeiders belemmeren
4. Af chaffing van alle indirecte belastingen. Belasting uitsluitend op het kapitaal
en hooge inkomens
$. Afschaffing van de diplomatie en het koningschap
6. Overgang tot de af chaffing van het privaatbezit voor alle bedrijven. De daarvoor in aanmerking komende, onder beheer der arbeiders-vakvereenigingen te
brengen en de andere onder voortdurende controle der vakvereenigingen.'^

De Provinciale Raad gaf een blad uit, Wereldorde genaamd, dat in een oplage van 3.000 exemplaren werd verspreid.'sS De christen-socialistische dominee Leendert de Baan uit Oenkerk verleende zijn medewerking aan het
orgaan. Tijdens de oorlog had hij zich aangesloten bij de BVCS en behoorde
hij tot de initiatiefnemers van het Dienstweigermanifest. Zijn vrouw J.N.P.
van der Wiele was enige tijd lid van de SDP/cPN.',9
Spanjer vatte zijn taak niet licht op. Hij reisde heel Friesland door, sprak
vergaderingen toe en richtte plaatselijke raden van arbeiders en soldaten
op. O p 13 december gebeurde dat in Franeker. F. Haarsma (woonachtig op
het adres van Dirk Sanders) kreeg hier de leiding.' 60 Een dag later sprak hij
in Tijnje. De arbeider Gerrit Folles uit Terwispel fungeerde voorlopig als
secretaris."" In Drachten sprak Spanjer op 30 december op een gezamenlijke vergadering van de afdelingen van de IAMV en de CPN over 'Wereldrevolutie en arbeidersplicht'. Na afloop noteerde hij namen voor een nieuw
te vormen raad.'62 O p 4 januari 1919 was Donkerbroek aan de beurt.' 6i Voor
ongeveer 100 mensen sprak Spanjer op 11 januari in Noordwolde over de
noodzakelijkheid van arbeiders- en soldatenraden. Een 40-tal mensen verklaarde zich daarop bereid om een dergelijke raad in hun plaats te vormen.
Tj. Menger kreeg het correspondentieadres.'6'4 O p 25 januari belegde de
Vrije Groep in Beets, bestaande uit anarchisten, een vergadering. Spanjer
sprak over de komende revolutie. De aanwezigen vormden een arsolraad
met aanvankelijk 13 leden.' 6 '
Wanneer in Jubbega een arsolraad is gesticht, is onbekend. Zeker is, dat
deze heeft bestaan, want op 2 februari sprak Spanjer daar in een plaatselijk
café, waar een rijksveldwachter-rechercheur bij aanwezig was. Deze maakte
van de cursusvergadering een verslag op.' 66 Kennelijk waren er in Jubbega
geen soldaten te vinden zodat gemakshalve van een arbeidersraad gesproken werd. Precies 28 'goed gekleede arbeiders of kleine boertjes' woonden
de cursusvergadering bij."
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Het verslag bevat behalve de inhoud van de speech van Spanjer, ook een
schets van hoe het er aan toeging:
Van veel enthousiasme was geen sprake. De voorzitter van het in een vorige vergadering zich gevormd hebbend bestuur der Arbeidersraad, een 40-jarige lange arbeider,
wegens spraakgebrek bijna onverstaanbaar, opende de vergadering en gaf het woord
aan Spanjer. Spanjer trachtte daarop aan de aanwezigen zijn stapeltje propagandalectuur in verschillende prijzen, onder de aanwezigen rondgaand, te verkoopen.
Aarzelend en schuchter als die heidebewoners zijn, ging ook die afname in zijn
werk. Enkelen slechts kochten een boekje van is cent, meerderen een brochuretje
van 3 cent, de meesten omdat ze confuus werden, onder den dwang tot koopen, door
Spanjer zijn persoonlijk bij ieder hunner aanhouden. En sommigen kochten in 't
geheel niet. Een beeld van het ledental van den Arbeidsraad terplaatse kreeg ik, toen
de voorzitter begon te zeggen, om zekere kosten te dekken het noodig was dat er van
de niet-leden eenige entree werd gevraagd. Dit was gesteld op een dubbeltje. Als dat
teveel werd geacht, mocht men ook 5 cent geven ofwel} cent. Een kreupel en mager
}0 jarig kereltje, nam zijn pet toen van het hoofd en begon de collecte bij mij. Ik
gooide een kwartje in de pet en telde verder 15 menschen die ook moesten betalen.
Van de 28 aanwezigen waren de leden van betalen vrij.

Het lijkt erop dat in meer Friese plaatsen de motivatie om van een dergelijke raad lid te worden niet erg groot was. Zo beklaagde de Leeuwardense
correspondent van De Vrije Socialist, een krant die propaganda wilde voeren en niet zo graag over negatieve zaken schreef, over de laksheid en de
onverschilligheid van de vrije socialisten, die ertoe leidden dat in een plaats
tot twee keer toe een arsolvergadering geen doorgang kon vinden. Daarbij
moest hij tot zijn spijt concluderen dat de communistische partij meer
succes had.169 Mogelijk was dit ook de reden voor het falen van Spanjer
in Sint Jacoba Parochie, waar hij in januari te gast was bij de plaatselijke
iAMv-afdeling. Zijn rede over de 'Wereldrevolutie en Arbeidersplicht' was
voor de 40 aanwezigen weliswaar boeiend, een arbeiders- en soldatenraad
kon niet worden gevormd.'°
Toen op 29 juni de balans werd opgemaakt van ruim een halfgaar arbeid,
bleek dat in totaal 12 plaatsen een arbeiders- en soldatenraad was gevormd.
De raden tezamen hadden 175 leden. Of de raden alle even actief zijn
geweest, is niet duidelijk. Volgens Spanjer werden 38 vergaderingen en 5
debatvergaderingen georganiseerd.'7' Niet bekend is hoe groot het aantal
soldaatleden was. O p het eerste gezicht zou gedacht kunnen worden, dat
er niet veel militairen bij geweest waren. Immers de demobilisatie was in
volle gang en de (kleine) Friese plaatsen herbergden nu eenmaal weinig
militairen. Toch is het wel zeker, dat een aantal soldaten lid is geweest. O p
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26 februari namelijk sprak CPN-Ieider Wijnkoop voor de Provinciale Raad
in Leeuwarden over 'Is het bolsjewisme opbouw of vernietiging?' Hij ging
onder meer in op de leugens over de situatie in Rusland, die volgens hem
door de 'burgerpers' werden verspreid. Bovendien haalde hij de rol van de
matrozen in de revolutie aan.171
Uit het verslag in De Arbeider blijkt dat er militairen aanwezig waren in
de zaal, tot ongenoegen van de politie die door de garnizoenscommandant
verzocht was om dat juist te beletten:
Ook waren vele soldaten onder het publiek aanwezig. Hun werd echter door de politie aangezegd, dat zij de vergadering moesten verlaten. Hierin hadden de jongens
niet veel zin. Zelfs een paar onderofficieren gaven dit advies 'blijf maar zitten hoor '.
Doch een kwartiertje later was er geen soldaat meer te zien. Nu denkt gij lezer, dat
zij misschien vertrokken waren? Mis hoor! Spoedig waren de noodige overjassen
gevonden, welke de uniformen bedekten en de capies vonden een plaats onder de
stoelen.'7'

Behalve soldaten waren volgens hetzelfde verslag onder de 800 bezoekers
ook enkele SDAP-ers present. Zij zouden de vergadering in de war willen
hebben laten sturen.
Een rapport opgemaakt door de inlichtingendienst geeft een ietwat andere lezing van de vergadering. Volgens dit verslag waren er onder de 900 à
1000 aanwezigen maar enkele soldaten. De geest was ook niet revolutionair
te noemen:
Er waren, niet tegenstaande het verbod aan militairen van de Militaire Autoriteit
om de vergadering te bezoeken, eenige militairen in de zaal gekomen (wellicht 10 à
12), die konden evenwel zonder relletjes te verwekken bezwaarlijk verwijderd worden en op mijn raad heeft de met het toezicht over militairen belaste marechaussee
die paar soldaten maar stil laten zitten.
Ik durfde te meer zoo te adviseeren omdat de vergadering een anti Bolsjewistische
geest ademde en het dus eerder een genees- dan een infecteermiddel was.

Volgens de schrijver van het verslag was het aantal communisten beperkt
tot hooguit 100. Degenen die met Wijnkoop in debat gingen, kregen veel
bijval van de rest van de vergadering.' 74
Hoe de vergadering ook verlopen moge zijn, zeker is dat de autoriteiten
in Friesland vrees voor de revolutionaire beweging hadden. De commandant van de rvde Divisie van de marechaussee achtte het tijd om maatregelen te nemen:
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Na de revolutiedagen van November ipi8 hebben de arbeiders zich met nog meer
ambitie dan daarvoor op het sociale vraagstuk geworpen, voorgelicht als zij werden
door heftige propagandisten en sterk gekruide lectuur. Zoo is er den laatsten tijd
blijkbaar een z.g. 'Provinciale Raad van arbeiders en soldaten' in Friesland opgericht en wordt in 'De Tribune' telkens tot propaganda in Friesland aangespoord. '7i

De PG van Leeuwarden verbaasde zich erover dat militairen nog zo vele
wapens thuis konden hebben. Hij schreef hierover al in januari 1919 aan de
minister van Justitie:
Intusschen moet ik de aandacht van Uwe Excellentie vestigen op het feit, dat zich
nog vele militaire geweren in 't bezit bevinden van het personeel tot de landweer
behoorende, dat met groot of klein verlof naar zijne haardstede teruggezonden is.
Dit levert in geval van verstoring der openbare orde, het behoeft wel niet gezegd te
worden, een ernstig gevaar op. Het mag in het belang van eene spoedige mobilisatie
gewenscht zijn de geweren in 't bezit der landweersoldaten, die met verlof zijn, te
laten, uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid is dit in hooge mate bedenkelijk, want het is aan geen twijfel onderhevig, dat mocht het tot revolutionaire
woelingen komen, van die wapens gebruik zal worden gemaakt.'7''

Overwogen is om bij Spanjer huiszoeking te verrichten, vooral omdat hij
het bolsjewisme verheerlijkte en de propagandist door de communistische
partij van Wijnkoop zou worden gefinancierd.'"" Uiteindelijk kwam het
er niet van omdat volgens de politie van Leeuwarden in februari geen vergaderingen in het huis van Spanjer meer werden gehouden en dus van samenzwering niets meer bleek. Voorts zou er van de arsolraden her en der in
Friesland weinig activiteiten uitgaan en was het aantal deelnemers gering.'78
Kennelijk was het Justitie niet bekend dat Spanjer medio februari al weer
naar Amsterdam was vertrokken.
Het project van de Provinciale Raad van Arbeiders en Soldaten eindigde
eind juni. Een revolutie was niet meer aan de orde en het élan temperde.
Mogelijk was het niet haalbaar om weer een propagandist in dienst te
nemen. Aan het einde van het eerste halve jaar had de raad een klein tekort. Volgens De Arbeider bedroegen de inkomsten ƒ679,34, de uitgaven
ƒ680,27. Het tekort werd op de slotvergadering van 29 juni overigens
direct door de aanwezigen aangevuld.'"9 Het was wel de bedoeling dat de
lokale raden verder zouden gaan. Althans dat was de wens van de leider
Bottema, die hij uitte in De Arbeider. 'Laten in het bijzonder de Raden
in de provincie het werk wat wij gezamenlijk begonnen zijn, voortzetten.
Laten zij intensief de propaganda voeren vóór het socialisme, tegen het
kapitalisme. Laten onze leuze zijn: Aan de werkers de wereld'.'"*0
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Het is onwaarschijnlijk dat deze raden nog lang hebben bestaan. Wel is
nog bekend dat de voormalige voorzitter van de arsolraad in Leeuwarden,
de boekhouder Cornelis de Haan, in december 1920 informeerde naar de
sterkte van de wacht bij de kazernes en munitiemagazijnen. De Haan was
secretaris van de plaatselijke CPN-afdeling.,Sl

14.4. Eenheidsbesprekingen en de rol van Arsolraden in
de overgang naar het socialisme
Tijdens de hele mobilisatietijd was er in de revolutionaire beweging een
streven naar eenheid. Er kwamen samenwerkingsverbanden als SAV en
Rsc, hoewel deze organisaties zeer broos bleken. Met het aflopen van de
oorlog nam ook het bestaansrecht van het LRSC, de coördinator van de
soldatenraden, af. Toch was voor vele activisten duidelijk geworden dat samenwerking mogelijk en noodzakelijk was, zeker nadat zich in heel Europa
een revolutionaire periode voordeed. O p initiatief van de SP startten revolutionair-socialistische groepen in januari 1919 besprekingen om tot meer
eenheid te komen. Dit kwam volgens de sp-voorzitter Kolthek tegemoet
aan een al langer bestaand verlangen in de beweging. Bovendien bleek bij
de verkiezingen van 1918 dat daarvoor ook een basis bestond. De SP was
juist ontstaan uit de behoefte aan eenheid binnen revolutionair-links. Op
19 januari vond de eerste vergadering plaats. Daarbij waren aanwezig: CP,
FRS, Bvcs, het tolstojaanse Vrije Menschen Verbond, IAMV, Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB),' S I RSVB, Christen-Socialistische Vrouwenbond en
natuurlijk de SP. De Sociaal Anarchistische Actie was niet geïnteresseerd en
liet verstek gaan, mogelijk vanwege het al langer bestaande conflict met de
FRS over socialistisch Rusland en revolutionaire samenwerking.'"' Deze vergadering sprak onder meer over de houding van revolutionairen tegenover
het stelsel van Raden van Arbeiders en Soldaten.'"4
Ondanks het instellen van een commissie, met daarin van elke organisatie een vertegenwoordiger, wilde het met de eenheid niet vlotten. Er was
een aantal breekpunten. Zo was de IAMV weinig enthousiast en wees de
Bond van Christen-Socialisten geweld af. Ook binnen de revolutionaire
Kamerclub was er hierover een meningsverschil. Vanzelfsprekend steunde
Kolthek de opstand van de militairen in de Harskamp, maar daarbij weigerde hij de brandstichting en de plundering goed te keuren, zoals de
Ss
SDP/CP deed.' Ook konden revolutionair-socialisten het niet eens worden over de rol van het parlement. De SP was ontstaan als gevolg van een
conflict in de FRS over verkiezingsdeelname. Juist begin 1919 startte de 500
leden sterke federatie een landelijke actie 'tegen stemdwang en parlementa-
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risme'. Onder protest van mensen als Kitsz en Bouwman had de federatie
zich omgevormd tot een Federatie van Sociaal-Anarchisten in Nederland
(FSA).'86 In de federatie bestond al langer onvrede over de dominantie van
de parlementaristische SP en CP' in het LRSC en dus haakte ze al na de eerste
eenheidsbespreking af.'87
Het stranden van de eenheidsbesprekingen had nog een reden. De CP
streefde naar aansluiting bij de nieuwe in 1919 opgerichte communistische
Derde Internationale, terwijl binnen de SP vooral die syndicalisten te vinden waren die voor samenwerking met de SDAP en N W waren.'88 Dit bleek
bijvoorbeeld in de Kamer waar Kolthek vóór de inwilliging van de eisen
van de BVND stemde, terwijl Wijnkoop tegen was.'8'' Na het mislukken van
de eenheidsbesprekingen nodigde het bestuur van de CP de SP nogmaals uit
voor overleg over een fusie van de twee organisaties. Maar zoals in 1918 liet
de SP weten te streven naar samenwerking tussen alle revolutionair-socialistische organisaties.
Met het streven naar eenheid ging het daarna van kwaad tot erger. Na
verloop van tijd bleken er nog meer politieke bezwaren te bestaan tegen
samenwerking met de CP. De SP noemde zich een 'vrijheidslievende socialistische' organisatie en had grote moeite met het 'autoritaire bolsjewisme'
en het 'historisch materialisme als geheel' van de CP. Het was weinig verbazingwekkend dat eenheid er niet zou komen. Het streven hiernaar verdween van de agenda's van de diverse organisaties.
Discussies over soldatenraden
Zoals we in hoofdstuk negen al constateerden, bestond er ook geen overeenstemming over vorm, doel en middelen van de soldatenraad. Het soldatenverzet in oktober 1918 en de zwakte van de raden in die periode luidden
een debat hierover in. Soms discussieerden organisaties gezamenlijk, soms
gebeurde dat intern. De discussie leidde niet tot meer eenheid met alle
gevolgen van dien. De voornaamste consequentie was wel dat de revolutionairen geen eenduidig beleid ontwikkelden in een demobilisatietijd waarin
het sowieso al moeilijk was soldaten te interesseren voor de raden.
Het is moeilijk om in de discussie stromingen te onderscheiden. We
kunnen stellen dat alle voor revolutie waren en ook een vorm van soldatenraad voorstonden. Meningsverschillen concentreerden zich op de kwestie
van het gebruik van geweld. Zo waren er die de raden wilden gebruiken
om het antimilitaristische ideaal dichterbij te brengen. Anderen zagen deze
organen als voorbode van de socialistische maatschappij. Weer anderen
beschouwden de raden als instrumenten om de revolutie voor te bereiden
en te voltrekken en waren dus voorstander van het gebruik van geweld. Dat
laatste type raad was iets voor de toekomst, want zoals we zagen waren de
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Nederlandse soldatenraden te klein en niet klaar voor deze taak. Het waren
meer propaganda-instellingen die de soldaten moesten laten kennismaken
met dit nieuwe verschijnsel. Hieronder volgt een overzicht aan de hand van
de opvattingen van de diverse radicaal-linkse organisaties en de resultaten
van het debat.
De in januari 1919 verschenen circulaire nr. 4 van het LRSC over het eisenpakket voor de 1 meiviering vormde de aanleiding tot het debat. Een
belangrijke eis was: 'Directe aftreding van de Regeering en de Gemeentebesturen. Instelling van een Volksregeering op den grondslag van de Raden
van Arbeiders en Soldaten' en de overgang van particuliere bedrijven onder
vakverenigingcontrole.' 90
Federatie van Sociaal-Anarchisten
Veel anarchisten verwierpen het eisenpakket van het LRSC, omdat zij de
eisen teveel op een 'parlementair verkiezingsprogramma' vonden lijken.""
Ongetwijfeld was de invloed van partijen als SP en CP in het LRSC hier niet
vreemd aan en ook van een 'volksregering' moesten de anarchisten niet veel
hebben. Afkeer van regeringen, gezag en militarisme waren leidraad voor
hen. Dat bleek bijvoorbeeld uit de ingezonden brief van de voormalige redacteur van De Toekomst Jac.L.A. de Lange in De Vrije Socialist, waarin hij
liet weten vooral moeite te hebben met de soldatenraden:
[...] een soldatenraad, waar is dat nou voor noodig?Zijn soldaten dan ook al nuttige
en noodzakelijke menschen en hebben die ook al wat te regelen [net ah arbeiders]
En dan die Volks-regeering, dat is dan zeker zoo'n opperste raad, samengesteld door
arbeiders en soldatenraden? Zoodat we dus in de plaats van wat nu de regeering is
dan een gemengd kabinet van een stuk of wat soldaten en een stuk of wat arbeiden
krijgen? [...] En die soldaten, menschen die niet anders hebben geleerd dan om ofte
bevelen, of om bevolen te worden; om te dooden of om gedood te worden; zouden die
over het Nederlandsche volk wat te zeggen hebben? God-bewaar-me! "K

De meeste sociaal-anarchisten waren echter opmerkelijk positiever over de
rol van de Arbeiders- en Soldatenraden. Zo verscheen een bijdrage van de
timmerman Wim Hoenders (behorende tot de inmiddels uitgetreden SDP/
CP oppositie) uit Den Haag getiteld Arbeidersraden en parlementairisme':
'Noch het parlement, noch een of ander Staatsorgaan is voor het revolutionaire proletariaat het aangewezen instituut om het socialisme te vestigen.
Dat waren de arbeidersraden: 'Het nieuwe organisme der revolutionaire arbeidersraden toovert tegelijk het beeld van de nieuwe wereld voor oogen.'1 "'
Hoenders kwam in het nieuwe door ex-CP leden uitgegeven blad Dt
Internationale op voor de instelling van arsolraden. Hij en zijn groep, de
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Internationale Communisten, hadden geen vertrouwen in het NAS en in de
sp, die volgens hen zouden trachten de zelfwerkzaamheid van de arsolraden
te beperken. Cruciaal was 'de vorming der Arsolraden onder een voortdurende agitatie tegen dezen kapitalistische staat en al zijn organen en onmiddellijke solidarisering met de Russische Sovjetrepubliek'.'94
De Toekomst publiceerde een artikel getiteld: 'Wat staat ons te doen bij
het uitbreken van een revolutie?' Dit artikel van Bouwman was waarschijnlijk een bewerking van zijn inleiding gehouden op het huishoudelijk deel
van het FRS-congres van 5 januari. Het congres behandelde eveneens de soldatenraden en het zenden van afgevaardigden naar Rusland. Zoals eerder
vermeld, verspreidde de 500 leden tellende federatie een manifest onder de
Engelse en Franse soldaten, om hen op te roepen te strijden tegen het kapitalisme en voor het socialisme."" Bouwman schreef dat de kapitalistische
klasse haar bevoorrechte positie niet zonder verzet prijs zou geven:
Daarvan hebben wij in ons land in November van bet vorige jaar een sterk staaltje
gezien. Troelstra had slechts gedreigd met revolutie, doch dit was voor de bourgeoisie
en de overheid al voldoende om uitgebreide geweldadige maatregelen te nemen om
zoo noodig het komende verzet der arbeidersklasse in bloed te smoren. De oude voor
de bourgeoisie niet betrouwbare lichtingen werden ongewapend naar huis gestuurd,
terwijl tienduizenden zeer jonge soldaten afkomstig uit de Zuidelijke Provincies
sterk bewapend naar de groote steden werden gezonden. Bovendien werd de vrijwillige landstorm opgeroepen en werden burgerwachten geformeerd, dat alles met geen
ander doel dan om de bevoorrechte positie der bezittende klasse te verdedigen. Zoo
ging het in November ipi8 en zoo zal het ook in de toekomst gaan, wanneer de arbeidersklasse meent, dat de tijd gekomen is om aan de onrechtvaardige bevoorrechting
der bezittende klasse een eind te maken.

Hij achtte het de plicht van iedere revolutionair-socialist om de revolutie
met de meest krachtige middelen te verdedigen: 'Vandaar ook dat het vormen van arbeiders en soldatenraden voor het revolutionair socialistische
proletariaat van groote beteekenis is.'";6
Dat er raden moesten zijn, was voor bijna iedereen in de federatie duidelijk. Problemen hadden sommige sociaal-anarchisten met de rol van het
MAS daarbij. Dit had van doen met de toenaderingspogingen die de onafhankelijke vakbeweging soms richting N W ondernam. Bijvoorbeeld was
dat in de rode week gebeurd en voor veel revolutionairen was dat moeilijk
te verteren. Daarnaast meenden zij dat het NAS te weinig werk maakte van
de vorming van arbeiders- en soldatenraden. De onafhankelijke vakbeweging concentreerde zich meer op belangenbehartiging en integratie van gedemobiliseerden in de reguliere arbeidersorganisaties. Begin maart opende
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•*• en w Rellen op de trappen van de Beurs en op het Damrak. Gedenkboek over
Amsterdam en Nederland tijdens den Wereldoorlog IÇ14-1Q18, deel 2, GAA, Bibliotheek
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* Demonstratie van gedemobiliseerden op het Spui, maart 1919. Gedenkboek over
Amsterdam en Nederland tijdens den Wereldoorlog 1914-1918, deel 2, GAA, Bibliotheek

BELANGRIJK.

Werkloozen-Asfitatie-Comité

BELANGRIJK.

Bond van Gedemobiliseerden

De leden worden dringend opgeroepen toch vooral aanwezig te zijn op de

GECOMBINEERDE HUISHOUDELIJKE VERGADERING
te Houden o p

Maandag 28 April 1919, des namiddags 3 uur
IN GEBOUW DE JONG, OUDE ZIJDS ACHTERBURGWAL 47

Zéér belangrijke agenda.

Komt allen.

' Aankondiging vergadering WAC en BVG. De Werklooze Arbeider, 26-4-1919
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* Aanvraagformulier
voor steun. Dit verzoek
werd vanwege fraude
afgewezen, GAA, Archief
Algemeen Steuncomité
Amsterdam, 855 inv.
nr. 556

Aan den Burgemeester
van Amsterdam.
Ondergeteekende

(^

ê/rh,

^

^

« i . »

verzoekt in
jMG/àmrtr*)
aanmerking te komen voor 60 dagen vergoeding
wegens kostwinnerschap en de vijf-en-zeventig
cents toeslag per dag voor eigen levensonderhoud,
volgens beschikking van de Ministerieele circulaire
d.d. 27 December 1918, afd. Dienstplicht 109 1,
voor gedemobiliseerden.
Brengt verder ter Uwer kennis, dat hij f
.Z,?*
vergoeding per dag genoot
fa-J-f-^^^ti^tn-ri-i^s
1918 door de demobilisatie den militairen dienst
heeft verlaten;
~\ mijn gezin bestaat uit
personen.
-iWcosiWHMiu bun vuur
Hoogachtend,

Amsterdam,^/. Januari 1919.
*) Eeirvan de twee regels doorhalen.
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^ Eppie Smilda, brein van
de Utrechtse soldatenraad.
Privé-collectie E.M. Smilda
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A

Jan de Ronde (op de foto geheel rechts) van de soldatenraad Harderwijk en enkele
van zijn kameraden. Nu, Maandblad van de Vereniging Nederland-USSR, (1969) 2
T

De bommen van SAR-voorman Willem Hofman worden door militairen in
Amsterdam aan een fotograaf getoond. Gedenkboek over Amsterdam en Nederland
tijdens den Wereldoorlog IÇ14-1918, deel 3, GAA, Bibliotheek
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de redactie van het federatieblad De Toekomst de discussie met de vraag:
'Meent ge, gezien den revolutionairen ontwikkelingsgang der maatschappij en het streven naar de oprichting van Arbeiders- en Soldatenraden, dat
ook de onafhankelijke vakbeweging een belangrijke rol zal vervullen in de
toekomst d.w.z. in den overgang naar en in een socialistische samenleving?
Zoo ja, hoe stelt ge u dan deze rol voor?' De meningen hierover waren
zeer verdeeld. De Rotterdammer Salomon van den Berg, journalist en bestuurslid van de Nederlandse Federatie van Transportarbeiders, beaamde
dat hij zeker bleef vasthouden aan de onafhankelijke vakbeweging als de
beweging die een grote rol zal spelen in een revolutionaire periode en ook
daarna in het organiseren van de socialistische productie en distributie. De
Nederlandse soldatenraden beschouwde hij als propaganda-instituten en
een slechte imitatie van de Russische en Duitse soldatenraden: 'In Rusland
en Duitsland worden deze raden rechtstreeks uit de troepenformaties door
de soldaten zelven gekozen. Hier in ons land is dit geenszins het geval.'"'"
Friedrich August Drewes van de VrijeArbeidïiet in zijn artikel weten dat hij
weinig vertrouwen had in de bijdrage die de onafhankelijke vakbeweging zou
kunnen leveren. In plaats van vakorganisaties dienden bedrijfsorganisaties
opgericht te worden die dan het bedrijf zelfstandig konden laten draaien.
De al eerder genoemde Hoenders wilde 'de volledige macht in der handen der Arbeiders- en Soldatenraden stellen' en dan zou moeten blijken in
hoeverre de 'internationale saamhoorigheid der leden der onafhankelijke
vakbeweging het wint van de nationale bedwelming waarmede bourgeoisie
en leiders het proletariaat van revolutionaire daden in deze tijden om de
macht willen afhouden'. Gezien de rol die de onafhankelijke vakbeweging
tijdens de Eerste Wereldoorlog gespeeld had, had Hoenders wel vertrouwen in haar leden. De revolutionaire beginselen achtte hij bepalend voor
de verdere rol 'die de onafhankelijke vakbeweging zal spelen in de toekomstige Arbeiders en Soldatenraden'.
De Amsterdamse schrijver en vertaler voor arbeidersbladen, de vrijdenker J. van 't Hoff, benadrukte in zijn artikel het belang van de revolutionaire eenheid tussen anarchisten en revolutionair-socialisten.",K Naast de
onafhankelijke vakbeweging zag hij daarbij een belangrijke rol weggelegd
voor een gemeenschappelijk blad. Het anonieme lid van de onafhankelijke
vakbeweging 'S.' genaamd werkte dit idee nader uit:
Elke vakorganisatie vormt den arbeidersraad en is daar het meest geschikt [als] soldatenraad. De vakorg. tracht op de gewone wijze haar ledental te vermeerderen, de
soldatenraad versterke zich met de actief dienende soldaten of met de reeds bestaande
soldatenraden van actief dienenden. Uit en door de arbeidersraden worden gekozen
de bestuurders der eventueele nieuwe maatschappelijke orde en deze zullen in hoofd-
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zaak met de ook bij haar aangesloten leden der politiek revolutionaire organisaties
zorgen voor een goede productie- en distributieregeling."'''
De vrije socialist Cornelis Bonnet vond het doel en streven van de Arbeiders- en Soldatenraden nog te vaag omschreven. Deze sigarenmaker, die als
'enige wettige zoon' vrijgesteld was van de militaire dienst, zag de onafhankelijke vakbeweging als de toekomstige arbeidersraden:
Terwijl daarnaast door diezelfde vakorganisatie propaganda onder de militairen
dient te worden gemaakt voor de zaak van het proletariaat, waarvan als gevolg het
noodzakelijk is, over te gaan tot het vormen van Soldatenraden. Gezien hetfeit dat
de heersende klasse zich meer en meer toerust op 'n geweldadig verzet tegen de zich
ontplooiende arbeidersbeweging, daar staat 't voor mij vast, dat, willen wij iets bereiken met ons verzet en de voordeelen daarbij behaald behouden, de arbeiderszaak
krachtig hebben te verdedigen tegen de geweldadige aanvallen der huurlingen van
het kapitaal. Degeheelegeschiedenis toont de kapitalistische klasse als meedoogenloos
en de arbeidersklasse, zal dus goed doen, zich daartegenover te weren en haar kracht
te zoeken in 't samengaan der vakbeweging met de militairen, die ook wij dan zouden kunnen noemen Arbeiders- en Soldatenraden.100
Op de voorpagina van De Toekomstvan 12 april ageerde Hoenders tegen het
parlementarisme en verklaarde dat de dictatuur van het proletariaat alleen
te bereiken was door middel van de Arbeiders- en Soldatenraden 'als de
getrouwe afspiegelingen van het maatschappelijk organisme in dit tijdperk
van productie. Alleen deze nieuwe organen van den Arbeid kunnen de
vraagstukken tot oplossing brengen die de gemeenschappelijke produktie
stelt. En in die Arbeiders- en Soldatenraden kan ook alles zich naar waarheid uitspreken, wat onder het proletariaat leeft.'20'
Met het artikel 'Opbouw en Samenwerken' leverde de fabrieksarbeider
Cornelis de Boer zijn bijdrage aan het debat. Het grijpen naar de macht
diende goed voorbereid te gebeuren:
Artillerie, geweren en munitie-opslagplaatsen dienen direkt overmeesterd te worden,
niet om ze opzettelijk te gebruiken, maar om ze te vernietigen, in zooverre dat mogelijk
is, en ze niet noodigzijn om de vijanden van de nieuwere maatschappij van het lijf te
houden. Zo zien we ook de fouten in de Duitsche Revolutie, waar ze geen voldoende
algemeenheid heef, wat betref optreden en gezindheid. Niet de regeeringsgebouwen
maar de opslagplaatsen van oorlogstuig enz. dienen ten eerste door de arbeiders te
worden overmeesterd [...] Koomt de vakbeweging met haar volle kracht en wil te staan
naar de omverwerping en de vernieuwing dan zijn voor mij soldaten- en arbeidersraden overbodig, daar de soldaten toch lid hunner vakbeweging kunnen zijn.
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Net als J. van 't Hoff benadrukte De Boer het belang van de revolutionaire
eenheid:
We hebben de onafhankelijke vakbeweging, de IAMV, arbeiders- en soldatenraden,
bond van gedemobiliseerden, SP en CP, Federatie van Rev. Soc. [...] Men moet wel
van jongsaf in de beweging hebben gezeten om eenigzins bij benadering te weten
wat die groepjes nu wel verschillen van elkander, want het doel raakt veelal op den
achtergrond, door het geharrewar over de methode.

Nu maakte de federatie het er met haar campagne 'tegen de stemdwang en
het parlementarisme' natuurlijk niet veel makkelijker op om tot revolutionaire eenheid te komen. 202
O p 26 april 1919 organiseerde het NAS een sociaal congres in Amsterdam.
De 200 afgevaardigden spraken over: 'De taak der onafhankelijke vakbeweging bij revolutie en haar standpunt ten opzichte van de Arsolraden.
Voorzitter Lansink jr. verzorgde de inleiding, 20 ' die De Arbeid afdrukte:
Spreker ging aan de hand van de gebeurtenissen in het buitenland na, waarom men
aldaar was overgegaan tot het oprichten van Arsolraden. Doch hij was van meening,
dat de omstandigheeden in ons land anders waren en derhalve dergelijke Raden
hier bij een revolutie geen zin hadden. Sprekers conclusie was, dat tijdens en na een
revolutie, betreffende de productie, een belangrijke rol zou worden toebedeeld aan de
vakvereenigingen, terwijl voor het regelen der bedrijven zouden aangewezen worden
Bedrijfiraden. Uit de discussie, welke hierop volgde, bleek, dat niet al de aanwezigen
het eens waren met het standpunt van spreker, betreffende dit vraagstuk.204

De debaters kwamen zo geen stap dichter tot elkaar. De discussie in de
bladen verzandde. Dientengevolge zou het van opzetten van raden vanuit
de federatie niet meer komen.
Rijnders als individueel anarchist over arbeiders- en soldatenraden
Gerhard Rijnders behoorde samen met Domela Nieuwenhuis tot de stroming van de individueel anarchisten. Niet alleen politieke partijen wezen
zij af, van organisaties in het algemeen moesten ze weinig hebben. Dat
gold dus ook voor soldatenraden geïnitieerd door het LRSC. Via brochures
trachtte hij een bijdrage aan het debat te leveren. Na de novembergebeurtenissen van 1918 schreef hij Revolutie in Nederland? Wacht U voor volksverraders!10'' Hierin beschreef hij hoe het volk in Europa zich wilde wreken:
'En die machthebbers nemen laf de vlucht; troonen storten in, kronen rollen over de straatsteenen.' Hoewel Rijnders de revolutie steeds verwachtte,
bleef revolutie in Nederland toch een beetje vreemd: 'Het voor velen onge-
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looflijke zal dan toch gebeuren? De arbeiders, gesteund door hun broeders
in het soldatenpak als door tooverslag bezield met stoutmoedigheid en
durf, voldoende om hen straks meester van het terrein te doen worden.'
Rijnders conclusie na de novembergebeurtenissen was dat de kans voorlopig verkeken was: 'Maandag den uden November, toen de geest uitermate
goed was, de bourgeoisie onvoorbereid, het leger gistend, toen had de algemeene werkstaking moeten worden geproclameerd.'
Hij beschuldigde Troelstra en Wijnkoop van parlementarisme en volksverlakkerij. De CPN en SDAP (dus niet het volk) zouden bij een uitbrekende
revolutie direct proberen de leiding te nemen, ook als zij daarbij gebruik
maakten van de arbeiders- en soldatenraden. Rijnders zag de arsolraden
als gezagsinstrumenten die eventueel met geweld de 'anarchie' zouden
neerslaan.
De arbeiders- en soldatenraad onder invloed der politiekers, zal het nieuwe machtsinstrument zijn, dat elke eerlijke revolutionair die anders wil, meer wil, hooger
wil, als 'kontra-revolutionair' met een handomdraaien in de gevangenis of aan de
galg kan brengen. Vinden wij ook hier geen voorbeelden van in de revoluties uit het
verleden? Leeren Rusland, Duitschland en Oostenrijk het niet? En dat is nog niet
alles. Zoon arbeiders- en soldatenraad is natuurlijk maar een voorloopige macht.
Het gezag daarvan zal duren tot de nieuwe regeering, steunende op het algemeen
kiesrecht, zal zijn gekozen.

Volgens Rijnders moesten de arbeiders de macht niet overdragen aan de
arbeiders- en soldatenraden, evenmin aan de nieuwe regering. Zij dienden
de macht voor zich zelf houden. Hij zag nog wel een rol weggelegd voor de
arsolraden als middel om de macht te veroveren,
maar hun mag volstrekt geen blijvende macht worden gegeven. Zoodra de machten
van het bestaande zijn vernietigd, het geweld der heerschende klasse is ontwricht,
overwonnen zoo noodig door het geweld der opstandelingen; zoodra politie en militie niet meer het machtsinstrument vormen der bezittende klasse, moet het volk de
verkregen macht aanwenden om zich van het noodige te voorzien en de uitzuiger
te verwijderen.

De arbeiders moesten niet wachten op het 'staatssocialisme' van de CPN.
Net zoals in het debat met Wijnkoop over anarchisme en bolsjewisme wees
hij op het gevaar van het creëren van nieuwe machtsinstituten.' 06 Alleen de
eigen strijd van de arbeiders zou 'brood en vrijheid' brengen. Het laat zich
raden dat Rijnders bijdrage niet kon leiden tot meer eenheid, laat staan tot
de creatie van een radenstelsel.
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Bond voor Christen-Socialisten
Vanwege het pacifisme was er van deze partij op het gebied van raden niet
veel te verwachten. De leden hadden het moeilijk met het gebruik van
geweld, iets wat bij een revolutie noodzakelijk zou zijn. De christen-socialisten discussieerden op hun spoedcongres van 18 november 1918 te Leiden,
uitgebreid over de kwesties van geweld, militarisme en soldatenwerk. Naar
aanleiding van de demonstratie in de revolutieweek en de schietpartij voor
de kazerne schreef J.W. Kruyt:
Wij willen de revolutie, en naar de revolutie leiden wij toe, maar wij zullen 't
doen als levende voorbeelden van ongewapende strijders, ook al zal dit ons de eerste voorbeelden van slachtoffers van wapengeweld doen zijn. De wapens neer! Die
boodschap hebben wij te brengen aan de gewapende soldatenmassaas èn aan de
gewapende volksmassaas en die boodschap geven wij hun beiden te verstaan door ons
tusschen die twee gewapende massa's te plaatsen.101

De bond wees de oproep van RSC en SDP om bij de demobilisatie de wapens mee te nemen af. Zijn vrouwTruus Kruyt-Hogerzeil merkte hierover
op: 'terwijl zij zo klein zijn, schijnen zij een groot gebruik te willen maken
van het geweld en handhaven hiermee den zwaksten kant der Bolsjewiki.
Systematisch sporen zij aan tot volkswapening, gewapende betoogingen,
enz. Een enkele stem als die van Mevrouw Holst, die voor ontwapening
pleit kan daar niet tegen op.' Daarom lag het volgens haar voor de hand
om, geïnspireerd door De Ligt's brochure Soldaten en Arbeiden, staakt!,
opnieuw de algemene politieke staking te propageren. 2oS De congresleden
konden het niet eens worden en spraken op voorstel van het bestuurslid
J. Bommeljé af om in afdelingsverband verder te discussiëren over 'de
houding van de BVCS in de strijd om de macht'. Meer specifiek ging net
hierbij om de algemene werkstaking, de dictatuur van het proletariaat en
de arbeiders- en soldatenraden. 209 L. de Bruijn schreef daarover in Opwaarts, het orgaan van de BVCS: 'Arbeidersraden vind ik goed. Soldatenraden komen mijns inziens niet in aanmerking. Want ik wil eigenlijk, dat,
voor de revolutie komt, alle soldaten reeds tot vervlogen tijden behooren.
Dat wil zeggen: voor dat de groote politiek-economische revolutie komt.
het militairisme zich alreeds heeft opgelost door de revolutionaire idee.:'
Onbekend is hoe de discussie in de afdelingen verliep, maar waarschijnlijk
lieten de leden zich vooral leiden door pacifistische beginselen. In ieder
geval kwam er niets van een bondslijn over raden.
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IAMV

Na de wereldoorlog ontstond een groeiende aversie tegen geweld. De IAMV
haakte daarop in en deed een oproep voor een internationale antimilitaristische conferentie. Veel revolutionair-socialisten waren hier sceptisch over,
waaronder de SP. De mede door haar voormannen opgerichte IAMV was
eigenlijk nooit internationaal geweest. Bovendien had het antimilitarisme
vaak een individualistisch karakter. Het SP-blad Recht voor Allen concludeerde dan ook: 'Anti-militairistische propaganda is nuttig en noodig,
vooral in den vorm van socialistische propaganda, doch, óók wel als opzichzelfstaande actie. Doch dàn draagt ze 'n sterk individualistisch karakter en behoeft niet alleen geen internationaal verband, doch is daarmede
practisch onvereenigbaar.' 2 "
Niet veel later zou de IAMV besluiten om een campagne te starten voor
een volksstemming over de afschaffing van het militarisme. Daartoe wilde
de vereniging 300.000 manifesten verspreiden en zoveel mogelijk bijeenkomsten organiseren. Dat diende te gebeuren in samenwerking met andere organisaties, die dan op plaatselijke niveau comités konden vormen.
Bladen als De Toekomst drukten de oproep af.1'2 Het enthousiasme bij CPN,
maar ook de SDAP was niet groot. ;,i
Toch waren er ook nog andere geluiden. O p een besloten vergadering
deelde de voorzitter van de Haagse afdeling van de IAMV in zijn openingswoord mede dat het 'Haagsche Vak-Comité' met al de bij haar aangesloten
besturen besloten had om bij een eventuele mobilisatie massaal dienst te
weigeren; de wapens en munitie in het bezit te houden; spoor- en telegraafdiensten onklaar te maken. Met behulp van motorfietsen zou in het hele
land het sein tot de algemene staking verspreid worden. O p verschillende
geheime plaatsen zouden mitrailleurs, patronen en andere wapens verborgen liggen.214
De afdelingen Den Haag en het Gooi brachten het volgende voorstel
in voor het iAMV-congres dat gehouden zou worden in Haarlem op 25 en
ï6 december 1919: 'De IAMV in dagen van Revolutie. De taak der IAMV
is, zich te keeren tegen iedere poging van den staat om met behulp van
net militairisme zijn macht te handhaven, m.a.w. het is de taak der IAMV
in dagen van revolutie het leger onbetrouwbaar te maken.'2IS De Haagse
en Gooise afdelingen vonden het werken onder soldaten nog belangrijk.
Deze vormden echter een minderheid. De IAMV trok zich vrijwel volledig
terug uit het concrete soldatenwerk. Uitzondering vormde de verspreiding van de Soldaten-almanak, maar die had als doel het opwekken tot
dienstweigering.216
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CPN

De CPN kon op het einde van de oorlog haar zogeheten oorlogswinst binnenhalen. De partij die kon bogen op het succes van de Russische revolutie,
was sinds het begin van de oorlog met zo'n 300 procent gegroeid. Ze had
nu 1.799 leden.2'7 Veel vrije socialisten sympathiseerden met de SDP/CPN,
en besloten zelfs lid te worden. Het communisme had nu wortel geschoten
in plaatsen waar de vrije socialisten sterk vertegenwoordigd waren, zoals in
Groningen. 2 ' 8 Het was dan ook niet toevallig dat het tiende jaarcongres van
de cp op 28 en 29 juni in Groningen plaatsvond. Vanwege de toegenomen
sterkte van de partij zou het logisch zijn dat de communisten, bijna allen
voorstander van het bestaan van soldatenraden, het voortouw zouden nemen in het opzetten van zo'n stelsel.
Al eerder in maart 1919 had Wijnkoop tijdens een debat met de anarchist
Gerhard Rijnders uiteengezet wat de opvatting was van de communisten
over het radensysteem. 'Volle vrijheid' zou het bolsjewisme niet kunnen
geven 'want zij zou direct door tal van individuen worden misbruikt, om
den grondslag der nieuwe wereld te ondermijnen'. Die grondslag was het
radensysteem, waarin de massa's door middel van de arbeiders-, boeren- en
soldatenraden zelf hun eigen zaken regelen. Volgens Wijnkoop diende het
individu zich aan de besluiten te onderwerpen. Ondanks dat Wijnkoop
zichzelf beschouwde als antimilitarist zag hij geen enkel probleem in het
door de bolsjewieken bewapenen van het proletariaat. Hij zag dat niet als
militarisme, maar als een noodzakelijke maatregel om de reactie te onderdrukken. 2 '^ In een rede gehouden voor de afdeling Amsterdam van de
CPN over de Russische en de Duitse revolutie wees Wijnkoop op de rol die
de bewapende matrozen speelden in het daadwerkelijk deelnemen aan de
omwenteling. Hij merkte daar het volgende over op:
Ze zijn de meest onbetrouwbare elementen voor de bourgeoisie, wijl het technisch
meest geschoolde arbeiders zijn zooals trouwens te zien was bij het optreden der Hollandsche matrozen in Indïé, al is natuurlijk een opstand op de Russische vloot van
veelgrooter beteekenis dan op de notedopjes der Nederlandsche vloot (Oorlogsschepen
zijn als 't ware drijvende fabrieken).110

Het congres benadrukte het belang van overeenstemming over het radenstelsel bij discussies over revolutionaire eenheid. Daarbij zag het naast de
SP vooral mogelijkheden bij revolutionaire anarchisten (in tegenstelling tot
de individuele anarchisten) als Kitsz en Bouwman. 22 ' Het congres nam een
resolutie inzake het radenstelsel aan. Deze resolutie die met algemene stemmen aangenomen werd, eindigde als volgt: 'Tenslotte steunt de Communistische Partij met alle kracht den arbeid tot het vormen van Soldaten-Raden.
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ten einde leger en vloot onbetrouwbaar te maken voor het kapitalisme.' De
resolutie was natuurlijk weinig concreet. Het partijbestuur zegde daarom
toe in brochurevorm een toelichting op de resolutie te publiceren. Deze
zou er nooit komen. Theorie en praktijk bleken heel verschillend.
De radendiscussie: een balans
Uitgangspunt bij de theoretische discussies over het arsolsysteem was steeds
dat de arbeiders en soldaten hun lot in eigen hand zouden nemen door
middel van een machtsstructuur die tegenover de kapitalistische staat een
dubbele macht vormt. In eerste instantie zou dat vooral een propagandistische leus zijn, die in de praktijk zou leiden tot kleine revolutionaire cellen in
het leger en de fabriek. Onder revolutionaire omstandigheden zouden deze
uit moeten groeien tot organen van dubbele macht tegenover het establishment. Uiteraard zou deze situatie alleen een overgangsperiode zijn, waarin
de oude kapitalistische orde hoewel betwist nog bestond. De communisten
benadrukten daarom de noodzaak van de vorming van raden.
Ook veel anarchisten en pacifisten waren zeker enthousiast over het
stichten van raden. Maar ze waren of niet bereid geweld te gebruiken of ze
hadden zo'n aversie tegen regeringen en machtsstructuren in het algemeen
dat zij een eigen invulling gaven aan het begrip soldatenraad. Laatstgenoemde groep had overigens geen uitgewerkt idee hoe het na een eventuele
omwenteling verder moest met het besturen van de nieuwe maatschappij.
Behalve onenigheid over raden waren het ook de vele andere meningsverschillen die voorkwamen dat er een revolutionair eenheidsfront ontstond,
laat staan een voorhoedepartij met massa-aanhang. Dat laatste ontbrak in
ons land. Het voorbeeld van de Russische en de Duitse revolutie maakt
duidelijk, dat de aanwezigheid van een revolutionaire arbeiderspartij met
massa-aanhang, die actief is in de arbeiders- en soldatenraden en die een
politiek en militair plan heeft voor de revolutionaire opstand onontbeerlijk
is voor het slagen ervan. De Derde Internationale stelde enkele jaren later
vast wat typerend was voor de Nederlandse situatie. Propaganda voor het
radensysteem was noodzakelijk, maar dit moest niet verward worden met
het onder niet-revolutionaire omstandigheden creëren van kunstmatige
sovjets door 'machteloze groepen'.122
Het einde van het LRSC
Over heel veel zaken als radendemocratie, geweld, revolutionaire strategie en
tactiek, internationale vraagstukken en parlementarisme konden de revolutionairen niet komen tot eenduidige standpuntbepaling. Daarmee was een reden om samen te werken vervallen. Het was er tevens de oorzaak van dat het
LRsc, zoals de FSA al langere tijd aangaf, niet goed functioneerde. Het comité
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zou volgens haar te weinig initiatief nemen. In januari 1919 was er al een
voorstel om het RSC op te heffen. Maar omdat het NAS nog voor het behoud
van het comité was, ging dat toen nog niet door."' Van beter functioneren
kwam het niet. Bijvoorbeeld werden besluiten genomen op een vergadering
van 8 maart niet nagekomen. Op die vergadering kwam een voorstel van
het bestuur van de federatie aan de orde tot wijziging van het program van
eisen. De vergadering verwees dit door naar een commissie bestaande uit
Bouwman, Kolthek, Wijnkoop, Kruyt en Lansink jr.214 Ditzelfde groepje
had als opdracht meegekregen om een studie te maken van de Arsolraden en
de conclusies samen te vatten in een brochure. De secretaris Lansink jr. had
(tot 20 mei) de commissie nog steeds niet bij elkaar geroepen. Het federatiebestuur stelde dan ook voor aan haar afdelingen om zich af te scheiden van
het LRSC. ::S Ook de SP vond dat er wat meer haast gemaakt moest worden:
Waar wij op willen wijzen is, dat het ons voor de revolutionaire beweging in ons land
noodzakelijk schijnt, dat omtrent deze kwestie (de raden) klaarheid wordt gebracht.
Noch in de politieke-, noch in de vakbeweging is men over dit vraagstuk tot een
gevestigde meening gekomen. Het jongste congres van het NAS heeft wel het vraagstuk
aangesneden, doch geen oplossing gebracht. En de vakbeweging moet haar standpunt
ten dezen bepalen. Ook voor de eenheidsplannen en pogingen in de revolutionaire
politieke beweging is het noodig aan deze kwestie alle aandacht te schenken.1*'

Op de uitnodiging van een LRSC-vergadering van 26 mei staan de bovengenoemde agendapunten wel vermeld. Wellicht ging deze vergadering, net als
de vorige, ook niet door vanwege de geringe opkomst."" We kunnen stellen
dat het LRSC als gevolg van onenigheid en toenemende desinteresse verliep.
Een van de laatste acties van het LRSC was het op initiatief van de CF
aangenomen voorstel om op 21 juli in het hele land meetings en demonstraties te organiseren tegen de inmenging van de Ententemogendheden in
het socialistische Rusland." s In de oproep stond onder meer: 'We moeten
tegengaan, dat thans de arbeiders van alle landen als soldaten, zeelieden.
munitiewerkers, in dienst gesteld worden van de reactionaire oorlog tegen
de Sociale Revolutie en het Communisme.'"'' Eind juli viel het landelijk
comité definitief uit elkaar. Van landelijk beleid inzake raden zou het niet
meer komen. 2 ' 0
Militarisme, socialisme en rode legers
Het LRSC was niet in staat om de discussie over het radenstelstel tot een
goed einde te brengen. Dat zelfde gold eigenlijk evenzeer voor het vraagstuk van militarisme, socialisme en rode legers. Nadat de discussie over
de soldatenraden tot stilstand gekomen was, bleef die over militarisme en
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het vraagstuk van geweld nog enkele jaren doorgaan. Binnen revolutionair
links bestond er al langer een stroming die het gebruik van geweld in meer
of mindere mate afwees, ook als het aangewend werd ten behoeve van de
arbeidersklasse bijvoorbeeld tijdens een revolutie. Na de oorlog werden
zoals we zagen pacifistische tendensen sterker en groeide het verzet tegen
het gebruik van geweld. Iemand als Bart de Ligt vond dat voor het slagen
van een revolutie ook een innerlijke geestelijke verandering doorgemaakt
moest worden. Hij stelde tegenover geweld de 'geestelijke weerbaarheid'.
Daarbij nam hij aanvankelijk ook een enigszins afwijkend standpunt in
binnen de IAMV, die niet zondermeer geweldloos was. Naast het toetreden
van christen-socialisten als De Ligt, gaf ook de Russische revolutie een
nieuwe impuls aan de geweldsdiscussie. Een groep binnen de IAMV rondom
Johan Brommen jr. was sterk geïnspireerd door de Russische revolutie.
De oud-dienstweigeraar Brommert was naast bestuurslid van de IAMV ook
SDp/cPN-lid. Volgens hem moest de IAMV het geweld in zekere zin aanvaarden. Tijdens de revolutie was geweld waarschijnlijk wel noodzakelijk om
de macht van de heersende klasse te kunnen breken. Na de revolutie kon
geweld soms vereist en onvermijdelijk zijn bij het onderdrukken van een
contrarevolutionaire beweging en ter verdediging van de verworvenheden
van de revolutie. 1 " Daarom stelde Brommert op het iAMV-congres van
december 1918 een resolutie in die zin voor. O p het congres bleek weinig
sympathie te bestaan voor zijn opvattingen." 2
Op het volgende congres van de IAMV gehouden in december 1919 voerde Brommert de discussie nogmaals en ging hij in op het onderscheid dat
er gemaakt diende te worden tussen het militarisme van een kapitalistische
staat en dat van een socialistische maatschappij. Het congres verklaarde
zich evenwel tegen elke vorm van militarisme/" De internationale ontwikkelingen sterkten de antimilitaristen in hun opvatting. Bekend met de
verschrikkingen van de Pools-Russische oorlog en de betrokkenheid van
het Rode Leger daarbij nam het iAMV-congres van december 1921 de volgende motie aan: 'De IAMV maakt geen propaganda voor een rood leger,
verklaart zich tegen iederen vorm van militarisme, dit is een wapenstelsel,
waarbij tot deelneming direct of indirect economisch wordt gedwongen,
maar acht het deelnemen aan een revolutionair leger, voor zoover de leden
dit individueel vrijwillig doen, niet in strijd met het beginsel der IAMV.' 2M
De antimilitaristen meenden dat de nieuwe socialistische staat zich van
dezelfde methodes bediende als de kapitalistische landen. Dat de doelstellingen totaal verschillend waren, veranderde hier niets aan.
Ook het parlementslid van de SP, Kolthek, sprak zich uit tegen de propaganda voor het rode leger. Volgens hem wilden de Nederlandse bolsjewieken het militarisme niet afschaffen, maar overnemen van de huidige macht-
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hebbers, om het voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Ze zouden hun
maatschappelijk ideaal willen verwezenlijken 'door dwang en vooral stelselmatig georganiseerd geweld'. Volgens hem voerden ze in plaats van de oude
antimilitaristische leus 'De wapens neder! Geen man en geen cent voor het
militairisme', het volgende devies in hun vaandel: 'Hier met de wapens!
Het Roode Leger voor de verwezenlijking van het Communisme!' 2 " Hij
vond dat met het geweld van het Russische Rode Leger concessies gedaan
werden aan het kapitalisme in binnen- en buitenland. Hij kon het dan ook
niet eens zijn met Willem van Ravesteyn die in De Tribune het volgende
schreef: 'In Rusland heeft het proletariaat de bourgeoisie overwonnen, enkel en alleen omdat het tengevolge van den oorlog de beschikking over de
wapens had. Zeer zeker moet de geestelijke kracht, die overwinnen wil, dan
aanwezig zijn, maar zij is gedoemd tot machteloosheid, indien zij niet over
de stoffelijke krachten beschikt.' 2 ' 6 Volgens Kolthek diende het militarisme
niet alleen materieel, maar ook moreel bestreden te worden.137
Daarom verzette Kolthek zich tegen de Rode Legerpropaganda, omdat
hij het zag als 'het kernpunt van de bolsjewistische geweld- en terreurpolitiek'.2'8 De cp-voorman Van Ravesteyn vond echter dat er in Rusland geen
sprake was van militarisme: 'Voor de kapitalistische klasse is het militarisme een bestaans- en ontwikkelingsvoorwaarde, in de Communistische
maatschappij, zijn de arbeiders slechts gedwongen om zich tegen de vijanden van binnen en buiten de grenzen te verdedigen, de voor het oogenblik
nog noodzakelijke bewapening staat daar een normale ontwikkeling nog
in den weg.'2'9 De Nederlandse communisten namen het voor socialistisch
Rusland op en putten hieruit inspiratie. Zij lieten zich vooral leiden door
de stichter en leider van het Rode Leger, Leo Trotsky.
Trotsky schreef en las veel over militaire kwesties. Het boek van Jaurès
l'Armée nouvelle had grote invloed op hem. Net als vele andere revolutionaire
marxisten bekritiseerde hij Jaurès vanwege zijn opvattingen over democratisering van het leger. Opmerkelijk in de ideeën van Trotsky over de militie, de
revolutionaire oorlog, de stellingen- of bewegingsoorlog, maar ook andere
militaire kwesties, is dat hij wars was van elk doctrinarisme. Fel bestreed hij
aanzetten tot het ontwikkelen van een 'marxistische' militaire theorie en van
een 'proletarische' wijze van oorlogvoering. Trotsky was voorstander van een
zeker eclecticisme in de militaire theorie, waarbij hij graag Karl von Clausewitz aanhaalde: 'Just as some plants bear fruit only if they don't shoot up too
high, so in the practical arts the leaves and the flowers of the theory must be
pruned and the plant kept close to its proper soil-experience.'240
Voorafgegaan door een voorwoord van Vanter drukte De Tribune Trotsky's stellingen aangaande het Rode Leger af. Vanter zag in dat leger een
voorbeeld en steun voor het proletariaat van de hele wereld. De bolsjewiki
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voerden niet alleen strijd om de macht te veroveren. Het ging er nu om die
te behouden tegen de bedreigingen van binnenlandse en buitenlandse vijanden in. Vanter erkende dat de organisatie van het Rode Leger niet klakkeloos overgenomen kon worden, maar volgens hem bevatten de stellingen
in grote lijnen wat de sociaal-democraten altijd onder volkswapening hadden verstaan. Dat riep op tot de vorming van een volksmilitie opgebouwd
uit alle burgers die in staat waren wapens te dragen en waarvan de militaire
training ook buiten de kazerne zou plaatsvinden. Deze programmatische
eis, die in de periode van de Tweede Internationale gericht was tegen de
imperialistische staande legers, met hun kazernering, hun lange diensttijd
en hun officierskaste had hetzelfde historische belang als andere democratische eisen - algemeen kiesrecht en een één-kamersysteem. Onder omstandigheden van vrede en de noodzakelijkheid, om gedurende die periode
de klassenstrijd van het proletariaat aan te passen aan de omstandigheden
van de burgerlijke legaliteit, was het natuurlijk de taak van de sociaal-democraten om de meest democratische organisatievormen te eisen van de
kapitalistische staat en het leger. De eerste stelling luidde echter:
Deze strijd had haar opvoedende waarde, maar zoals aangetoond met de belangrijke ervaring van de laatste oorlog, leverde de democratisering van het burgerlijke
militarisme zelfs nog minder resultaten op dan de strijd voor de democratisering van
het burgerlijke parlementaire systeem. Omdat op het gebied van het militarisme,
de bourgeoisie deze 'democratisering' alleen maar kan toestaan, voorzover het haar
klasse-heerschappij niet beïnvloedde: d.w.z. illusoire democratisering. Want als het
om de fundamentele belangen gaat van de bourgeoisie, zowel internationaal als
nationaal, dan blijkt het burgerlijk militarisme in landen als Duitsland, Frankrijk,
Zwitserland, Groot-Brittannië en Amerika, ondanks alle verschillen in staatsvorm
en opzet van het leger, overal dezelfde eigenschappen te vertonen, n.l. van de meest
onbeperkte klassebarbaarsheid.

En de tweede stelling: 'Is de klassenstrijd overgegaan in de openlijke burgeroorlog en zijn de dunne omhulsels van het burgerlijk recht en van alle
andere burgerlijk-democratische instellingen weggerukt, dan heeft de leuze
van een volksleger even weinig betekenis meer als die van een democratisch
parlementarisme, en wordt zij ongemerkt tot een wapen van de reactie.'
In die gevallen van een zich ontwikkelende burgeroorlog dienden soldatenraden gereed te staan om samen met andere bewapende eenheden van
arbeiders (rode gardes) de burgerlijke staat aan te vallen.
Met de achttiende stelling verweerde Trotsky zich tegen de door de Russische mensjewieken en sociaal-revolutionairen geuite beschuldigingen van
'Rood Militarisme'. Dit vond navolging door de anarchisten en de IAMV
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in Nederland. Trotsky stelde dat het Rode Leger een instrument van zelfverdediging van de arbeiders en de arme boeren was tegen de aanvallen
van binnen- en buitenlandse vijanden. Doel was het voorkomen van een
contrarevolutie.' 4 '
Veel anarchisten mochten dan wel hevige kritiek hebben op het rode
leger, sommigen bleken sympathie te hebben en meenden dat geweld soms
noodzakelijk was. Zo haalde de sociaal-anarchist en voorzitter van de IAMV,
Marten de Boer, Domela Nieuwenhuis aan, die het volgende zei over de
anarchist Michael Bakunin: 'Vrijheid wordt niet gegeven, men moet ze veroveren. Elkeen heeft slechts de rechten, die hij bereid is elk oogenblik met
de wapens in de hand te verdedigen [...] De sociale revolutie is een wild en
woest werk, dat mannenkracht en energie vordert. De geweldenaars zullen
den prijs winnen.' Volgens De Boer, die zeker geen aanhanger van Trotsky
was, bleek hieruit dat Bakoenin het 'Roode Leger' niet verguisde zoals sommige anarchisten meenden. 242
De met instemming van Vanter afgedrukte stellingen fungeerden als
revolutionair-socialistisch antwoord op de meer pacifistische geluiden binnen revolutionair links. Deze lieten zich na het einde van de oorlog in de
gehele samenleving horen en waren een duidelijke reactie op de verschrikkingen van de strijd. Communisten waren bang dat deze ontwikkelingen
de revolutie niet dichterbij zouden brengen en wensten het proletariaat te
bewapenen, de meest radicale variant van het volksleger. Die wens trachtten zij in praktijk te brengen.

14.5. Rode troepen als antwoord op de burgerwacht?
Na november 1918 was links in principe verdacht. Overal waar zij de
revolutie predikten, moesten de activisten rekening houden met tegenmaatregelen. Daarbij kregen zij te maken met de burgerwachten. Ageren
tegen deze paramilitaire groepen vormde een nieuwe inspiratiebron voor
revolutionaire agitatie. Het deed enigszins denken aan de beginjaren van
de socialistische beweging, waarin politie en leger regelmatig te zien waren
bij stakingen en meetings. Ook toen bekwaamden de socialisten zich in
zelfverdediging. Bovendien was daar nog steeds de dreiging en de hoop
van de Duitse revolutie. De Drentse anarchist Härmen van Houten, een
dienstweigeraar, schreef daar in zijn memoires over:
Aan spanning ontbrak het niet in die tijd. Er waren wilde geruchten dat er een eenheid Rode Gardisten was aangekomen in Meppen, ook in andere pLiatsen als Lingen
en Haren-Ems. Vrees voor het communisme, nu ook in Duitsland de revolutie was
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gevormd

om het Rode Gevaar te keren.1*'

Aanleiding voor agititatie vormden incidenten die her en der in het land
plaatsvonden. Zo oefende in Deventer de burgerwacht censuur uit op het
Deventer Dagblad. Kolthek en het plaatselijk sp-lid Johan Roebers hadden,
zich baserend op een ministeriële circulaire gericht aan de burgemeesters,
gezegd dat de burgerwacht behalve voor de ordehandhaving ook gebruikt
kon worden om stakende arbeiders te vervangen. De sectiecommandant
van de burgerwacht ontkende dat door middel van een ingezonden brief
in het Deventer Dagblad. Daarop diende Roebers de sectiecommandant
van repliek. Hij zette uiteen hoe de berichten over de gevonden bommen
in Amsterdam gebruikt werden om het draagvlak voor de burgerwacht te
vergroten. Vervolgens greep de garnizoenscommandant in door het blad
mede te delen dat indien het sp-lid nog eenmaal aan het woord zou worden
gelaten, het blad verboden zou worden. Uiteindelijk dwong ingrijpen van
hogerhand de garnizoenscommandant om zijn dreigement in te trekken.244
Ook in andere plaatsen keerden de revolutionairen zich tegen de burgerwacht. O p een sp-bijeenkomst op 16 februari in het Friese Weststellingwerf
sprak Harm Kolthek voor 130 mensen over de vakbeweging en socialisme.
Zijn partijgenoot Johannes Mooij' 41 uit Noordwolde was hierbij betrokken. Kolthek ging in op de noodzaak om geweld te gebruiken als de
burgerwacht tot gewelddadige acties zou overgaan. Volgens hem moest de
maatschappij 'gezuiverd worden nadat die eerst tot de grond toe zou zijn
afgebroken'.146
Een doelstelling van de agitatie was dat mensen niet tot de burgerwacht
zouden toetreden. Zij hoopten tevens dat toegetreden leden spijt van hun
keuze zouden krijgen. Soms gebeurde dat. In Ulrum hadden twee soldaten
na zich aanvankelijk te hebben aangesloten bij de burgerwacht besloten om
lid te worden van de Bond van Gedemobiliseerden onder leiding van Lucas Stuveling. Zowel hij als zijn vrouw waren afkomstig uit een gebied dat
bekend stond als gewelddadig en roerig. Omdat de beide soldaten vonden
dat een dubbellidmaatschap moreel niet kon verzochten ze de sectiecommandant hen uit te schrijven. Volgens de commandant waren de twee 'te
domme boerenjongens om het streven der Bond van Gedemobiliseerden en
dat van de Burgerwacht te overzien'.'4" Links was echter van mening dat het
vooral misleide arbeiders waren die zich aanmeldden voor de burgerwacht.
De inmiddels tot de CP toegetreden J. Brommert jr. was een van de belangrijkste agitatoren op dat gebied. Hij reisde het hele land door en hield
lezingen. Onder andere deed hij dat op uitnodiging van het cp-district
Groningen. Zo sprak hij in Siddeburen op 15 september 1919 over 'Bur-
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gerwacht en Bolsjewisme'.248 De iAMV-man en christen-socialist schreef de
brochure Leve de Burgerwacht!. Hierin deed hij een oproep tot de arbeiders
die zich lieten organiseren in de burgerwachten:
Laat het U gezegd zijn, dat gij nergens anders uw goeden naam en uw eer voor te
grabbel gooit, dan voor de machten van het kapitaal. Gij Christelijke en Katholieke
arbeiders, die in duizenden tot de burgerwacht zijn toegetreden, en die toch dagelijks de ellendige gevolgen van het Kapitalisme aan den lijve ondervinden, bedenk
door te volharden in uw houding, door lid te blijven van het georganiseerd geweld,
zij ge gelijk de honden die de roede des meesters likken waarmee ze gekastijd zijn.
En is dit uw antwoord op de misdaad die de Kapitalistische machthebbers van heel
de wereld, aan de menschheid hebben bedreven? Voelt ge niet dat er op 't oogenblik
iets hoogers te doen is, dan het geweld in de wereld te versterken.^''

In de provincie Groningen waren de revolutionairen bijzonder actief. Leden van de CP in Veendam hadden zich op een geheime vergadering uitgesproken voor het actief tegenwerken van de burgerwacht. Zij dachten aan
het opstellen van een zwarte lijst. Bovendien sloten de aanwezigen niet uit
om toe te treden, om op die manier in het bezit te komen van wapens.2'0
In de stad Groningen verspreidde links een Rsc-pamflet tegen de
burgerwacht. Tevens was er een openbare vergadering met Geert Sterringa en Wolter Postma van het PAS als sprekers.2" Ook in Beerta deelden
de revolutionairen pamfletten uit. De inhoud hiervan met als titel 'Een
ernstig woord inzake de burgerwachten' wees christelijke leden van de
burgerwacht op 'hetgeen hun groote voorganger Dr. Kuyper schreef in z'n
brochure: 'Complot en Revolutie',2'2 waarin hij op de vraag of revolutie
altoos zonde is, antwoordt: Stellig neen! Dr. Kuyper wilde daarmede te
kennen geven, dat er momenten in het maatschappelijk leven kunnen zijn,
die een revolutie gebiedend noodzakelijk maken'. Tevens was het pamflet
gericht aan het adres van winkeliers die zich bij de burgerwacht als lid hadden aangemeld. De kleine winkeliers werden gewezen op 'den greep van
het grootkapitaal. Ook uw bestaan is een aaneenschakeling van zorgen en
ontbering en wanneer het groot-kapitaal er belang bij heeft, dan vernietigt
zij uw heele bestaan en wordt gij geworpen in de rijen van het loon-proletariaat.' De winkeliers kregen, net als in Rotterdam, als waarschuwing
mee dat mochten ze volharden in hun houding, de revolutionaire arbeiders
geen inkopen meer zouden doen in hun winkels. 2 "
Het bestaan van de burgerwachten was dus voor de revolutionairen,
naast de positie van de gedemobiliseerden, een belangrijke aanleiding om
te agiteren. Het ontstaan van deze paramilitaire groepen leidde tot een
hernieuwde discussie binnen links over gewapende zelfverdediging en het
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gebruik van wapens bij een omwenteling, zoals we die ook voor de oorlog
gezien hadden. In navolging van de soldatenraden als revolutionaire organisaties ondernamen radicale socialisten pogingen om zoals in het buurland
Duitsland of in Rusland gewapende militaire groepen op te richten, de zogeheten rode gardes. Niet zelden lag de oorsprong, zoals we in Amsterdam
reeds zagen, in de plaatselijke BvG-afdelingen, waarbij mensen die het ontstaan van een revolutie actief wilden bevorderen het initiatief namen.
Mede hierdoor nam de angst voor kleine kritische militaire organisaties zo
nu en dan grote vormen aan. Tijdens een geheim overleg in december 1918
tussen onder meer burgemeesters, officieren en vertegenwoordigers van de
burgerwacht werd er gesproken over het bestaan van 'militaire roode organisaties'. Hiervan zouden ook officieren deel uitmaken en ze zouden beschikken over mitrailleurs. Verder merkte een deelnemer op: 'er zijn vele wapens
bij oproerig gezinden. In tegenstelling met voorheen heeft men een niet
geheel betrouwbaar leger en een niet meer ongewapende bevolking. Zonder
tijdige oefening en wapenen is men weerloos.' Burgemeester A.R. Zimmerman van Rotterdam wees op de kans 'dat roode benden het platteland gaan
afstroopen en aldus de voedselvoorziening in groot gevaar brengen'.2H Later
bleek dat het overleg doelde op de 'bond van socialistisch gezinde onderofficieren van het Nederlandse leger', namelijk Ons Belang.2" De inhoud van
de gesprekken geeft aan dat de autoriteiten niet goed wisten wat er speelde.
Daadwerkelijk kwam het ook tot het stichten van rode revolutionaire
groepen. Hiervoor zagen we al kort dat BVG en SAR pogingen ondernamen
om een rode garde te stichten. Een gezamenlijke vergadering van het PAS
Amsterdam en het WAC op 28 maart 1919 probeerde tot meer onderlinge
afstemming te komen bij het organiseren van acties en het stellen van eisen.
Nadat Kitsz, de secretaris van het PAS, gesproken had, nam Jan Homma het
woord. Hij riep: 'Het is toch duidelijk dat het aan het PAS alleen te doen
is om de leiding. Wij hebben nu lang genoeg in het gareel van anderen
geloopen en zullen nu de zaak zelf wel opknappen. Wat wij noodig hebben zijn wapens en munitie, en die zullen wij moeten nemen, evengoed als
datgene wat wij eischen, want geven doen zij het ons toch niet.' Dit oogstte
veel bijval van de vergadering, bijgewoond door ongeveer 25 militairen.
Een politie-infiltrant had diverse keren gehoord hoe er toespelingen gemaakt werden op het verzamelen van wapens. Zo zei een aanwezige:
Als ze de vergadering maar niet te lang maken, zoodat wij kunnen demonstreeren
en langs de Hoofdwacht op den Dam kunnen trekken, want wij hebben met twintig
jongens van die wacht afgesproken, dat zij ons hunne geweren zullen geven als wij
er langs komen [...] Als wij iederen dag wat nemen, krijgen wij onze spullen wel bij
elkaar. Gisteren revolvers vandaag geweeren, zoo moet het gaan.
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Na afloop demonstreerden zo'n 800 werklozen door de straten van Amsterdam." 6 De Werklooze Arbeider riep op tot het overnemen van burgerwachtbureaus. Arbeiders die deel uitmaakten van de burgerwacht kregen
het advies in 'revolutionairen dienst' over te gaan, waarbij ze hun wapens
konden behouden en zich zo 'verdienstelijk' konden maken.2S7 De actie van
het WAC was spontaan, een plan erachter ontbrak. Niemand kon serieus
verwachten dat de burgerwacht op deze manier daadwerkelijk kon worden
overgenomen of dat burgerwachten massaal zouden overlopen. Kans op
succes was er daarom ook niet. Dat bleek ook. Twee maanden later stuurde
de afdeling Amsterdam van de BVG een verzoek aan alle afdelingen van
de cp en aan andere sympathiserende groepen en personen of ze akkoord
konden gaan met de standpunten van de Amsterdamse afdeling van de BVG
inzake bewapende groepen. Bij voldoende respons zou dan een landelijke
bijeenkomst georganiseerd worden om hier verder over door te praten.:iS
Die bleef uit getuige een vergelijkbare oproep later dat jaar. Van een
rode garde in Amsterdam kwam dan ook weinig terecht. Slechts waren er
enthousiastelingen die een dergelijke organisatie wilden. Een van hen was
de sjouwer Willem van Rossum.2™ Hij kreeg in 1919 toestemming van de
autoriteiten om voor 12 maanden in het roerige Duitsland te verblijven.
Aangenomen mag worden dat hij hier contacten gelegd heeft met andere
revolutionairen, zoals die van de Rode Soldatenbond en dat hij hier gesterkt
werd in zijn overtuiging ook in Nederland een rode garde op te richten.260
Ook in Rotterdam bestond er korte tijd een Rood Leger. Het initiatief
lag hier bij de communist Van Santek (?) die tevens fungeerde als secretaris van het plaatselijke RSC. Daarbij zou hij hulp krijgen van een zekere
'Jacobs'.2'" Omdat wel zeer veel van het doen en laten van de partij bekend
was bij de politie besloot de CP een eigen inlichtingendienst op te zetten. ,:
O m lid te worden moest de aspirant zich aan een nauwkeurig onderzoek
onderwerpen.2"5 De communist William Charles van Oordt, rijksontvanger van de belastingen te Wageningen, had zich als eerste belast met de
partijbeveiliging en was ook behulpzaam bij illegale grensoverschrijdingen.
Later zou hij actief worden voor een Russisch inlichtingendienstnetwei k.
Van het zogenaamde Rode Leger is niets meer vernomen.
Eerder zagen we dat de acties van de gedemobiliseerden niet leidden tot
versterking van de soldatenraden. De meeste verlofgangers hadden hun
eigen belangen op het oog. In de provincie Groningen, waar het communisme flink wortel had geschoten, lag dat wat anders. Hier toonden de
mensen meer élan. De Groningse communistisch propagandist Frederikus
Elfring liet in een gesprek met een infiltrant weten dat de revolutie dat
voorjaar zou losbreken. Ook de plaatselijke voorzitter Albert Best had zich
in die bewoordingen uitgelaten. Elfring liet weten dat er al heel wat gede-
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mobiliseerden op de hand van de communisten waren en dat nog veel meer
mannen als lid zouden toetreden.265 Ongeveer 150 mannen hadden zich al
aangesloten bij de BVG. Volgens een politierapport waren het vooral de militairen onder de oudere lichtingen die communistisch gezind waren:
Zullen deze misschien niet daadwerkelijk aan oproer meedoen, op hulp van dezen
bij het het uitbreken van revolutie moet de Regeering niet rekenen [...] Het is er hun
om te doen om bij eventueele revolutie een 'rood leger' achter zich te hebben en wel,
zooveel mogelijk van georganiseerde menschen. Het schijnt tegenwoordig niet moeilijk te zijn onder de militairen een oproerigen geest te kweeken.

Het broeide overigens niet alleen onder de soldaten, maar ook onder de
sergeanten en onderofficieren.266 Ook kon door de staat niet meer op de
niet communistisch gezinde militairen gerekend worden: 'Het merendeel
zal niet op medeburgers willen schieten [...]. Het zou overweging verdienen wanneer het een strijd tegen binnenlandsche vijanden betreft, de Groningers te verspreiden en in Groningen zelf een detachement uit andere
plaatsen, het liefst met een kern van katholieken uit het zuiden van ons
land, te plaatsen.'26" Het kwam niet van een openlijke militaire strijd tegen
de communisten. Het is dan ook de vraag of de autoriteiten overgingen tot
dergelijke maatregelen.
In Utrecht is niets bekend van BvG-activiteiten. Hier waren het de leden
van onder andere de soldatenraad die betrokken waren bij de opbouw van
rode gewapende eenheden. De Amsterdamse procureur-generaal had aanwijzingen dat de CP een draadloos verzend- en ontvangststation zou hebben in Amsterdam. Daarmee zouden ze contact kunnen onderhouden met
de Spartakisten in Duitsland en met de Russische Bolsjewieken.26*1 Later
bleek dat de al eerder genoemde communisten Schoei en Smilda (voormalig geniesoldaat) betrokken waren bij het transport van Enschede naar
Amsterdam van de draadloze ontvangstinrichting, bedoeld voor het bureau
van De Tribune. Verder waren de voormalige geniesoldaten Jan Hendrik
Scholten en Jacob Kaas betrokken bij deze operatie. Het is mogelijk dat
sommige noodzakelijke onderdelen van het apparaat gestolen werden uit
de Utrechtse geniekazerne. Dat Kaas elektricien was zal ook zeker van pas
gekomen zijn. Bovendien was de inmiddels uit dienst ontslagen Eppie
Smilda erg handig met radio's.26';
Noord-Brabant was niet de provincie waar de revolutionairen het sterkst
waren. Toch waren er geruchten die ervoor zorgden dat het erop leek dat een
gewapende groep bestond. Volgens de militaire politieafdeling en de commissaris van politie te Helmond zou in het geheim worden gepoogd om het
wettig gezag omver te werpen. Hiertoe zou een soort van veldpostdienst
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georganiseerd worden waarmee in samenwerking met activisten in onder
andere Vlissingen, Leiden, Amsterdam de telegraaf- en telefoonkantoren
en spoorwegstations in die plaatsen overgenomen zouden worden. 270
In Helmond bestond een groep van ongeveer 200 revolutionair gezinde
personen, meest christen-socialisten. De meest vooraanstaanden waren
Ds. Année Rinzes de Jong, bij wie in de nacht van 14 op 15 november 1918
de politie een huiszoeking deed naar documenten van de revolutionaire
beweging, de communistische arbeider Johan van de Reijdt, de machinefabrikant P.H. Begeman (die sympathiseerde met de SDAP) en Zuster
M.H.J. de Boer. Volgens de politie deinsden de socialisten niet terug voor
eventuele dodelijke slachtoffers.2"' De genoemde plaatsen kwamen niet uit
de lucht vallen. De commandant van de militaire politie te Den Bosch,
de eerste luitenant C.A.A.H. Weytlandt had begin december 1918 samen
gereisd met kapitein J.C. Roelofsen van GS in, de voorloper van de centrale
inlichtingendienst. Deze had hem verteld dat eind november 1918 in Vlissingen een vergadering had plaatsgevonden van revolutionairen, die in verbinding stonden met geestverwanten in Amsterdam en Leiden. Zij waren
teleurgesteld over het mislukken van de Nederlandse revolutie en in een
volgend geval zouden de revolutionairen zich van de openbare gebouwen
meester maken. Weytlandt had in de Helmondse regio een huiszoeking
laten doen bij twee revolutionaire postbodes en een particulier waarbij een
honderdtal scherpe geweerpatronen was aangetroffen, die ze waarschijnlijk
in hun militaire diensttijd hadden meegenomen. 272 De Tribune berichtte
eerder over een inval door de militaire politie bij de plaatselijke secretaris
van de SDP in de nacht van 12 op 13 november 1918. Daarbij vond de politie
geen belastend materiaal.2~' Wat er waar was van alle verhalen is niet geheel
duidelijk. De commissaris van politie in Helmond zou later beweren het
verhaal over de samenspanning niet verteld te hebben.
Volgens de burgemeester van Helmond was evenwel de predikant De
Jong betrokken bij de oprichting van een 'Chr.-Mil.Ver.' voor de manschappen van de daar verblijvende iste wielrijderscompagnie. Hij schreef
hierover een briefje aan de commandant van het 17de Regiment Infanterie
in Eindhoven: 'Aangezien Ds. de Jong is de bekende propagandist voor
dienstweigering en als revolutionair bekend staat, vestig ik uwe aandacht op
het gevaar, dat uit deze omgang der wielrijders met genoemde persoon voor
de goede orde kan ontstaan.'2"4 De burgemeester nam vervolgens contact op
met de marechaussee en de commandant van de iste wielrijderscompagnie.
Mochten er onlusten uitbreken, dan waren alle maatregelen genomen om
'spoedig en doortastend' op te treden.2"5 Wat deze precies inhielden, is niet
duidelijk. In de praktijk hebben de autoriteiten nooit hoeven optreden,
want van enige activiteit van de groep is nooit iets vernomen.
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Het meest concrete voorbeeld van een militaire organisatie vinden we in
de hofstad. De activiteiten van de Haagse CP ten behoeve van het oprichten
van een uit rode gardisten bestaand Rood Leger werden nauwlettend in
de gaten gehouden. Justitie wist dat er veel rapporten van militairen binnenkwamen op de burelen van De Tribune. Zij zag echter geen grond voor
strafvervolging,"6 waarschijnlijk vanwege het gebrek aan kracht.
Alle begin was moeilijk en dat bevorderde de oprichting niet. De communisten hadden naast financiële problemen ook moeite om vergaderruimte te vinden. In het Westland verbood de waarnemend burgemeester
zalen te verhuren aan communisten. Het aantal leden dat vergaderingen
bezocht was veertig.^ Sneevliet schreef in De Tribune van 25 juni het volgende: 'Maken wij ons vertrouwd met de gedachte: dat het geweld van de
staking met het geweld van de roode garde ook hier in ons land noodig zal
zijn, om het geweld van het kapitalisme met wortel en tak uit te roeien.'
Volgens de Haagse inlichtingendienst zou in dit verband aan De Visser
zijn opgedragen de praktisch opgeheven BVG opnieuw en krachtiger te
organiseren.278
Een groot probleem was hoe aan wapens te komen. Sommige leden
dachten dat te kunnen bewerkstelligen door gebruik te maken van de
burgerwacht. Een lid van de Federatie van Transportarbeiders dat werkte
voor de inlichtingendienst, hoorde in het gebouw van het 'Haagsch Vak
Comité' (het PAS in Den Haag), dat onder leiding stond van secretaris
G.J. de Bruin, een aantal arbeiders druk speculeren over de aankomende
revolutionaire ontwikkelingen. En omdat volgens hen ook in Nederland
een uitbarsting aanstaande was, vonden zij de tijd rijp voor het aanschaffen
van wapens. Daarbij merkten ze op dat ze door toe te treden tot de burgerwacht een wapen mee naar huis kon nemen." 9 Of zij de daad bij het woord
gevoegd hebben is niet duidelijk.
Een andere mogelijkheid was om militairen erbij te betrekken. Zij
beschikten immers over wapens. Bovendien zou hun aanwezigheid propagandistisch goed werken en aantonen dat arbeiders en militairen zich aan
het verbroederen waren. O p maandag 21 juli 1919 zou een algemene staking
georganiseerd worden tegen de interventie in Rusland. O p initiatief van
het RSC zou 's middags een vergadering plaatsvinden, waar onder andere
bouwvakkers en soldaten aanwezig zouden zijn. Een rapport van de inlichtingendienst vermeldde:
Ook militairen zullen maandagmiddag de vergadering in uniform bijwonen. Dit
om de zoogenaamde eenheid van het leger met het volk te toonen. Komen er militairen, dan zal op deze eenheid door de sprekers worden gewezen. Zijn er echter
soldaten, dan late men zich niet beetnemen. Vermoedelijk zullen enkele gedemo-
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biliseerden hun oude uniform nog eens aantrekken. Deze soldaten hebben met het
actieve leger niets meer te maken. Op deze wijze wil de Visser nog voor eenig decorum zorgen.lS°

De autoriteiten wensten om deze reden geen uniformen tijdens een betoging te zien en stelden voor om bij de aanvraag voor een demonstratievergunning de voorwaarde te stellen, dat militairen niet in uniform aan de
manifestatie mochten deelnemen. 18 ' Aldus geschiedde. Volgens krantenberichten bezochten 700 mensen de bijeenkomst en had deze een kalm
verloop. De artikelen reppen niet over soldaten in uniform.282 Mogelijk
werkte het verbod. De landelijke overheid werkte hard aan de verbetering
van de regels hieromtrent. 28 '
In het najaar van 1919 zou de Haagse afdeling van de CP uiteindelijk een
'Roode Garde' hebben opgericht met 25 leden, allen gedemobiliseerden.
Secretaris was de kleermaker Lucas van der Vet. Mogelijk waren de dissidente communisten Piet Kooijman en Leenden van der Linde hierbij
betrokken. Zij behoorden tot het deel van de Haagse afdeling dat zich
meer aangetrokken voelde tot het anarchisme. Van der Linde was gedurende het begin van de mobilisatie reserve iste luitenant. Pas hierna zou hij
sympathieën krijgen voor het communisme. Hun anti-parlementarisme
en afwijzing van leiders leidde tot hun vertrek uit de CP en vorming van de
groep Sociaal-Anarchisten Den Haag. O m een daad te stellen pleegden ze
de bomaanslag284 in 1921 op het huis van één van de rechters in de krijgsraadzaak rond de dienstweigeraar Herman Groenendaal. 285
De leden drongen op vergaderingen aan op spoedige uitbreiding, vooral
met het oog op de politieke situatie in Duitsland. Voorlopig zou de garde
echter geen actie ondernemen. Alleen bij een mobilisatie zou deze naar
buiten treden. Ze zou zich dan gewapenderhand tegen het gezag keren,
verwarring stichten en verschillende gebouwen bezetten. Door dienst
te nemen bij de gemeentelijke gasfabrieken, waterleiding- en elektriciteitsbedrijven kon op het juiste moment de levering van gas, water en
licht afgesneden worden. Wapens en munitie zouden vanuit Duitsland
geregeld worden. Daarover zou overlegd zijn tussen de CP en haar Duitse
geestverwanten.286 We weten nu dat het van een tweede mobilisatie pas in
1939 gekomen is. Ongetwijfeld had de garde niet de puf om zo lang stil
te blijven zitten. Waarschijnlijk ging deze al spoedig na haar oprichting
ter ziele. Zoals elders waren het ook hier alleen de ideeën van enkelen die
de aanzet vormden tot de oprichting. Een plan en ook de coördinatie van
werkzaamheden ontbraken. De rode gardes leden aan hetzelfde euvel als
de soldatenraden. Ook de gardes waren zoals de Derde Internationale het
noemde machteloze groepen.
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In wezen was het met de Rode Gardes hetzelfde als met de soldatenraden. De animo was gering. Het waren slechts weinigen die erbij betrokken
waren. Dat had natuurlijk dezelfde oorzaken. Links was verdeeld, velen
wilden geen geweld, van een planmatige voorbereiding op een gewapend
treffen met de staat was geen sprake.
Revolutionair soldatenwerk in de twintiger jaren
Het pacifistische sentiment bleef sterk na de verschrikkingen van de Grote
Oorlog. Soldatenwerk verdween naar de achtergrond. Toch waren er nog
activiteiten. Dat was te danken aan de Communistische Internationale,
die in latere jaren nog probeerde soldatenwerk te bedrijven. De Communistische Internationale in Moskou had in 1920 21 voorwaarden opgesteld,
waaraan deelnemende nationale partijen dienden te voldoen. Een van de
verplichtingen was het voeren van communistische propaganda in het leger.'8" Daarom was 'Vanter' in 1920 weer betrokken bij het 'heruitgeven'
van de Soldaten-Tribune onder de naam De Roode Anti-militarist. Verder
schreef hij het Zakboekje voor den milicien Jan Zonderland. Behorend tot het
corps van illegale partijgangers, genaamd Karl Liebknecht.^ Mede dankzij
Russische hulp was er nu geld voorhanden.
De communist Henk Gortzak vertelde in zijn memoires over de verspreiding hiervan. Bovendien speelde hij tijdens zijn eigen diensttijd een
rol bij de in februari 1928 verschijnende Soldatenkrant.1*'' Datzelfde geldt
voor Daan Goulooze die als zoveel vrije socialisten inmiddels tot de CP
was toegetreden. 2 ' 0 Geheel in de traditie van het eind negentiende eeuw
gestarte antimilitaristische jeugdwerk gaf de Communistische Jeugdbond
in Den Haag een speciaal op de huzaren van de Alexanderkazerne gerichte
krant uit met de naam Roode Ruitere" Of de communistische propaganda
enig effect sorteerde, is niet bekend, maar waarschijnlijk is dat niet. Werken
onder militairen vormde in deze tijd geen basis waarop de massa's veroverd
konden worden en had ogenschijnlijk een plichtmatig karakter.
Buiten de Internationale om bleven ook de anarchisten zo nu en dan
antimilitaristische pamfletten verspreiden onder de soldaten. Maar over
het algemeen bevatten die pamfletten oproepen tot dienstweigering. Ten
tijde van de hongerstaking van de bekende dienstweigeraar Herman Groenendaal van de 'vredeslichting 1921' deelden anarchisten en antimilitaristen pamfletten uit aan de 'Soldaten Kameraden' met daarin: 'Weigert den
Militairen Dienst! Verlaat de Kazerne! Kiest de zijde van het recht! Kiest de
zijde van Groenendaal Eischt de Vrijheid van dezen held! Vereenigt U met
de arbeiders! Weg met het militarisme!'2''1 De Roode Bibliotheek bracht de
brochure Dienstweigeren of Soldaat worden? uit. 2;i De meeste organisaties
kozen voor het eerste.
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Conclusies
Het revolutionaire soldatenwerk onderging na de mislukte poging tot een
omwenteling en de demobilisatie een kwalitatieve en kwantitatieve verandering. Door de demobilisatie kwamen de voormalige soldatenactivisten weer
in nauw contact met de sociale organisaties in de burgermaatschappij en dat
had ook zijn weerslag op de samenleving. Politieke organisaties en (syndicalistische) vakbeweging probeerden samen met de gedemobiliseerden op
te komen voor de positie van de ex-soldaten. Het NAS nam het initiatief
tot de oprichting van een specifieke belangenbehartigingsorganisatie. Het
oude dilemma waar de revolutionairen zo lang mee geworsteld hadden, was
opgelost omdat van nu af aan de demobilisatie (weliswaar van bovenaf) in
gang was gezet en er bovendien de noodzaak bestond van opkomen voor de
belangen van de arbeiders, of ze nu werkman waren of soldaat.
De leiding van de syndicalistische vakbeweging was zich bewust van de
noodzaak tot herintegratie van de gedemobiliseerden in het sociale netwerk
van de bonden. De moderne vakbeweging deed hetzelfde en het was dus
zaak om de oude posities weer in te nemen en als het even kon die ook te
versterken ten koste van de sociaal-democratie. De sociaal-economische
situatie waarin de gedemobiliseerden terugkeerden was slecht en het gezamenlijk strijd voeren onder leiding van mensen die perspectief boden,
tegen een maatschappelijke achtergrond vol van veranderingen, was voor
menigeen aantrekkelijk. De revolutionairen hoopten de verlofgangers te
kunnen gebruiken bij een omwenteling.
Voor de revolutionairen was duidelijk dat zowel de internationale als
de nationale sociaal-democratie gefaald hadden. De eerste had de grote
oorlog niet kunnen voorkomen en ondersteunde die zelfs. De SDAP hoefde
die keus niet te maken, maar had vuile handen gemaakt door de politiek
van klassensamenwerking en door de mobilisatie te onderschrijven. Bovendien bleek in de novemberdagen dat de revolutieoproep van Troelstra geen
navolging vond door de rest van de partij. De 'operetterevolutie' eindigde
voor die goed en wel was begonnen.
Interessant is dat de gedemobiliseerden hun eigen specifieke organisatievorm ontwikkelden. Ongetwijfeld is het vertrouwd zijn met wapens, een
technisch aspect, hierbij van belang. Zoals ze gewend waren geraakt aan
het denken in termen van gewelddadig oplossen van conflicten, zo zouden
ze ook de conflicten in de burgermaatschappij kunnen beslechten, daarin
versterkt door rancune over ondervonden teleurstellingen en ongemak
voortvloeiend uit de mobilisatietijd. Dit stelde revolutionaire groepen en
individuen binnen de BVG in staat andere niet direct politiek links te plaatsen gedemobiliseerden erbij te betrekken.
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Na de belangrijke ontwikkelingen in het nieuwe Rusland en de ontluikende revolutie in Duitsland ontstond er een situatie waarin velen discussieerden over linkse eenheid. Het volkslegeridee in zijn oude Tweede Internationale gedaante was gediscrediteerd. Bovendien vormde het nu niet langer
een twistpunt binnen revolutionair links. De soldatenraden van Rusland en
Duitsland waren de nieuwe voorbeelden. Ook in Nederland zou dit idee
nog enige navolging blijven houden. De provinciale arbeiders- en soldatenraad van Friesland was hier het meest sprekende voorbeeld van. Maai
ook in andere plaatsen bleven de activisten hier op bescheiden schaal mee
doorgaan. De aantallen soldaten- en arbeidersraadleden waren niet groot.
Het ging om enkele honderden mannen. Dat kon niet gezegd worden van
de BVG, die op zijn kortstondige hoogtepunt 6.500 leden telde. Bovendien
had nog lang niet iedereen de wapens ingeleverd. Een deel van de radicalen
trof voorbereidingen voor de bewapening van het proletariaat. In reactie op
het door de regering instellen van betrouwbare korpsen besloten zij to) de
oprichting van zogeheten rode gardes. De al eerder genoemde gewenning
aan het met wapens oplossen van conflicten was hier ook niet vreemd aan.
De gardes opereerden net als de raden in het geheim en telden eveneens
weinig leden. Ook hier moeten we denken aan een paar honderd. Overigens was de scheiding tussen al de verschillende organisaties niet altijd even
makkelijk te trekken. Dus binnen het totaal van de ongeveer 35.000 indirect bij het LRSC aangesloten leden was een 20% betrokken bij activiteiten
als raden, rode garde en BVG.
In de loop van 1919 voerden de diverse linkse groepen gesprekken om te
komen tot meer eenheid. Een deel van de anarchisten besloot niet mee te
doen. Naast kwesties als deelname aan verkiezingen kwamen ook andere
discussies en tegenstellingen boven met betrekking tot het soldatenwerk.
Tenslotte vormde de verdediging van Rusland en het daartoe opgerichte
Rode Leger eveneens een bron van onenigheid. Enerzijds mislukten de
eenheidsgesprekken. Anderzijds had er natuurlijk in de loop van het twee
de deel van de oorlog al een zekere hergroepering plaatsgevonden hetgeen
resulteerde in bijvoorbeeld de SP. Te denken valt ook aan de CPN, die een
fikse 'oorlogswinst' boekte door het ledental te verdrievoudigen.
Samengevat trachtten sommige revolutionairen na november [918 zich
beter voor te bereiden op eventuele nieuwe mogelijkheden voor een omwenteling. Enige tijd speelden de (voormalige) militairen daarin een zekere
rol. Kortstondig bestonden rode gardes en soldatenraden. Belangenbehartiging bleek een belangrijker thema. Binnen de BVG kwamen al deze
organisaties tot samenwerking. Lang zou deze situatie niet standhouden.
Na 1919 had soldatenwerk amper nog prioriteit. Dit had mede van doen
met de demobilisatie en daardoor het kleiner wordende leger. Stakingen en

9^6

NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND

ander sociaal-economisch nieuws verdrongen de kazerneberichten. Slechts
de communistische partij had hier nog oog voor, maar door dit standpunt
isoleerde zij zich van andere linkse groepen. Het gebruik van militair geweld bleef voor velen uit den boze.
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Onderofficieren en Minderen, 2.13.09, inv. nr. 4268.
141.

142.

143.
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Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16435. W.C. Woerst, UA, Provinciaal Bestuur, 79, inv. nr.
8330. Controlelijst H. Spitse, NA, Controlelijsten Landmacht, 2.13.66, inv. nr. 1382
Informatie Barend Schreuders op 3-5-2000. Gesprek met Pietje Spitse, de dochter
van Hendtik, op 11-5-2000.
Lijst van revolutionairen, november 1919, NA, Archief HV, 2.13.16, inv. nr. 947. NA.
Controlelijsten Landmacht, 2.13.66, H.T. Scherpenisse, inv. nr. 1233 en G.M. Gelaurl.
1201.

144. Jan Gerrit de Ronde, zoals zijn volledige naam luidt, vergiste zich overigens in het
jaar van opkomst. Dat was namelijk 1919, zoals blijkt uit zijn controlelijst, NA, Controlelijsten Landmacht, 2.13.66, inv. nr. 519. Volgens zijn sttaflijst kreeg deze kleermaker een keer drie dagen poliriekamer, vanwege gebrek aan zorg voor zijn kleding.
1969, nr. 2, 'Dit zevende wordt geen garderegiment.' Over de 'Duitse Nederlanders
zie ook: Melis Stoke (pseudoniem van Herman Salomonson), Van aardappel-mei m
officiersdegen, p. 18.
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161. De Arbeider, 21-12-1918. Gerrit Folles was als dienstplichtige van de lichting 1908
goedgekeurd. GO, Militieregisters Terwispel, archiefnr. 2531.
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996

NIET VOOR GOD EN NIET VOOR HET VADERLAND

174.

Verslag vergadering Provinciale Raad van Arbeiders en Soldaten 26-2-1919, NA, Archief Mvj, Geheime Verbalen, 2.09.22 inv. nr. 16432.
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Unite'., deel 2, p. 703-709.
223' De Toekomst, 25-1-1919 en Recht voor Allen, 18-1-1919.
224. De Arbeid, 15-3-1919.
--S. De Toekomst, 12-7-1919.
226. Recht voor Allen, 28-6-1919. Zie verder de discussiebijdrage van H . Kolthek over de
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240. I. Deutscher, The Prophet Armed, p. 477-485 en Engelse vertaling van Von Clausewitz' Vom Kriege door M. Howard en P. Paret, p. 61.
241. De Tribune, 30-4-1919. Stellingen aangenomen op het achtste congres van de Communistische Partij van Rusland in maart 1919. The Military Writings and Speecbti
of Leon Trotsky, vol. 1, 1918, How the revolution armed, p. 243-256. Het Rode Leger
begon als een staand leger. Trotsky was van mening dat een militieleger alleen maar
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lagen aan het tsaristische leger. Het verschil tussen de twee legers lag in hun politieke
en sociale kenmerken, niet in hun strikte militaire uitingsvormen. Het was voor hem
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242.
243.
244.

Socialistische Almanak 1921, p. 45-47.
H. van Houten, Anarchisme in Drenthe, p. 114.
O o k Kolthek ging in zijn 1 Meitoespraak in 'Help U Zelven' in op de rol van de
burgerwacht: 'Men vertrouwt niet meer in de zonen van het volk, maar slechts in
een deel daarvan', Deventer Dagblad, 17, 26 en 29 april, 2, 6 en 8 mei 1919. Recht voor
Allen, 10-5-1919. Voor Roebers, zie D. de Winter, 'J.H.E. Roebers, revolutionair-socialist in Deventer' en C. Otten, ' O p zoek naar Johan Roebers, RSAP-er in Deventer
Beide artikelen staan in het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 26, juni I992p. 49-64.

245. Johannes Mooij maakte vanaf 1919 tot 1940 onafgebroken deel uit van de raad van
Weststellingwerf. Stakingen in de stoelenmakerij in 1909 en 1920 maakten hem waarschijnlijk de uitgesproken leider van de linkervleugel van de Noordwoldse arbeidersbeweging. Hij was min of meer het PAS. M. Eekman/H. Pieterson, Linkssoi..
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tussen de wereldoorlogen, p. 161-162. L. Kamminga, Geschiedenis van Noordwolde en de
rotanmeubel-industrie, p. 89 en 174-175.
Rapport burgemeester van Weststellingwerf aan de Commissaris van de Koningin
van Friesland, RAF, Provinciaal Bestuur van Friesland 1813-1922, 11, inv. nr. 9836.
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Verslag KMAR, 16-9-1919, NA, Archief MVJ, Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16445.
J. Brommert Jr., Leve de Burgerwacht!
Rapport Inlichtingendienst nr. 508, Veendam, 5-2-1919, GAT, Archief Politie, 29, inv.
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254. Brief minister van Justitie aan PG Den Haag van 24-12-1918, NA, Archief MVJ, Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16427.
255. Brief PG Den Haag aan minister van Justitie van 9-1-1919, ibid., inv. nr. 16428.
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de Dam. Rapport Inlichtingendienst, A Nr. 51, Amsterdam 29-3-1919, NA, Archief
MVJ, Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16434. Volgens een particuliere inlichtingendienst zou er zich in de Amsterdamse afdeling van de BVG een groep van ongeveer
300 man gevormd hebben, die vooral harde actie wilde voeren. De groep zou onder
leiding staan van een zekere 'Van der Werft'. Dit is overigens een naam die niet
voorkomt in het Amsterdamse bevolkingsregister. Waarschijnlijk gaat het om 'Van
der Werf(f)'. Rapport 31-3-1919, behorende bij brief PG Den Haag aan minister van
Justitie van 3-4-1919, NA, Archief MVJ, Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16434.
257- De Werklooze Arbeider, 26-4-1919. In hetzelfde blad vinden we de oproep: 'Medestrijders! Plak het aan de muren, verkondig het op de straten en in de kazernes, met een
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258. Rapport inlichtingendienst Den Haag, nr. 152, verzonden 29-7-1919, NA, Archief MVJ.
Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16441.
2>9- GAA, Militieregisters, 5182, inv. nr. 2243.
260. In 1917 ontstond de illegale bond van Soldaten en Mariniers en later zou binnen
de soldatenradenbeweging ook een revolutionaire bond actief worden. De Rode
Soldatenbond stond voor de omverwerping van het kapitalisme, militarisme en de
opbouw van een rood leger ter ondersteuning van de proletarische revolutie. De
Spartakisten Karl Schulz, Peter Maslowski en Willi Budich behoorden tot de leiding
van de bond. Der Rote Soldat. Organ des Roten Soldatenbundes, 20-2-1919 (nr. 20) R.
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207-208, 900-901, 919 en 929.
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Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16429. In het Archief van Van Ravesteyn in het HSG, inv. nr. 9.
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dat het de kantoorbediende Meijer Jacobson betreft. In het Van Ravesteynarchief in het
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voor de dienst, NA, Militieregisters Zuid-Holland, 3.02.25, inv. nr. 1025.
262.
263.
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Rapport Inlichtingendienst Rotterdam, nr. 165, verzonden 2-7-1919, NA, Archief MVJ,
Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16439.
Politierapport Groningen, nr. 477, 16-4-1919 en nr. 475, NA, Archief MVJ, Geheime
Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16435.
J.W. Stutje, De man die de weg wees, p. 105.
Politierapport Groningen, nr. 456, van 18-3-1919, NA, Archief MVJ, Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16433.
Geheim politierapport Groningen, nr. 474, ibid., inv. nr. 16434.
Politierapport Groningen, nr. 475, ibid., inv. nr. 16435.
Brief PG aan hoofdcommissaris van politie Amsterdam, 21-3-1919, RANH, Archief PG.
31, inv. nr. 37.
Brief hoofdcommissaris van politie Utrecht aan PG Amsterdam van 31-7-1919, NA,
Archief MVJ, Geheime Verbalen, 2.09.22, inv. nr. 16443. Met betrekking tot Kaas
zie: NA, Controlelijsten Landmacht, 2.13.66, inv. nr. 1208. De fabrieksarbeider J.H.
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