UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam,
1848-1894
Bos, D.
Publication date
2001
Document Version
Final published version

Link to publication
Citation for published version (APA):
Bos, D. (2001). Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in
Amsterdam, 1848-1894. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:08 Jan 2023

1

**

WAARACHTIGEE VOLKSVRIENDEN
Dee vroege socialistische beweging in Amsterdam, 1848-1894

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT

terr verkrijging van de graad van doctor
aann de Universiteit van Amsterdam
opp gezag van de Rector Magnificus
prof.. dr. J.J.M. Franse
tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde commissie,
inn het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit
opp dinsdag 8 mei 2001, te 14.00 uur
door r
Denniss Bos
geborenn te Laren (NH)

Promotor:: prof. dr. P. de Rooy
Co-promotor:: dr. H.F.L.O. de Liagre Bóhl
Faculteitt der Geesteswetenschappen

Dezee uitgave kwam tot stand met steun van het
Ungerr van Brero Fonds, de J.E. Jurriaanse Stichting en de
Stichtingg Dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds
Omslagillustratiee P. J.A.C, van Geldorp in het Geïllustreerd Zondagsblad voor Katholieken, 30 april 1899.
Inn het midden de colporteur K. A. Bos.
©© 2001 Dennis Bos

INHOUD D

INLEIDINGG 11

ii

Oproer en communismus in Amsterdam: 1848 15

11

H E T DAMOPROER: KWADE JONGENS EN VERNIELDE RUITEN 17

Rondd de Dam 20
Dejordaann 25
Noordschebos,, Eilanden en Jodenhoek 28
Traditiee en motieven 30
Rechtt en onrecht 33
22

EEN VERMAKELIJK FIASCO? COMMUNISMUS

IN AMSTERDAM 3 7

Vann Parijs naar Zurich 38
Vann Londen naar Brussel 40
Communistenn in Amsterdam 42
Dee radicale pers 46
Pijlsteegg en Bierkaai 48
Oproerigee briefjes en wilde geruchten 51
111
33

Stille jaren? 1849-1868 55
AMSTERDAMSE COMMUNISTEN NA I 8 4 8

57

Familielevenn en kosthuizen 57
Gezamenlijkee werklieden 60
44

VOLKSMANNEN EN VRIJMOEDIGE VRIENDEN 6 5

Mozess Salvador: een volksman en zijn Amsterdamse vrienden 66
Salvadorss vrienden op eigen kracht 69
55

VERENIGINGSKOORTS

77

Evertt Hendrik Hartman 77
Vakverenigingg 83
Dee Dageraad 90

i nn

D e i n t e r n a t i o n a l e n : 1868-1878 99

66

VEREENDE KRACHTEN: COÖPERATIE, WERKSTAKING EN
INTERNATIONALEE ASSOCIATIE 102
Eenn volksblad en eigen woningen 102
Eigenn w o n i n g e n en internationale associatie 105
Doodd aan de A m s t e r d a m m e r s ! 110

77

INTERNATIONALEN: IN OPENBAARHEID 115
Inn o p e n b a a r h e i d 115
Werkliedenn uit alle vakken 118
Dalrustt 121
D r u k w e r kk o p straat 127

88

INTERNATIONALEN: IN EIGEN KRING 131
Vakverenigingg 131
Tapperijen,, feesten en een lied 135
I n t e r n a t i o n a l e nn aan de wieg en aan het graf 138

99

INTERNATIONALEN: REIZIGERS, KERMISGANGERS
ENN EEN GEHEIME LOGE 145
Internationaal?? 145
'Kermiss moet er w e z e n ' 150
Voxx Populi in de h u i s k a m e r 158

i vv
ÏOO

111

S o c i a a l - d e m o c r a t e n : 1878-1890 163
OORSPRONG 165
Eenn G e m e n g d e Vereeniging van sociaal-democraten 165
RoteRote Feldpost via A m s t e r d a m 169
Afdelingslevenn 173
Eenn d o m i n e e tot socialist gemaakt? 178
OPHEF

183

'Kooptt en leest!' 184
Dee woelingen van 1885 192
'Peperstrooijers'' en 'dierlijke hartstochten' 198
' Z u l tt ge ons n o g langer tarten?' 204
Palingoproerr 207

22

VERTIER 223

Oudee en nieuwe buurten 224
Socialistischh buurtleven: Volkspark en Jordaan 228
Eenn sociaal geslacht? 239
Eenheidd opgedrongen: de Oranjefurie van 1887 248
Dweperss en verraders: 1890-1894 257
33

INTERNATIONAAL SOCIALISME, DE PROVINCIE
ENN DE AMSTERDAMSE ROZENGRACHT 2ÖO

Internationalee verhoudingen 260
Brandpuntt Amsterdam 264
Gebouww Constantia aan de Rozengracht 269
Socialistischh buurtleven: Constantia, de Jordaan
endeWijkverenigingenn 275
44

NIEUWE SOCIALISTEN UIT DE OUDE JODENHOEK 285

Voorloperss zonder volgelingen 285
'tt Centrum 289
Dee Nieuwe Nieuwstraat 299
Rondomm Reens 305
55

SCHEURMAKERS 311
'Bourgeoismanieren'' 311
'Vrijj goede nabuurschap' 319
Uiteenn 325
CONCLUSIESS

334

Socialistischee historiografie 335
Activistenn als intermediairs 338
Autonomiee en het gevecht om de publieke ruimte 344
Revolutiee en traditie 348
Keerpuntt 354
WOORDD VAN DANK 3 5 9
NOTENN 361
BRONNENN 415
LITERATUURR 417
ILLUSTRATIEVERANTWOORDINGG 43I
REGISTERR 433
SUMMARYY 4 4 1

JORDAAN N

HETHET IJ

BUURTYY/DEPUP P

AMSTERDAM M

INLEIDING G

Opp de avond van 1 mei 1896 vierde de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
(SDD AP) het verbroederingsfeest van het internationale proletariaat in zaal Plancius,, tegenover de ingang van dierentuin Artis in de Amsterdamse Plantagebuurt.
Dee zaal was volgens het rapport van de aanwezige politiebeambte fraai versierd
mett de partij banier en de schilden van verschillende verenigingen van diamantbewerkers,, en met enige honderden aanwezigen zeer goed gevuld. Boven het
toneell hing een groot rood doek waarop in fiere letters geschreven stond: LEVE
HETT ALGEMEEN KIES- EN STEMRECHT! 1 De SDAP was in 1894 ontstaan uit

een

fellee richtingenstrijd binnen de Sociaal-Democratische Bond (SUB), en de 'revolutionaire'' tegenstrevers van de 'parlementaire' sociaal-democraten hadden zich
inn de afgelopen jaren doen kennen als verbeten en soms gewelddadige bestrijders.. De SDAP was in mei 1896 nog geen twee jaren oud en telde op dat moment
inn Amsterdam niet meer dan rond de 200 leden.2 Het zo vurig verlangde algemeenn kiesrecht zou nog bijna een kwart eeuw op zich laten wachten, maar de
stemmingg in Plancius was er niet minder hoopvol en strijdlustig om.
Nadatt de bijeenkomst even voor negen uur was geopend, betrad de 28-jarige
diamantbewerkerr Henri Polak het toneel, als eerste van een kleine stoet feestredenaars.. Zijn toespraak was vooral gericht tegen de deelnemers aan andere meivieringenn die op datzelfde moment door concurrerende socialisten in Amsterdamm werden gehouden. Polak greep de gelegenheid aan om zijn gehoor nog eens
tee doordringen van het enorme verschil tussen de SDAP en haar vijanden uit het
'anti-parlementaire'' kamp. Het was hem naar eigen zeggen aangenaam met
louterr 'gelijkdenkenden' bijeen te zijn, 'temeer daar men zich niet heeft laten
verlokkenn zoo als in andere deelen der stad, door zang en muziek'. Door hun
deelnamee aan het meifeest van de SDAP bevorderden de aanwezigen in zaal Planciuss de verbroedering met geestverwante 'buitenlanders over de grenzen', wat
niett gezegd kon worden van hen die het feest in andere zalen bijwoonden: 'zij
diee dit doen met zang en muziek doen zulks niet'. Dat de tegenstanders hun
bijeenkomstt opluisterden met vrolijke klanken, zat Polak kennelijk hoog want
hijj kondigde het vervolg van zijn betoog aan met een wat streng: 'Wij zingen
niet,, maar gaan de toestanden ontleden/ 3
Helemaall consistent was de boodschap niet, want in de pauze zong ook de
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die avond het 'Vrijheidslied' en de 'Acht-urenmars', maar het verslag van
dee avond bevat een aantal elementen die verwijzen naar de grote verschillen
tussenn de 'moderne' s DAP en de socialistische beweging zoals die voor de scheuringg had bestaan. De nieuwe partij vond in Amsterdam overwegend aanhang
onderr de veelal joodse arbeiders uit de diamantindustrie. De schilden van hun
vakverenigingenn die de wanden van Plancius sierden wezen daarop, nett als het
feitt dat zowel de voorzitter als twee van de vier sprekers in 'het vak' werkzaam
waren. 44 Ook de keuze voor zaal Plancius, dicht bij de Jodenhoek en de nieuwe
wijkenn in het oosten van Amsterdam waar het merendeel van de joodse werkliedenn woonde, was veelzeggend. De revolutionaire richting binnen de socialistischee beweging had haar aanhang vanouds onder de niet-joodse werklieden in
hett westen van de stad gevonden en Polak leek daarnaar te verwijzen met zijn
snerenn over de vieringen 'in andere deelen der stad'. Sinds jaar en dag werd in
dee politieverslagen van socialistische bijeenkomsten afzonderlijk melding gemaaktt van eventueel aanwezige dienstplichtige militairen, jongelieden en vrouwen.. Tellingen van die laatste categorie waren altijd simpelweg onder de noemer
'vrouwen'' opgevoerd, maar bij de meiviering van de SDAP in 1896 werd voor het
eerstt melding gemaakt van de tegenwoordigheid van 'eenige dames'.
Behalvee in deze geografische, etnische en sociale kenmerken verschilden de
beidee kampen kennelijk ook in de wijze waarop zij vorm gaven aan het socialisme.. De sprekers van de SDAP wilden 'de toestanden ontleden' en keken met enig
dédainn neer op het publiek dat zich elders had laten 'verlokken' met oneigenlijkee middelen als zang en muziek. Het was een zienswijze die voor de geschiedschrijvingg van de socialistische arbeidersbeweging van de negentiende eeuw
belangrijkee consequenties zou krijgen. Anders dan tijdgenoten in 1896 hadden
kunnenn vermoeden, zou de SDAP uitgroeien tot de belangrijkste formatie binnen
dee socialistische arbeidersbeweging. Die positie stelde haar onder meer in staat
eenn gewichtig stempel te drukken op de geschiedschrijving van de beweging,
ookk die van de lange periode die aan de SDAP voorafging. De actieve bemoeienis
vann de 'moderne' sociaal-democraten met de voorgeschiedenis van hun directe
tegenstanderss binnen de beweging resulteerde uiteindelijk in een beeldvorming
diee weliswaar aantrekkelijk is in zijn eenvoud, maar die aan de historische werkelijkheidd onvoldoende recht doet.
Dee halve eeuw van socialistisch streven die in Amsterdam aan de oprichting
vann de SDAP voorafging, is veelal afgeschilderd als een tijdperk van heilloze
verwarringg en doelloos zwalken. Een romantisch tijdperk weliswaar, met veel
'zangg en muziek', maar toch vooral een duistere periode van vruchteloos zoeken
naarr de juiste weg. Die zoektocht zou pas tot een goed einde zijn gebracht met
dee totstandkoming van een landelijke parlementaire partij die sociale vraagstukkenn naar eigen zeggen wetenschappelijk onderzocht en rationele antwoorden
formuleerde. 55 In werkelijkheid lagen de verhoudingen wel wat gecompliceerder.
Hett beeld van een tijdperk waarin, in afwachting van modern-kapitalistische
arbeidsverhoudingenn en de bijbehorende moderne socialistische beweging, niets
SDAPP
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waardevolss tot stand kon worden gebracht, is te statisch en eenduidig om waar
tee kunnen zijn. Statisch en eenduidig was de beweging van het vroege socialisme
nuu juist allerminst en misschien is dat wel de voornaamste reden geweest voor
hett onbegrip dat uit veel van de latere beschouwingen blijkt. In de SDAP werd
mett opmerkelijke graagte geschermd met militaire metaforen; en golden discipline,, vaste leiding en orde als noodzakelijke voorwaarden, zodat de verwezenlijkingg van gestelde doelen niet door gebrek aan slag- en daadkracht verhinderd
zouu worden. 6
Hett contrast tussen de vroege socialisten en de latere sociaal-democraten kan
misschienn het best geïllustreerd worden in beider reacties op de onvermijdelijke
ingezondenn brieven voor het partij orgaan. Alexander Cohen werd in 1887 correctorr bij Recht voor Allen en kreeg de dagelijkse stroom ongevraagde kopij onder
ogen: :
Daarr zijn vreemde kattebelletjes onder! Maar ook hartverscheurende brieven,
kretenn van smart, van vertwijfeling, van heete opstandigheid. [...] Brieven, geschrevenn op een flard pakpapier, op de helft van een kruidenierszak, op een uit
eenn boek gescheurd titelblad, op blauw-geruite zijdjes met petroleumvlekken,
mett vetvlekken, met olievlekken, met margarinevlekken, en waaruit het leed
sijpelde,, als traag bloed uit een wonde.7
P.J.Troelss tra toonde als hoofdredacteur vanHetVolk aanzienlijk minder mededogenn met de schrijvende lezers. Naar eigen zeggen ondervond hij bij zijn redactiewerkk 'veel last van ingezonden-stukken-schrijvers' die schenen te denken, 'dat
eenn krant er niet is om te lezen, maar om er in te schrijven'.8 Volgens zijn naaste
medewerkerr J.F. Ankersmit had de hoofdredacteur aan dit deel van zijn takenpakkett inderdaad 'stierlijk het land'. Ingezonden brieven 'schoof hij dikwijls
terzijdee met een gebaar, alsof hij er vies van was' en dan kreeg Ankersmit het
verzoekk 'die rommer af te handelen. 9
Toenn Alexander Cohen zijn herinneringen aan het correctorschap bij Recht
voorvoor Allen te boek stelde, was hij al lang geen socialist meer. Des te opmerkelijker
iss daarom zijn plechtige verzekering aan de inzenders van vroeger: 'O! Arme
menschen.. Ik heb jelui "copy" altijd zoveel mogelijk gerespecteerd, en er alleen
dee onvermijdelijkste veranderingen in gemaakt. [...] [Nooit heb ik] ook maar
geglimlachtt om jelui gebrekkige maar dikwijls ontroerende taal.'10 Het was een
houdingg die de beweging in de negentiende eeuw ook op andere gebieden en in
meerr algemene zin kenmerkte. Lokale activisten uit de werkliedenstand werden
err serieus genomen en konden vrijuit hun zegje doen. Hun berichten werden
niett als rommel ter zijde geschoven maar in de eigen krant afgedrukt: zo lieten
zijj hun sporen na. Die nagelaten sporen maakten het schrijven van een nieuwe
geschiedeniss van de vroege socialistischee beweging van Amsterdam in de jaren
tussenn 1848 en 1894 mogelijk.
Dee socialistische arbeidersbeweging in Nederland ontstond in Amsterdam en
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zouu er steeds haar zwaartepunt blijven houden. De lokale beweging in Amsterdamm vormt dan ook een aangewezen onderzoeksterrein voor een correctie van
hett bestaande beeld van de vroege socialisten. Bovendien bekleedde Amsterdam
alss bakermat een bijzondere positie midden tussen de socialisten in den lande
enn omvatte de beweging nergens een zo rijke verzameling persoonlijkheden,
gebeurtenissenn en opvattingen als juist hier. Het ontcijferen van de betekenissen
diee achter het bonte mozaïek van de vroege socialistische beweging schuilgaan,
vergtt een andere attitude dan de afwerende vijandigheid die Henri Polak in zijn
Mei-redee van 1896 tentoonspreidde. De door hem benadrukte tegenstellingen,
tussenn 'gelijkdenkenden' en hen die 'in andere deelen der stad' bijeen waren,
tussenn de verlokkingen van 'zang en muziek' en 'de toestanden ontleden' roepen
voorall vragen op. Vragen naar de functies van vermaak en sociale samenhang in
eigenn kring, en naar de betekenis van de geografische kenmerken van Amsterdamm voor de lokale socialistische beweging. Bovenal echter lijkt de vraag gerechtvaardigdd of de vroege socialisten, tussen het zingen en musiceren door, niet
ookk probeerden iets van de hen omringende wereld te begrijpen. De antwoorden
moetenn gezocht worden in een geschiedenis die zich lang voor het ontstaan van
dee 'moderne' sociaal-democratie afspeelde.
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II

OPROERR EN COMMUNISMUS
A M S T E R D A M !! 1 8 4 8

IN

Dee eerste sporen van socialisten in Amsterdam werden zichtbaar in het revolutiejaarr 1848. Veel aanhangers had de nieuwe heilsleer op dat moment
nogg niet, maar in Amsterdam verbleef een kleine kring van meest Duitse
handwerkslieden,, die in contact stond met de communistische beweging in
hett buitenland. Het was dit kleine groepje dat de eers te pogingen ondernam
omm de Amsterdamse werklieden te winnen voor een socialistische arbeidersorganisatie.. In die pogingen stuitten zij op onvermoede hindernissen en
problemen.. De Amsterdamse arbeiders hadden vanouds een eigen wijze om
hunn ongenoegen over de sociale omstandigheden kenbaar te maken. Staandee in een rijke traditie van collectieve actie, in de vorm van kortstondige,
maarr hevige stadsoproeren, leken de Amsterdammers doofvoor de communistischee oproep tot organisatie en 'zedelijke beschaving'. Hoe moeizaam
hett verloop ook was, de gebeurtenissen in 1848 brachten de eerste kennismakingg tussen Amsterdamse arbeiders en bevlogen socialisten tot stand.
Diee eerste kennismaking vormde het beginpunt van een langdurig proces,
waaruitt uiteindelijk de socialistische arbeidersbeweging van Amsterdam
zouu groeien.

II 't Hol achter de Nieuwe Kerk.

11

H E TT D A M O P R O E R : KWADE J O N G E N S
ENN VERNIELDE R U I T E N

Inn de middag van vrijdag 24 maart 1848 trok in Amsterdam een opgewonden
volksmenigtee langs de grachten. Onderweg sloeg zij ruiten van woningen en
winkelss in en plunderde hier en daar de etalages- Pas op het Kaas plein (het latere
Thorbeckeplein)) werden de oproermakers gestuit door de Directeur van Policie
Mr.. H. Provó Kluit. Slechts vergezeld van een commissaris en een handvol agenten,, trad deze onverschrokken naar voren om te midden van het opdringende
volkk uit te roepen: 'Een ieder die orde en rust lief heeft, zegge mij na "Leve de
Koning!"'' Om zijn woorden kracht bij te zetten trok hij daarbij twee pistolen
tee voorschijn en hief die hoog in de lucht. Daarop sprong een zwaargespierde
mann naar voren die de directeur te lijf wilde gaan. In de worsteling ging per
ongelukk een van de pistolen af, zonder dat iemand geraakt werd. Maar met dat
enee schot in de lucht was het pleit wel beslecht. De menigte stoof ogenblikkelijk
naarr alle kanten uiteen en vanaf dat moment waren leger, schutterij en politie
dee situatie in de stad weer volledig meester.1
Dee gebeurtenissen van deze vrijdagmiddag in maart 1848 zijn de geschiedenis
ingegaann als het Damoproer. Nuchter beschouwd was er niet eens zo heel veel
aann de hand. Weliswaar sneuvelden van tientallen panden de ruiten en werd bij
eenn aantal juweliers voor honderden guldens aan artikelen geroofd, maar doden
vielenn er niet. Zelfs geen gewonden, behalve dan die ene plunderaar die zijn
handenn openhaalde aan het gebroken glas van een uitstalkast. Toch werd in het
process dat op het oproer volgde, tegen drie vermeende aanstichters de doodstraf
geëist.. Pas nadat men van de eerste schrik was bekomen, kon het oproer worden
afgedaann als een dag van 'grove baldadigheden van kwade jongens, waarvan
enkelee dieven gebruik maakten'. 2 Tijdgenoten waren er echter aanvankelijk nog
vann overtuigd dat zij ternauwernood aan een heuse revolutie waren ontkomen.
Helemaall verwonderlijk is dat niet. Het Damoproer volgde precies een maand
naa de Februarirevolutie die in Frankrijk de burgerkoning van zijn troon had
geworpen,, en tien dagen na de opstand in Wenen, terwijl nog maar twee dagen
tevorenn het bericht van barricadegevechten in Berlijn bekend was geworden.
Buitenn Amsterdam ging in de dagen na het oproer dan ook het bange gerucht
datt de stad aan alle kanten door opstandelingen in brand was gestoken.3 De
angstt voor de revolutie die Europa leek te overspoelen, had zelfs koning Willem 11
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binnenn een etmaal van conservatief tot liberaal gemaakt. Brandstof voorpolitiekee en sociale onrust was ook in Nederland ruim voorradig. De toch al weinig
rooskleurigee toestand van de mindere volksklassee was in de jaren na 1840 verder
verslechterdd door een economische crisis die gepaard ging met massale werkloosheidd en stijgende voedselprijzen. De rampzalige situatie van 's rijks financiënn werd bestreden door hoge accijnzen op brandstof, brood en vlees, terwijl de
aardappelziektee jaren achtereen de oogsten deed mislukken. Al jaren had het
volkk van Amsterdam alles geduldig gedragen, maar onder invloed van de woelingenn in Europa leek dat niet lang meer te kunnen duren. In de dagen voor het
Damoproerr was de stad merkbaar in een 'onrustigen en benaauwden staat' beland. 4 4
Dee angst voor een omwenteling werd gevoed door de betrokkenheid van een
geheimzinnigee macht, die zowel in Parijs en Berlijn als in Amsterdam de hand
leekk te hebben in het straatgeweld. In heel Europa, ja zelfs midden tussen Amstelss ordelievende burgerij, bleken geheime genootschappen te bestaan, waar
aanhangerss van communismus en socialismus elkaar troffen om hun heilloze plannenn te beramen. Vaststaat dat een kleine groep leden van de internationale Bund
derr Kommunisten in Amsterdam verbleef. Zij hadden in de nacht van 22 op 23
maartt 1848 gedrukte briefjes verspreid en aangeplakt, waarin de Amsterdamse
werkliedenn werden opgeroepen zich op vrijdag 24 maart om twaalf uur op de
Damm te verzamelen. Hoewel in niet erg helder Nederlands gesteld, miste deze
oproepp zijn uitwerking niet. Op het aangegeven uur verzamelden zich duizendenn mensen, meest mannen uit de 'geringere volksklasse', op de Dam. Burgemeesterr Pieter Huidekoper had daaraan het zij ne bijgedragen met een kennisgevingg die in de ochtend van 24 maart op groot formaat in de stad was aangeplakt,
enn waarin de ingezetenen op het hart werd gedrukt toch vooral weg te blijven
enn ook 'hunne onderhoorigen ten voorschreve tijde van de opgegevene Plaats
verwijderdd te houden'. 5 Ondanks, ofjuist dankzij, deze maatregel stonden duizendenn toegestroomde nieuwsgierigen tot op het Damrak en de Nieuwendijk
dichtt opeengepakt. Met de rug naar het Koninklijk Paleis gekeerd keek de massa
naarr de huizen op de Vijgendam aan de overkant, alsof men vandaar de mannen
verwachttee die de belangen van ambachts- en werklieden wilden behartigen. De
mannenn zouden nooit verschijnen, maar helemaal zonder grond was die verwachtingg toch niet. Juist in de richting waarnaar het volk keek, kwam de smalle
Pijlsteegg uit op de Vijgendam. En in die Pijlsteeg stond het huis waar de kleine
kringg van Amsterdamse communisten gewoon was bijeen te komen. Er is nog
eenn andere aanwijzing dat het verzamelde volk goed op de hoogte was. De enige
communistt die zich wel op de Dam vertoonde, werd nog voor hij iets had kunnenn zeggen, herkend en verwelkomd met de uitroep 'U moeten wij hebben'. 6
Dee duizendkoppige menigte stond in alle rust te wachten op wat verder komenn zou, toen bij een stoeipartijtje tussen twee jongens het raam van een wijnhuiss sneuvelde. Dat glasgerinkel bleek het sein tot actie. Sommigen begonnen
elkaarr met straatvuil te bekogelen en twee groepen maakten zich uit de massa
18 8

los.. De eerste en kleinste groep bestond volgens een verslag uit die dagen uit niet
meerr dan een tiental jongens, in leeftijd variërend van twaalf tot hooguit achttienn jaar. Via Nes en Pieter Jacobszstraat liepen zij rond halfeen naar de Oudezijdss Voorburgwal, waar van een met brandstof geladen schuit talhouten werden
buitgemaakt.. Langs het Oudekerksplein en de Warmoesstraat liep dit troepje
terugg naar de Dam, onderwijl op verschillende plaatsen de ruiten inslaand. De
kosterswoningg van de Oude Kerk moest het ontgelden, terwijl bij de naastgelegenn winkel van Samuel Schazman een 'kalfskarrewei' (d.i. slachtafval) door het
raamm werd gegooid. Elders op het Oudekerksplein werden de gordijnen en een
vogelkooii naar buiten getrokken en vernield. Terug op de Dam gingen de jongenss op in de daar nog altijd rustig wachtende massa.
Dee tweede groep die de Dam verliet was veel groter, bleef langer weg en richttee ook aanzienlijk meer schade aan. Ten minste drie jongens uit de eerste groep
slotenn zich ook bij de tweede optocht aan, maar het voortouw werd nu door anderenn genomen. Onder aanvoering van twee matrozen, Johannes Alvenaar en
Huibertt Mertens, respectievelijk 29 en 19 jaar, ging het via Damrak en Zoutsteeg
doorr de Gravenstraat achter de Nieuwe Kerk langs, waar alweer enkele ruiten het
moestenn ontgelden. Verder in westelijke richting lopend bereikten de oproerigen
dee Molsteeg, waar de weduwe Stroobel moest toezien hoe het achter de ramen
vann haar j u weiiers winkel uitgestalde goud- en zilverwerk werd geplunderd. Een
grotee menigte nieuwsgierigen volgde de troep, zonder evenwel in te grijpen.
Vanuitt de Molsteeg trok het volk op naar de Herengracht, richting rijkdom. In
dee Hartenstraat liep goud- en zilverkashouder Pieter Blom een schade van tussen
dee zeven- en achthonderd gulden op, terwijl in dezelfde straat ook de uitgestalde
waarr van horlogemaker Winckel werd geroofd. Plunderen maakt hongerig en in
dee Wolvenstraat werd kort halt gehouden om de confituren van banketbakker
Jacobb Oolgaardt eer aan te doen.7 Daarmee waren de plunderaars op de Keizersgrachtt beland, waar twee poli tiedienaren postvatten op de stoep van het huis van
oud-burgemeesterr Mr. W.D. Cramer, die het ambt al acht jaar eerder had verlaten.. Johannes Alvenaar, de zeeman die volgens getuigen 'den troep aanvoerde,
deedd voortgaan en weder stilhouden, als op kommando', greep de agenten één
voorr één bij de borst en dreigde hen 'door den muur heen te drukken'. Huibert
Mertens,, de zeeman die met Alvenaar een van de voornaamste plunderaars zou
blijken,, nam de twee agenten hun wapens af. De politiedienaren zullen toen wel
opzijj zijn gegaan. In elk geval staat vast dat niet alleen het huis van de oud-burgemeester,, maar ook vele andere panden aan de Keizersgracht ernstige glasschadee opliepen. 8 Volgens Mr. J. de Bosch Kemper zou het huis van Cramer zijn aangevallenn in de veronderstelling dat daar de zittende burgemeester woonde.
Iemandd in de menigte zou geroepen hebben: 'Hier woont de tegenwoordige burgemeesterr niet maar op de Heerengracht over de Spiegelstraat.'9
Volgenss het verslag van de rechtszitting was het aanvoerder Alvenaar die in
dee Leidsestraat, met de kreet: 'Nu naar den Burgemeester!', een nieuw doelwit
aanwees.. Probleem was alleen wel dat hijzelf, noch zijn secondant Mertens de
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wegg wist, waarop zich in de persoon van de zeventien jaar oude goudsmidleerlingg Rudolph Sasse een nieuwe leider aanmeldde. Bij de woning van burgemeesterr Huidekoper aan de Herengracht ontlaadde de woede zich pas goed. Alvenaar
enn Mertens probeerden uit alle macht het hekwerk van de straatdeur te slopen
omm binnen te komen, wat evenwel door het manmoedig weerstand biedende
huispersoneell kon worden voorkomen. De in het huis aanwezige dames vluchttenn onderwijl in doodsangst naar de buren.10 Toen de woning van de burgemeesterr onneembaar bleek, werd de aandacht verlegd naar diens buurman De Bruin,
wienss neteldoekse gordijnen door de stukgeslagen ruiten naar buiten werden
getrokkenn en aan flarden gescheurd. Omstanders begonnen nu te waarschuwen
datt het genoeg was geweest, maar Alvenaar, 'in euvelmoed toegenomen en verhit55 en naar eigen zeggen onder invloed van een teveel aan sterke drank, riep de
voorzichtigenn vol bravoure toe: 'Ze kunnen toch niet meer doen dan me ophangen!'' De troep volgde de Herengracht in oostelijke richting, waarbij onderweg
nogg de woning van H. J. Bicker, telg uit een roemrucht regentenges lacht en administrateurr van 's rijks schatkist, onder handen werd genomen.11 Zo kwam men
opp het Kaasplein, waar Provó Kluit aan één schot in de lucht genoeg had om aan
dee ongeregeldheden een eind te maken. Na alle misbaar en vernielingen was het
oproerr daarmee wel heel plotseling afgelopen. Wellicht vonden de deelnemers
zelff ook dat het zo mooi genoeg was geweest. Rond drie uur in de middag werd
dee nog altijd met mensen volgepakte Dam zonder veel moeite door afdelingen
infanteriee en cavalerie ontruimd.
Dee enige die tijdens de woelingen zelf werd gearresteerd, was de jonge matrooss Huibert Mertens.Tegen het einde van de tocht was hij dooreen omstander
vastgehoudenn en met hulp van een tweede toeschouwer - niemand minder dan
dee toen nog jonge en onbekende geneesheer Samuel Sarphati - aan de politie
overgedragen.. Mertens, die juist die 24ste maart zijn negentiende verjaardag
vierde,, slaagde er niet meer in twee koralen kettingen en een doosje juwelen op
tijdd kwijt te raken. Later die dag, toen de rust in de stad alweer was weergekeerd,
werdd de straatveger Frederik Eerbeek thuis opgepakt. Hij bleek aan beide handenn verse snij wonden te hebben. Zijn bewering die te hebben opgelopen toen hij
zijnn dochtertje wilde slaan en per ongeluk een mes op tafel had geraakt, werd
niett geloofd.12 Tijdens de gewelddadigheden had de politie niet actief opgetredenn in het arresteren van wetsovertreders, maar dat zou de volgende dagen anderss worden. Tussen 25 en 29 maart werden nog eens dertig personen wegens
diefstall en rebellie ingerekend.13 Van de in totaal 32 arrestanten zouden uiteindelijkk zestien oproermakers voor de rechter verschijnen.

R O N DD DE DAM

Vann het eerste troepje jongens, dat met talhouten langs Oude Kerk en Warmoesstraatt was getrokken, belandden er vier voor de rechter. Jonge jongens waren het
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allevier,, en dat werd al snel aangegrepen om het oproer af te doen als kwajongenswerk,, een oordeel waarvan ook latere historici niet zijn afgeweken.14 Hier
gaatt het er echter om, vast te stellen wat voor jongens het waren.15 Het verslag
vann de rechtszaak noemt als eerste uit deze groep Johannes Eskes, een roodharigee sjouwer die zei zeventien jaar eerder in Amsterdam te zijn geboren. Het lijkt
eropp dat Eskes, wellicht hopend op een lichtere straf, zich een jaar jonger heeft
voorgedaann dan hij werkelijk was. Het Bevolkingsregister geeft tenminste 5 april
18299 als geboortedatum, en noemt hem afwisselend Eskes en Eskens. Het gezin
waaruitt hij kwam woonde in 't Lange Hol, een nauwe steeg die achter de Nieuwe
Kerkk tussen Nieuwendijk, Nieuwezijds Voorburgwal en St. Nicolaasstraat lag
ingeklemd.. Na zijn vrijlating kwam Eskes hier terug bij zijn moeder, weduwe
enn wasvrouw. Een oudere zuster vertrok na haar huwelijk met een sjouwer naar
eenn adres in hetzelfde naargeestige slop. Toen Johannes Eskes zelf in 1856 met
eenn zwangere vrouw ging samenwonen, vond hij achtereenvolgens onderdak in
dee Zwarte Bijlsteeg en het Klein Hemelrijk, vergelijkbare oorden tussen de
Stroomarktt en het Hekelveld.16 Van zijn bentgenoot, de zeventienjarige smidsjongenn Christaan Casparis Mosing, is alleen bekend dat hij als zoon van een
smidsknechtt werd geboren in de Wapen van Delftsteeg, een doodlopende gang
aann de Amstel. Van hem en zijn ouders is in latere jaren geen spoor meer te bekennen. 177 Willem Lodewijk Randelhof, zestien jaar oud en 'bekleeder' van beroep,, keerde daarentegen na zijn vrijlating terug naar zijn ouders en broers aan
dee Kromboomssloot.18 De vierde arrestant die aan de tocht naar de Oude Kerk
hadd deelgenomen, was afkomstig uit de Jordaan.
Eenn aantal van de jongens die met hun rondgang langs de Oude Kerk het
oproerr begonnen, opereerde dus in de eigen woonomgeving. In het door het
Singell omsloten oude centrum van de stad lagen toen nog meerdere geïsoleerde
complexenn van vervallen sloppen en stegen. Dat de levensomstandigheden hier
erbarmelijkk waren, behoeft nauwelijks betoog. Tussen het vuil en de armoede
leefdenn de bewoners van buurtenn als het Hemelrijk en het Hol dicht op elkaar.
Eenn centrale rol was daarbij weggelegd voor de vrouwen. Een wandelaar die zich
rondd 1880 in de stegen van het Hol waagde, werd er rondgeleid door Tante Piet,
'eenn figuur van acht koppen, wat in de gewone spreektaal zoveel wil zeggen als
datt ze bijzonder krachtig uit de kluiten is gewassen'. De bewoners kenden elkaar
doorr en door en iedereen heette er 'recht huiselijk' Tante of Oome. Het kon eigenlijkk moeilijk anders, de stegen van het Hol waren nergens breder dan een
meter: :
Daarbijj komt dan ook dat de meeste der bewoners hier niet sinds vandaag of
gisterenn verblijff houden. Tante Mie bij v., die [... ] aan de wasch tobbe staat, woont
hierr drie-en-twintig; de oude man, die nieuwsgierig door zijn gebroken ruiten
loert,, veertig jaar. Kortom, alles behoort hier bij elkaar.19
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Dee Holbewoners' leefden samen als een grote familie en de wandelaar toont zich
inn zijn beschrijving diep getroffen door hun zelfopofferende zorgzaamheid en
burenhulp. .
Voorr de buitenwacht vormden dergelijke gemeenschappen in de sloppen en
stegenn een geslotenn en onbekende wereld. Zo thuis als de bewoners er waren, zo
ondoordringbaarr leek het voor bezoekers van buiten. Ferdinand Bordewijk beschreeff de blijvende indruk die het Hol op een burgerjongetje van het Singel
maaktee als van 'een warnet op zichzelf met één ingang aan de Nieuwendijk en
vier,, vijf uitgangen naar alle kanten wegstuivend'. 20 Een fatsoenlijk mens wist
err de weg niet, maar had er ook niets te zoeken. Amsterdammers van verschillendee standen bewoonden ieder hun eigen stad, met eigen straten en plaatsen
waarr men wél of juist niet gezien wilde worden. Multatuü's befaamde makelaar
inn koffie Batavus Droogstoppel - firma Last & Co., Lauriergracht No. 37 - moest
doorr de sjofele Sjaalman bij zijn jas worden gevat, alvorens hij ertoe kon komen
dee toch niet zo heel nauwe Kapelsteeg in te gaan. Het was een noodsprong, bedoeldd om Sjaalman, die er immers bepaald niet uitzag als een solide connectie,
tee ontlopen:
Ikk maakte myn knoop los, groette heel beleefd - want beleefd ben ik altyd - en
gingg de Kapelsteeg in, wat ik anders nooit doe, omdat het niet fatsoenlyk is, en
fatsoenn gaat my boven alles. Ik hoop dat niemand het gezien heeft.21
Multatuli'ss Droogstoppel stond in zijn angstvalligheid zeker niet alleen, en
hoogstwaarschijnlijkk zouden juist ook de bewoners van diezelfde Kapelsteeg
hemm zijn bijgevallen. Dat ondervond de jonge Bordewijk toen hij, een halve
eeuww na Droogstoppel, met zijn broer door het 'lange, benauwende Groot Hemelrijk'' wandelde. De broers werden er door de vrouwen in hun deuren gadegeslagen:: 'Eén zei: Heren horen niet in de steegjes, - zo langs haar neus weg. Een
juweell van een vonnis.' 22
Dee jongens die in deze steegjes wel hoorden en er opgroeiden, droegen al jong
eenn deel van de verantwoordelijkheid in de dagelijkse strijd om het bestaan. Alle
jongenss die na het Damoproer van 1848 voor de rechter kwamen, hadden een
beroepp en dat was nodig ook. Zelfs onder de jongste arrestanten was maar een
enkelingg van wie beide ouders nog in leven waren. De plaats van overleden moederss werd gewoonlijk snel ingenomen door een stiefmoeder, anders was het
wanneerr de vader van het gezin overleed.
Dee moeder van Johannes Eskes was zo'n alleenstaande weduwe en werkte
zelff als wasvrouw. Met hulp van haar oudste zoon en dochter, die werkten als
sjouwerr en schoonmaakster, moest zij zien haar gezin van vijf kinderen te
onderhouden.. Over de ouders van Christiaan Mosing ontbreken nadere gegevens.. Het feit dat zij bij zijn geboorte al 34 en 35 jaar waren, maakt het daaromm aannemelijk dat hij in 1848 een volle wees was. De 'kwade jongens' mogen
dann jong zijn geweest, gelegenheid om met de harde realiteit van het werk-
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liedenbestaann kennis te maken hadden ze volop gehad.
Ookk onder de twaalf arrestanten uit het tweede contingent oproerigen, dat de
Damm verliet na terugkeer van de eerste groep, hoorden er vier met zekerheid
thuiss in het door het Singel omsloten centrum van de stad. Dat gold voor matrooss Huibert Mertens, die op de dag af negentien jaar vóór het oproer aan de
Kloveniersburgwall ter wereld was gekomen, en wiens vader in 1846 als koopman
opp de Oudezijds Achterburgwal woonde. Erg plaatsgebonden was dit gezin echterr niet: drie andere kinderen waren tussentijds in Haarlem en Rotterdam geborene 33 De schildersknecht Gerrit Mercier, die voorgaf achttien te zijn maar in
werkelijkheidd een jaar ouder was, woonde na zijn vrijlating bij een oudere zuster,, die getrouwd was met een schilder. Diens woning stond aan het Keizerspad,
bijj de Kromboomssloot, dicht bij het ouderlijk huis dus van oproermaker Willemm Randelhof. Twee broers van Mercier vertrokken in deze jaren als soldaat
naarr Indië, een keuze die gewoonlijk niet uit welstand voortkwam. Gerrit Mercierr zou het huis van zijn zuster later verruilen voor dat van een oudere broer.
OokOok deze was huisschilder en woonde in hetzelfde Lange Hol waar Johannes
Eskess vandaan kwam.24 De 21-jarige tabakssjouwer Piet Olivier werd, terwijl hij
inn Woerden zijn straf uitzat, ingeschreven op het adres van zijn moeder. Die was
weduwee en werkster en woonde in de Hasselaerssteeg, bij de Prins Hendrikkade.
Terwijll haar oudste zoon in de gevangenis zat, vertrok diens jongere broer als
zeemann naar Indië. De weduwe Olivier bleef achter met de zorg voor een vijf
jaarr oud, buitenechtelijk geboren nakomertje.25
Dee laatste arrestant uit het oude stadshart was Andries Petrus (Pieter) Jagtman,, afkomstig uit een gezin waarvan de ouders aan de Zeedijk een kroeg
dreven.. Afgaand op de gegevens in het bevolkingsregister was hij onder de oproerigee jongelieden een beetje een vreemde eend in de bijt. Op alle adressen van
deelnemerss aan het oproer was het steeds een komen en gaan van bewoners. Men
verhuisdee dan misschien ongaarne uit de eigen buurt, binnen die nauw begrensdee omgeving werd soms meer dan twee keer per jaar van woning veranderd. Zo
niett het gezin van tapper Jagtman, wiens zaak jarenlang in hetzelfde pand gevestigdd bleef. Daaruit kan worden opgemaakt dat de nering goed moet hebben
gelopenn en dat vader Jagtman waarschijnlijk eigenaar van het huis was. Anders
dann alle andere onderzochte woningen was dit huis ook niet onderverdeeld in
doorr verschillende gezinnen bewoonde etages, voor- en achterkamers, kelders
enn zolders. Dat tapperszoon Jagtman meer stand had op te houden dan de anderee oproermakers, bleek ook uit de omstandigheden waaronder hij werd gearresteerd.. De andere jongens waren thuis opgepakt, hadden vaak trots verteld wat
zee hadden beleefd en hun gezinsleden de buit getoond. De jonge Jagtman lijkt
zichh echter uit angst of schaamte niet meer thuis te hebben vertoond. Agenten
troffenn hem een dag na het oproer buiten de stad aan, op de Diemerzeedijk.26
Inn het voorgaande tekent zich een duidelijk patroon af. Voorzover ze afkomstigg waren uit het deel van de oude stad dat door het Singel werd omsloten, warenn de deelnemers aan het Damoproer jongens van zestien, zeventien, hooguit
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eenentwintigg jaar. De meesten droegen niettemin al een groot deel van de verantwoordelijkheidd voor het gezin waar ze deel van uitmaakten, ook al doordat
veell van die gezinnen door sterfte van een of beide ouders incompleet waren geworden.. Indicaties voor een nederige positie in de sociale structuur van de stad
zijnn de beroepen van de jongens en hun familieleden: knechten en 'jongens',
sjouwers,, zeelieden, soldaten en matrozen in de Oost, wasvrouwen, schoonmaaksterss en werksters. Ook de woonadressen zijn in dat verband veelzeggend.
Wiee thuishoorde in 't Lange Hol of in de Hasselaerssteeg, op het Keizerspad, in
hett Hemelrijk of de Zwarte Bijlsteeg, behoorde onmiskenbaar tot een onderlaag
vann het mindere volk.
Kinderenn uit deze buurten bezochten de stadsarmenschool No. 9 in de Gravenstraatt bij 't Lange Hol, die vanaf 1842 door meester W. Degenhardt werd
bestierd.. De honderden leerlingen moesten het er doen zonder frisse lucht en
zonlichtt en de school kende verwarming noch verlichting. Degenhardt zou later
herinneringenn ophalen aan de strenge winters waarin zelfs de inkt in de kokers
bevroor.. Bij zijn aanstelling besloot de kersverse bovenmeester direct af te zien
vann fysieke straffen, en dat niet alleen uit zuiver pedagogische overwegingen.
Zijnn leerlingen kwamen immers uit achterbuurten als het Hemelrijk bij de
Stroomarktt en de Bierkaai, het doolhof van stegen en gangen aan de Oudezijds
Voorburgwall tussen Pijlsteeg en Oude Kerk. Volgens meester Degenhardt heette
'vechtenn tegen de Bierkaai' niet voor niets een hopeloze onderneming:
[.... ] en de Stroomarkt dong met die Bierkade om den lauwer in ruwheid en verzett tegen al wat overheid heette. In de jeugdige afstammelingen van deze vaderss leefde diezelfde geest; ze waren daarbij, wat het uiterlijk betreft, groote,
stoeree knapen, met handen aan het hjf, die gewend waren klappen uit te deelen.. Ik zou niet graag mijn kracht met de hunne hebben willen meten.27
Inn deze buurten bestond van oudsher een heel eigen 'knokcultuur'. Al sinds de
Middeleeuwenn verzamelden de jongens en jonge mannen van de Bierkaai zich
opp gezette tijden voor grootscheepse 'Hoopgevechten' met leeftijdgenoten van
dee Ridder- en Jonkerstraten en Kromboomssloot.28 Dat veel van de jonge oproermakerss van 1848, afkomstig uit die buurten, deelhadden aan die knokcultuur,
lagg voor de hand. Lastig waren de Amsterdamse jongens in ieder geval altijd al
geweest.. Al enige jaren voor het Damoproer rapporteerde de gouverneur in de
provinciee Noord-Holland aan de koning:
Overr het algemeen hoort men in de hoofdstad en in andere steden van NoordHollandd meer en meer ernstige klagten over verregaande baldadigheden van
dee zoogenaamde straatjongens. [...] De jongens weigeren niet alleen gehoorzaamheidd aan de agenten van politie, maar durven hen openlijk en in het aangezigtt uitsarren met te zeggen: 'Nu, doe mij maar iets, als ge durft! Sla mij
maarr eens, als ge durft!' en soortgelijke.19
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Vann oudsher konden, in tijden van sociale onrust, de 'gewone', recreatieve vechtpartijenn tussen straatjongens soms uitgroeien tot een formeel oproer.30
Ookk het Damoproer was volgens ooggetuigen begonnen met wat baldadig
gooi-- en smijtwerk tussen groepjes jongens die zich in de op de Dam verzamelde
menigtee hadden opgehouden. De armoebuurten rond de Dam waren het terrein
vann jongens uit de onderlaag van het werkvolk, collectief optredend met een
eigenn hiërarchische structuur onder leiding van door de groep erkende 'voorvechters*.. Veelzeggend in dat opzicht was de bijnaam van oproerkraaier Rudolph
Sasse.. Zijn kornuiten kenden hem beter als de'Baron van hetRembrandtsplein'.
Hijj was aanvoerder van de jongens die rondhingen op het toenmalige Rembrandtsplein,, gelegen achter het beursgebouw aan de Dam, en de aangewezen
persoonn om de leiding van het oproer over te nemen toen alle anderen de weg
kwijtt waren. Daarbij werd Sasses taak als gids en aanvoerder van de oproerige
menigtee belangrijk verlicht door de ruimtelijke structuur van het oude centrum
vann Amsterdam. De armoedigste krotten lagen er letterlijk op steenworp afstand
vann de meest luisterrijke stadspaleizen: ideale omstandigheden voor het klassiekee stedelijke oproer.31

DEE JORDAAN

Niett alle deelnemers aan het Damoproer waren jongens uit de sloppen van de
binnenstad.. Een tweede belangrijke groep werd gevormd door Jordaners. Weinig
buurtenn konden zich met de Jordaan meten waar het op een traditie van oproerigheidd aankwam. Nog maar twaalf jaar eerder had hier het Soeploodsoproer
vann 1835 gewoed.32 In de zomer van 1847 was het in de hele Jordaan opnieuw
onrustigg geweest, nadat de broodprijs plotseling omhoog was geschoten. Vrouwenn schoolden morrend samen op straathoeken, terwijl ook in herbergen en
'gemeenee kroegen' luid over het schandaal werd geklaagd. Een grutter aan de
Prinsengrachtt bij de Looiersgracht werd door een menigte bedreigd met het
ingooienn van zijn glazen, terwijl sommigen zelfs zeiden 'hem in de deur te willenn ophangen, om reden eenige vrouwen aldaar meel hadden gehaald, hetwelk
zijj pretendeerden dat met kalk of krijt was gemengd'. 33 Dit soort kleine opstootjes,, beperkt in duur en omvang, vormden in de Jordaan een constante dreiging,
diee periodiek oplaaide.
Ookk de jongste verdachte van het Damoproer kwam uit de Jordaan. Hij was
tevenss de enige Jordaner van wie vaststaat dat hij aan de eerste tocht langs de
Oudezijdss Voorburgwal en de Warmoesstraat had deelgenomen. Johannes Wijnbergenn was in maart 1848 sigarenmakersjongen en nog maar veertien jaar oud.
Inn september 1833 was hij in een van de twee Spaarpotstegen in het centrum
geborenn als oudste zoon van een zeeman die blijkens de geboorteakte zijn eigen
naamm niet kon schrijven. In 1848 was vader Wijnbergen zonder werk, terwijl zijn
tweedee vrouw in augustus zou bevallen van een tweeling. Aangenomen mag
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wordenn dat Johannes Wijnbergen als oudste zoon met zijn veertien jaren hielp
hett gezin overeind te houden. In de zomer van 1848 woonde de familie Wijnbergenn niet meer in het centrum van de stad maar aan de Goudsbloemgracht in de
Jordaan.. Een paar jaar later zou vader Wijnbergen andermaal weduwnaar worden.. Met zijn derde echtgenote bleef hij de Jordaan trouw en huisde hij in de
beruchtee Wijdegang aan de Palmstraat. Van zijn oudste zoon ontbreekt in Amsterdamm verder elk spoor.34 Behalve Johannes Wijnbergen kwam ook de zestienjarigee Gerardus Alberts uit deze uitgestrekte volkswijk 'over' de Prinsengracht.
Mett zijn vader, die zijn eigen naam niet kon schrijven, diens tweede vrouw, acht
broerss en zusters en een commensaal woonde hij in de nauwe Vlasbloemsgang
inn de Tuinstraat. Bij de geboorte van zijn oproerige zoon in 1831 was vader Albertss nog zilversmid in de Anjeliersstraat geweest. Rond 1848 was hij uit zijn vak
geraaktt en afgezakt tot los sjouwerman, terwijl zijn zoon de inkomsten aanvulde
mett het hakken van brandhout. 35
Eenn vergelijkbaar traject van neerwaartse sociale mobiliteit moet ook de dertigjarigee arrestant Frederik Eerbeek uit de Egelantiersstraat hebben afgelegd.
Toenn hij in 1846 aangifte deed van de geboorte van een zoon, was hij nog als
smidd werkzaam in zijn vak, dat ook het vak van zijn vader was geweest. Als
getuigee had hij toen zijn vriend Willem Kramer meegebracht, een timmerman
diee even verderop in de Karthuizersstraat woonde. Op de dag van het Damoproerr ging Eerbeek bij diezelfde Kramer op bezoek om zijn verwondingen en
buitt te tonen. Helaas voor Eerbeek zou Willem Kramer nog dezelfde dag naar de
politiee stappen en tijdens het proces als getuige optreden. Zowel de aangeklaagdee smid als de tegen hem getuigende timmerman kwam rond die tijd aan de
kostt als straatveger. 36
Inn de Tuinstraat, waar het gezin van houthakker Alberts woonde, huisde ook
dee moeder van de 26 jaar oude opperman Johannes Frederik de Vries. Tijd om
eenn eigen gezin te stichten hadden hij en zijn meisje in 1848 nog niet gehad.
Terwijll hij in Woerden gevangenzat, bleef De Vries dan ook bij zijn moeder in
dee Tuinstraat ingeschreven. Zijn meisje, de bleekster Johanna Maria Schoen, had
opp de dag van het oproer de optocht samen met haar vriendin Dirkje Stor op
veiligee afstand vanuit het publiek gevolgd. Bij suikerbakker Oolgaardt in de
Wolvenstraatt had Johanna Schoen haar verloofde Johannes Frederik de Vries
herkend,, en in de Leidsestraat had zij hem uit de meute weten te halen. Van
Johannaa Schoen is niets naders bekend, maar van haar visventende vriendin
Dirkjee Stor staat vast dat ook zij met haar familie in de Jordaan woonde. Johanna
enn Dirkje waren overigens de enige vrouwen die in het proces tegen de oproermakerss met name werden genoemd. Dat is opmerkelijk omdat in de twee voorgaandee eeuwen juist vrouwen oproeren hadden aangevoerd, en ook bij de opstootjess van 1847 de Jordanese vrouwen een hoofdrol hadden gespeeld.37
Zeemann Johannes Alvenaar, de grootste boosdoener tijdens hetoproer, hoorde
ookk al thuis in de Jordaan. Toen hij in 1841 trouwde, was hij, zoon van een sjouwer,, nog kuiper van beroep geweest. Uit de huwelijksakte blijkt dat noch hijzelf
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enn zijn vrouw, noch hun beider ouders hun namen konden schrijven.Terwijl de
belangrijkstee aanvoerder van het oproer zijn langdurige straf in de gevangenis
vann Hoorn uitzat, vonden zijn vrouw en kinderen onderdak in achtereenvolgens
dee Bakkers- en Wildemansgang aan de Goudsbloemgracht, dicht bij de familie
vann de jonge Wijnbergen.38 De Goudsbloemgracht was in werkelijkheid een
onbeschottee sloot die dienstdeed als open riool en zou in 1854 als eerste Jordaangrachtt gedempt worden. Bij die gelegenheid werd de armzalige rij krotten en
sloppenn ter ere van de regerend vorst omgedoopt tot Willemsstraat. De voormaligee Goudsbloemgracht vormde vanouds de zuidelijke begrenzing van het noordelijkstee deel van de Jordaan, dat behalve de Willemsstraat ook de Palmstraat,
Palmgrachtt en de Driehoekstraat omvatte: Deze geïsoleerde uithoek stond als
hett 'Franse Pad' zelfs onder de andere Jordaners in een kwade reuk.
Opvallendd is dat, met uitzondering van de families Wijnberg en Alvenaar van
hett Franse Pad, de Jordanese deelnemers aan het oproer uit één nauw begrensd
buurtjee kwamen. De gevonden adressen in de Anjeliers-, Tuin- en Egelantiersstraatt laten zien dat ook deze Jordanese oproermakers dicht bij elkaar woonden.
Genoemdee straten liepen parallel aan elkaar en vormden samen met de verbindendee dwarsstraten een eenheid binnen het grotere geheel van de uitgestrekte
buurt.. Alle berechte oproermakers uit de Jordaan waren echter afkomstig uit de
inn oost-westelijke richting lopende lengtestraten of grachten, niet één bleek er
tee wonen in de talrijke noord-zuid gerichte dwarsstraten. Deze laatste vormden
dann ook het territorium van kleine kooplieden en winkeliers, terwijl de lengtestratenn werden bevolkt door ambachtslieden en de meer proletarische lagen van
dee Jordaanbevolking. De ontelbare gangen en sloppen die erop uitkwamen werden,, zoals ook de sloppen in het centrum, bewoond door de allerarmsten.39
Afgaandd op de gegevens, waaruit blijkt dat de arrestanten afkomstig waren
uitt het centrum binnen het Singel en uit de Jordaan, werd het Damoproer grotendeelss ontketend en voltrokken door jongens en mannen uit een onderlaag
vann het Amsterdamse werkliedenvolk. Ook de drie oproermakers van wie geen
familie-- en adresgegevens bekend werden, vormden op dat beeld geen uitzondering.. Behalve de eerdergenoemde 'Baron van het Rembrand ts plein', de in Goor
geborenn Rudolph Sasse, ging het daarbij om Hendrik Ludolf Luning of Luining,
eenn smidsjongen die zestien jaar eerder aan de Lindengracht in de Jordaan was
geboren,, maar van wie geen latere adressen bekend zijn.40 Van de metselaarsjongenn Christiaan Paradies is alleen dankzij het verslag van de rechtszaak iets
bekend.. Vergeefs werd ter zitting op vrijspraak wegens krankzinnigheid aangedrongen.. Getuigenverklaringen die dat pleidooi moesten ondersteunen, maaktenn onbedoeld aanschouwelij k hoe vergaand de continuïtei ten trans parantie van
hett samenleven in de volksbuurten konden zijn. Buren die de achttienjarige
'Mallee Chris' Paradies kenden, kenden hem al zijn leven lang en konden daarom
niett alleen vertellen 'dat hij zoo raar deed', maar ook dat men hem 'immer voor
krankzinnigg had gehouden' en dat hij reeds als kind op school 'zijne makkers
plagtt te krabben en te bijten'.41
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NOORDSCHEBOS,, EILANDEN EN JODENHOEK

Eenn laatste arrestant wiens plaats van herkomst binnen de stad kon worden
vastgesteld,, was Willem Albertus Krieger, 21 jaar oud en sigarenmaker van beroep.. Geboren in de Halvemaansteeg aan de Botermarkt (het latere Rembrandtplein),, woonde hij een jaar later, toen zijn moeder overleed, in de Kerkstraat.
Zijnn vader was huisschilder en zou bij zijn tweede echtgenote nog eens zes kinderenn verwekken. Bij de geboorte van een halfzusje van Willem Albertus in 1847
woondee het gezin nog altijd dicht bij de Kerkstraat, in de Nieuwe Looiersstraat.
Dezee buurt, aan weerszijden van de smalle, nog ongedempte Vijzelgracht, stond
bekendd als het Noordschebos en had al in 1696 naam gemaakt als brandhaard
vann het grootscheepse Aansprekersoproer.42 Dat ook in 1848 het volk van het
Noordscheboss betrokken was bij het oproer, viel echter niet alleen op te maken
uitt de arrestatie van Krieger.
All twee dagen voor het oproer lijken juist in deze buurt plannen voor een
gewelddadigg protest te hebben bestaan. Dat kan worden afgeleid uit de woorden
vann timmermansknecht C.H. Fransen uit de Eerste Weteringdwarsstraat. Deze
wass op 22 maart gemaand een belastingschuld te voldoen, waarop hij de ontvangerr op diens kantoor in 'zeer opgewonden taal' had gedreigd: 'Stuur me maar
spoedigg weer eene waarschuwing, over acht dagen mogt de boel eens veranderd
worden,, en daar zou je niets krijgen.' Directeur van Policie Provó Kluit achtte
diee dreiging van voldoende gewicht om er de burgemeester per omgaande van
opp de hoogte te stellen. 43 Vaststaat dat in het Noordschebos de sociale nood in
dezee jaren ver genoeg was gestegen om wet en recht te herdefiniëren. Klaas Ris,
eenn werkman die in latere jaren roem zou verwerven als uiterst roerige Amsterdammer,, werkte toen nog in een zilverfabriek op het Vlakkeveld (de latere Derde
Weteringdwarsstraat)) in het Noordschebos. Veertig jaar later vertelde hij over de
toenn heersende stemming onder het werkvolk:
Diee fabriek was, ik moet het ronduit zeggen, een echte dievenfokkerij. En geen
wonder.. Het was in 1847, toen drie pond roggebrood 35 centen kostten en een
huisgezinn van ƒ 5,- een geheele week leven moest. Er werd dus gestolen, en ik
hebb het zelf bijgewoond dat men bij de visitatie bij een werkman fh ons zilver
opp de borst verborgen vond. Toch was het dit niet alleen, maar de tyrannie, het
koeieneerenn van de patroons tegenover het volk...44
Dee jongens en jonge mannen die na het Damoproer waren gearresteerd, hoorden
thuiss in de verschillende sloppen in de directe nabijheid van de Dam, in de Jordaann en in een enkel geval in het Noordschebos. Het reservoir aan Amsterdamse
buurtenn waar werklieden en paupers woonden, was daarmee echter niet uitgeput. .
Vertegenwoordigerss van twee belangrijke volksbuurten ontbraken zelfs geheell ter zitting. De scheepstimmerlieden van de Oostelijke Eilanden Kattenburg,
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Wittenburgg en Oostenburg hadden toch ook een roerige naam hoog te houden.
Dee zogeheten Doelistenbeweging van 1747 had in hen een goedbewapende arm
gevondenn en ook in latere jaren hadden de Eilanders pal gestaan in de strijd
tegenn de Patriotten, waarbij zij fysieke argumenten bepaald niet hadden geschuwd.. Toegerust met hun vervaarlijke houtbewerkingsgereedschap waren de
zogehetenn 'Bijltjes', wanneer zij in optocht de stad introkken, een macht om
ernstigg rekening mee te houden. 45 Bij het oproer van 1848 lijken de Eilanders
echterr op geen enkele wijze betrokken te zijn geweest.
Eenn heel andere rol dan de Bijltjes hadden de Amsterdamse joden tijdens
vroegeree oproeren gespeeld. Aan geen enkel oproer in de geschiedenis van Amsterdamm hadden de bewoners van de Jodenhoek een werkzaam aandeel gehad.
Tijdenss het Aansprekersoproer in 1696 en het Pachtersoproer in 1748 waren
Amsterdamsee joden de schutterij juist te hulp geschoten in hun pogingen het
oproerr te onderdrukken. Blijkbaar woonden joodse en christelijke armen ook in
ditt opzicht in strikt gescheiden werelden naast elkaar. Van antisemitische motievenn bij hen die in voorgaande eeuwen wél aan Amsterdamse oproeren deelnamenn was, en dat is opmerkelijk, evenmin sprake geweest.46 In het proces tegen
dee oproermakers en plunderaars van 1848 was geen der beklaagden afkomstig
uitt het joodse proletariaat van Amsterdam. Daarentegen was een van de arrestantenn door de joodse arts Sarphati aan de politie overgedragen en was een aantall joodse getuigen de openbare aanklager ter wille.47
Eenn wat vage opmerking in het verslag van de gebeurtenissen tijdens het
Damoproerr heeft waarschijnlijk betrekking op de Oostelijke Eilanden of de Jodenhoek.. Bijna opgetogen wordt daar melding gemaakt van berichten:
Datt in eenige wijken der stad alhoewel verwijderd van het toneel der baldadigheden,, de mindere volksklasse uit zucht tot behoud der orde, zich vereenigd
enn als ware op de grenzen dier wijken had post gevat, om bijaldien de kwaadwilligee bende ook daar mogt willen doordringen, haar met geweld te keeren.48
Niett overal waren de Amsterdammers dus geneigd hun nood door vernielingen
onderr de aandacht te brengen. De hechte banden van de eigen buurt speelden
eenn rol in de mobilisatie voor het oproer, maar blijkbaar konden diezelfde bandenn in sommige buurten een omgekeerd effect hebben. Dat is des te opmerkelijkerr omdat het daar nadrukkelijk ook wijken van de 'mindere volksklasse' betrof.
Gebrekk aan werk en middelen van bestaan moeten er even zwaar hebben gewogenn als in de buurten waar het oproer wel op steun kon rekenen. Sociale nood
kann daarom onmogelijk de enige verklaring zijn voor het gedrag van de plunderaars.. Niet alleen de sociale, maar ook de geografische positie van de oproerkraaierss was in dit opzicht van belang. Dat het oproer uitging van bepaalde
buurtenn kan, gezien de onderlinge buurtrivaliteit, elders juist een reden zijn
geweestt zich ertegen teweer te stellen.
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TRADITIEE EN MOTIEVEN

Dee gegevens over de deelnemers aan het oproer maken duidelijk uit wat voor
wereldd zij kwamen. Het werkliedenvolk van Amsterdam kende van oudsher een
omvangrijkee onderlaag die thuishoorde in achterafbuurtjes als 't Hol, het Hemelrijkenn het Franse Pad, buurten waarvan de bevolking vrijwel permanent was
aangewezenn op onderstand of kleine criminaliteit. Een aantal van de oproermakerss van 1848 behoorde zonder twijfel tot deze sociale onderlaag, waarin armoedee al langgeleden een erfelijke aandoening was geworden. Voor een aantal oproerigenn gold dit evenwel niet. Buurten in de Jordaan bezuiden het Franse Pad en
ookk het Noordschebos werden bewoond door werklieden die onder normale
omstandighedenn in hun eigen bestaan konden voorzien. De zware economische
crisiss van de jaren na 1840, die handel en nijverheid vrijwel tot stilstand bracht,
hadd hier echter diepe wonden geslagen. Velen waren zonder werk geraakt of
haddenn hun ambacht vaarwel moeten zeggen en probeerden als los werkman
aann de kost te komen. Oproer was het enige middel waarmee het lagere volk zelf
hett wanhopige van zijn toestand onder de aandacht kon brengen.
Dee gebeurtenissen van 24 maart 1848 pasten in een Europese traditie van
oproeren,, die in Amsterdam terugging tot de zeventiende eeuw. In een aantal
opzichtenn volgden de oproermakers die traditie nauwgezet. Dat geldt bijvoorbeeldd voor het vertrappen van een vogelkooi met inhoud zoals op het Oude
Kerkspleinn was gebeurd. Voor de daders was dat geen zinloze en willekeurige
wreedheid.. Voor de tij dgenoten die de symbolentaal van het volksoproer verstonden,, was het afmaken van huisdieren een krachtig en betekenisvol signaal. Ook
tijdenss oproeren in de zeventiende en achttiende eeuw werd bij het plunderen
vann de woningen van de elite de daar aangetroffen huisdieren steevast de nek
omgedraaid. 499 Dat bij alle slachtoffers van het Damoproer juist ramen en gordijnenn het mikpunt van de volkswoede werden, was evenmin toeval. Dit waren
immerss bij uitstek de objecten waaraan de status van een huis en zijn bewoners
konn worden afgemeten. 50 Door deze uiterlijke kenmerken van welstand te vernietigen,, werd de standsbewuste rijkdom van de grachten gevoelig getroffen.
Mett de geschonden gevel van het pand werd de bewoner zelf te schande gezet.
Datt tijdens het Damoproer geen menselijk bloed werd vergoten, was geenszinss een uitzondering. Juist deze collectieve zelfbeheersing van de 'ontketende
massa'' vormde een onlosmakelijk bestanddeel van de Amsterdamse traditie van
oproerigheid.. De voortrekkersrol van jonge jongens en zeelieden, het inslaan
vann ruiten, de keuze voor de Dam als verzamelpunt en grachtenpanden van de
rijkenn als doelwit: Amsterdam had het allemaal al eerder gezien. Daarin school
ookk de kracht van oproeren als deze. Ouderen vertelden het verhaal van de
oproerenn uit hun jeugd en gaven daarmee richtlijnen en gedragspatronen door
aann jongere generaties, die zich in hun optreden gerechtvaardigd wisten door
hett voorbeeld hunner vaderen. Buurtgemeenschappen als de Bierkaai en het
Fransee Pad kenden bovendien een eigen, door de bewoners als traditioneel erva-
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renn stelsel van normen en waarden. Tegenover zaken als fysiek geweld, recht en
onrechtt werden hier vaak posities ingenomen die afweken van de algemeen
aanvaarde.. Ook dit aspect van de eigen buurtmentaliteit werd mondeling overgedragenn en waar nodig aangepast aan de eisen van de tijd.
Mondelingee communicatie was op zichzelf een belangrijk kenmerk van het
levenn van de mindere volksklasse. Uit de akten van geboorte en huwelijk blijkt
keerr op keer dat deelnemers aan het Damoproer en hun familieleden analfabeet
warenn en zelfs hun eigen naam niet konden schrijven. Veelzeggend is de verwarringg omtrent de spelling van namen van verdachten- Huibert of Hubert Mertens,, Mosing of Mosink, Luning of Luining, Eskens of Eskes, Albers of Alberts,
Wijnbergg of Wijnbergen, voor de uitspraak maakte het allemaal geen verschil.
Vann de precieze spelling werd dan ook geen probleem gemaakt, die zorg liet
menn over aan ambtenaren van de bevolkingsadministratie.
Aann de andere kant was ook de weinig daadkrachtige reactie van de Amsterdamsee politie sterk traditioneel bepaald. Van oudsher lijken lokale overheden te
hebbenn beseft dat een oproer eerst een tijd moet hebben gewoed alvorens ingrijpenn zonder verdere escalatie mogelijk is. Pas in de loop van de negentiende eeuw
zouu dit inzicht zich geleidelijk wijzigen en de politie eerder en doortastender
gaann optreden.
Tochh sloot ook de mondeling overgedragen traditie van het oproerige volk
veranderingenn en aanpassingen niet uit. Zo hadden vrouwen altijd, gewoonlijk
samenn met jongens, een belangrijke rol gespeeldd in de beginfase van oproeren.
Bijj het Damoproer was daarvan echter geen sprake: de Amsterdamse vrouwen
warenn rond 1848 kennelijk meer op de achtergrond geraakt, zoals ook elders in
Europaa het geval was. Die ontwikkeling ging wel ten koste van de meer demonstratievee of carnavaleske elementen van het oproer, dat het daarom in 1848 moest
stellenn zonder wapperende vaandels, slaande trommen of vreemd uitgedoste
vrouwen. .
Ondankss de weinig dynamische ontwikkeling van de Nederlandse maatschappijj in de eerste helft van de negentiende eeuw zijn sociale en economische verschuivingenn ten opzichte van de Republiek waarneembaar, die van invloed warenn op de specifieke vorm en inhoud van het Damoproer. De deelnemers mogen
dann bevangen zijn geweest door traditionele opvattingen, hun slachtoffers warenn niet meer dezelfde als in de zeventiende en achttiende eeuw. Aanvallen op
dee woningen van stadsbestuurders behoorden tot het standaardrepertoire tijdenss oproeren, maar Cramer en Huidekoper waren juist de eerste Amsterdamse
burgemeesterss die niet uit de regentengeslachten van het ancien régime stamden.. Zij vertegenwoordigden veeleer de groep rijke handelsfamiües die daar in
aanzienn direct op volgden. Met het ingooien van de ruiten bij de Gebroeders
Oppenheimm aan de Herengracht richtte het oproer zich weliswaar nog tegen een
oudd en al wat ouderwets Amsterdams handelshuis, maar in de bankier Kónigswarterr even verderop trof men een bij uitstek moderne vertegenwoordiger van
hett Europese financierskapitaal.51
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Dee wijze waarop het volk op de dag van het Damoproer verzameld werd,
pastee in de gevestigde traditie van Amsterdamse oproeren, maar ook op dit terreinn was een zekere modernisering waarneembaar. Vroeger werden oproeren
veelall aangekondigd in handgeschreven briefjes en plakkaten, terwijl in maart
18488 het volk zich op de Dam verzamelde nadat het daartoe middels gedrukte
oproepenn was uitgenodigd. De wijze waarop het nieuws van de aangekondigde
volksverzamelingg vervolgens van mond tot mond was gegaan, was weer oud en
vertrouwd.. Een bejaard opmerker, aanwezig op de Dam maar zeker geen oproerkraaier,, beschreef een paar dagen na afloop hoe het nieuws hemzelf ter ore was
gekomen.. Uit zijn relaas blijkt dat de rol van vrouwen in de mobilisatie voor het
oproerr nog niet helemaal was uitgespeeld:
Opp Donderdag avond, 23 Maart, anno 1848, zat ik bedaard mijne pijp te rooken
enn een kop koffij te drinken, toen mijne dierbare huisvrouw, die de stoffelijke
middelenn ter ondersteuning van onze aardsche tabernakel was gaan koopen,
en,, even als al de dochteren van moeder Eva, nieuwsgierig en praatziek is, bij na
ademlooss de kamer binnenstoof, op een stoel nederzeeg, haar mandje op tafel
zette,, en mij toeriep: 'Weetje 't al, vader! wat ik in de kommenij gehoord heb?
[...]] Buurvrouw Grietje heeft van buurvrouw Stijntje vernomen, dat buurman
Pieterr een gedrukt briefje op den weg gevonden heeft.. .'51
Zoalss in dit brave burgermansgezin moet het vaker zijn gegaan. Van al het volk
datt die morgen op de Dam verscheen kan slechts een minderheid de gedrukte
oproepp zelf onder ogen hebben gehad, terwijl een aantal deelnemers aan het
oproerr zelfs geheel analfabeet moet zijn geweest. Voor het slagen van de volksvergaderingg op de Dam gaf niet zozeer de gedrukte tekst de doorslag, alswel de
wijzee waarop het nieuwtje vervolgens de ronde deed.
Tekenendd is ook het lot van de op last van burgemeester en wethouders massaall verspreide aanplakbiljetten, waarin het volk bezworen werd thuis te blijven.
Boekhandelaarr en liedjesmaker G.J. d'Ancona, die in de Halsteeg pal achter de
Damm zijn nering dreef, bezong het effect van die oproep in een 'boertig dichtstuk'.. Daarin wordt de man die de verordening aanplakt flink uitgejouwd, nog
luiderr zodra men begrijpt wat 'de Heeren' van het gemeentebestuur willen. Een
stoett jongens zit de man met de stijfselkwast op de hielen:
Zijj gaan met hem, en op een draf
Hijj plakt, en wip! - zij scheuren af,
OO wijze Burgemeesters' raad,
Hoee ziet men u versmaden!
Hett is zoo ligt niet inderdaad
Hett volk iets af te raden;
Tee zeggen: gaat er niet naar zien,
Iss juist het tegendeel gebiên.S3
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Zonderr twijfel heeft het demonstratief afscheuren van de oproep de boodschap
krachtigerr onder de aandacht gebracht dan de tekst van de biljetten alleen had
kunnenn doen. Het hielp duizenden Amsterdammers bij hun besluit de goede
raadd van het stadsbestuur in de wind te slaan. Met hun baldadigheid vestigden
dee jongens extra aandacht op 'burgemeesters' raad', maar schiepen tegelijkertijd
eenn atmosfeer waarin het volk zijn eigen plan kon trekken.

R E C H TT EN O N R E C H T

Hett Damoproer van 1848 was meer dan kwajongens werk of een oploopje van
nieuwsgierigen.. De route die de deelnemers kozen en de doelwitten die zij uitzochten,, laten zich lezen als een min of meer helder geformuleerd sociaal en
politiekk protest. Alleen al door op het aangegeven uur op de Dam te verschijnen
deedd het volk afbreuk aan het gezag van het stadsbestuur. Het eerste doelwit was
dee Oude Kerk, die het waarschijnlijk niet zozeer als religieus, maar als charitatieff instituut moest ontgelden. Immers, niet het kerkgebouw zelf, maar de ernaastt gelegen woning van de koster, belast met de uitgifte van goederen aan
bedeelden,, werd aangevallen. De hoge accijns op 'hetgeslagt' maakte vlees onbetaalbaar,, zeker voor wie op de bedeling was aangewezen. Het lijkt daarom geen
toevall dat de winkelruit van Samuel Schazman, naast de kerk, met slachtafval
werdd ingegooid. De boosdoeners wisten zonder twijfel wie ze onder handen
namen,, aanvallers en slachtoffers woonden hier dicht op elkaar.
Dee tweede optocht die de Dam verliet, trok in westelijke richting naar de
hoofdgrachten.. Een uitgelezen doelwit werd daarbij ongemoeid gelaten: het
Koninklijkk Paleis op de Dam bleef gespaard. Tijdens vroegere oproeren, toen in
hetzelfdee gebouw nog de Burgemeesters van Amsterdam zetelden, was het gebouww meermalen centrum van de ongeregeldheden geweest. Nu bleef het voor
dee volkswoede gespaard en dat zal geen toeval zijn geweest. De oproerigen hieldenn de zojuist tot liberale beginselen bekeerde koning nadrukkelijk niet verantwoordelijkk voor hun ellende. In de Zout- en Molsteeg, op deTorensluis en in de
Harten-- en Wol venstraat moesten de winkeliers in luxeartikelen (goud en zilver,
tabakk en zoetigheid) de tol betalen voor het feit dat hun winkelwaar ver buiten
bereikk van het volk lag. Daarna was men beland op het meest welgestelde deel
vann de Heren- en Keizersgracht. Hier voerden sinds eeuwen de Amsterdamse patriciërss hun grootse staat. Juist zij werden verantwoordelijk gesteld voor de heersendee armoe en het schrijnend gebrek aan werk. De rijken en machtigen waren
immerss aan hun stand verplicht het mindere volk een bestaan te verschaffen.
Zekerr in een niet-industrië'le handelsstad als Amsterdam was het grootste deel
vann de ambachts- en werklieden direct afhankelijk van de ondernemingslust,
consumptievee bestedingen en liefdadigheid van de stedelijke elite. Het oproer
moestt duidelijk maken hoezeer de laatsten die taak hadden verzaakt.54
Hett bestaan van de oproerigen stond rond 1848 al jaren onder zware druk.
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Zonenn konden hun vader niet meer in diens ambacht opvolgen, matrozen liepen
aann de wal, sjouwers leden onder de slapte in haven en handel. Metselaars, timmerlieden,, schilders en smeden konden bij gebrek aan opdrachten hun gezinnen
niett langer onderhouden. Fatsoenlijke en vakbekwame ambachtslieden waren
zonderr werk en raakten aangewezen op bedeling. Deze ontwikkeling moest wel
alss een ernstige verstoring van de sociale orde ervaren worden. Een korte maar
heftigee verstoring van de openbare orde was daarop het enige passende antwoord.
Datt de boodschap luid en duidelijk was overgekomen, blijkt uit een van de vele
brochuress die in de dagen na het oproer verschenen. In De oploop te Amsterdam
brakk W.H. Suringar niet alleen de staf over de plunderaars, maar wees hij ook de
wegg naar verlichting van het lot van de handwerksman:
Menn kan het werk voor duizenden zoo maar niet uit de lucht halen. Maar besteldd werk aan schilder, metselaar, timmerman, afzeggen, dat zal geen Amsterdammer,, die nog iets uit den buidel missen kan, al is deze niet zoo vol als vroeger.. O! dat men spoedig vele schilders, timmerlieden en metselaars bezig zie.55
Mett iedere steen die door de ruiten der rijke burgers vloog, werd onderstreept
datt het nu hoog tijd was werk te verschaffen.
Tijdenss het Damoproer werden niet alleen vernielingen aangericht, maar was
ookk op ruime schaal geroofd. Kan de vernielzucht worden gezien als een traditionelee vorm van protest tegen werkloosheid en dreigend statusverlies, voor roof
enn diefstal geldt dat zeker niet. Het traditionele oproer werd juist veelal gekenmerktt door een, door de aanvoerders streng gehandhaafd, verbod op het maken
vann buit. 56 Wel was het van oudsher gebruik een trofee te bemachtigen, waarschijnlijkk ook de reden waarom in maart 1848 bij verschillende huizen de gordijnenn zorgvuldig in repen werden gescheurd. Dat bij meerdere juweliers de uitstalkastenn werden leeggehaald, kan echter niet alleen met de jacht op souvenirs
tee maken hebben gehad.
Dee gelegenheid moet voor velen ook te mooi zijn geweest om zomaar voorbij
tee laten gaan. Zo was Piet Olivier, juist een paar uur voordat het oproer zou uitbreken,, door zijn tapper herinnerd aan een oude schuld van wel drie gulden.
Olivierr had daarop de kroeg verlaten, om dezelfde middag nog in triomf terug
tee keren. Zijn schuld kon hij voldoen met een gouden medaillon, afkomstig uit
dee winkel van weduwe Stroobel in de Molsteeg.57
Tochh kan de collectieve roofzucht tijdens het Damoproer ook een verborgen
betekeniss hebben gehad. Het staat wel vast dat onder 'het grauw' van Amsterdamm een zeker traditional leveling instinct moet hebben geleefd.58 In de mentale
wereldd van de Bierkaai en het Franse Pad was stelen 'van de grote hoop' geen
misdaadd en kon het zelfs gelden als een daad van sociale rechtvaardigheid. Opvattingenn over recht en rechtvaardigheid waren hier misschien ongepolijst, in
dee bovenlaag van de Amsterdamse maatschappij was het welbeschouwd niet veel
anders.. 'Klei nen s telen en groten s telen, maar de groten s telen het meest', zoveel
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wistt men wel. Nadat in 1628 de befaamde zilvervloot van Piet Hein feestelijk was
ingehaaldd en 'opgehoopt' in het West-Indisch Huis, moest de roofbuit gewapenderhandd worden verdedigd tegen een volksmenigte 'die zich op zijn beurt een
zilvervloott trachtte te veroveren'.59 Een troep van zo'n dertig scheepstimmerliedenn van Kattenburg, die op een woensdagmiddag in mei 1842 twee bakkersknechtss in de Plantage staande hield en hun de broodmanden afnam, hanteerde
eenn blijkbaar afdoende excuus: 'zeggende wij hebben zelve geen brood en zullen
hett dus van anderen nemen'. 60
OokOok in 1848 konden opvattingen over recht en rechtvaardigheid nog hevig
botsen.. Dat ondervond de commissaris van politie die die zomer een zekere
Mietjee Pieterse uit de Egelantiersstraat had aangehouden omdat zij met haar
tweee kinderen langs de Buitensingel liep te bedelen. Omstanders waren er zich
directt mee gaan bemoeien, hadden de commissaris verbaal beledigd en ook van
dee politie in het algemeen veel kwaads gezegd. Reden genoeg voor de betrokken
commissariss om bij zijn meerderen te pleiten voor een voorzichtiger beleid ten
aanzienn van bedelarij. Het gebeurde zou een goede illustratie zijn van de algemenee geest onder het publiek.61
Voorvallenn als dit waren in Amsterdam niet zeldzaam. Met een ijzeren regelmaatt werden de eigen rechtsopvattingen in de Amsterdamse volksbuurten bekrachtigdd door arrestanten uit handen van de politie te bevrijden. Soms om hen
vann vervolging te vrijwaren, een enkele keer ook om al te grove overtreders eigenhandigg mores te Ieren. Van zo'n laatste geval had de gouverneur van NoordHollandd in maart 1842 bericht aan de koning gezonden:
Hett gemeene volk heeft zich wederom meester gemaakt van een persoon, die
doorr twee agenten van politie werd begeleid. Men heeft hem mishandeld en tot
tweee malen in het water geworpen; hij is aan de gevolgen overleden.62
Veell vaker echter moest vanuit Amsterdam melding worden gemaakt van pogingenn een arrestant met geweld op vrije voeten te stellen. Soms gebeurde dat zelfs:
ofschoonn men [met] de persoon des arrestants en de reden zijner arrestatie onbekendd is en derhalve alleen uit motief van zekere losbandigheid of geheime
afkeerr van de politie.63
Tijdenss een oproer, waarbij de heersende macht tijdelijk buiten werking leek,
konn die 'geheime' afkeerr van de politie, samen met 'losbandige' maar tegelijkertijdd traditionele opvattingen over recht en onrecht voor korte tijd bezit nemen
vann de publieke ruimte in de stad.
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Gezienn de herkomst van de deelnemers, het door hen gehanteerde repertoire van
actiee en de collectieve mentaliteiten die daaraan ten grondslag lagen, paste het
Damoproerr van 1848 in een sinds eeuwen gegroeide traditie van gewelddadig
sociaall protest. Toch vormde deze dag in maart tegelijkertijd een belangrijk
breekpuntt in de geschiedenis van de Amsterdamse werklieden. Het nieuwe
schooll niet zozeer in het oproer zelf, als wel in de verspreide oproepen voor een
volkss verzameling. Op deze in een oplage van 1000 exemplaren gedrukte velletj es
geell papier van ongeveer 15 bij 20 centimeter, stond te lezen:
Dee algemeene klagt der werkzaamheden is groot; alle Ambachts- en Werklieden,, die hierin eenig belang hebben, worden verzocht zich op Vrijdag, den 24
dezer,, des middags ten 12 ure, te begeven op den Dam, ten einde aldaar zich
mannenn zullen bevinden, die hunne belangen zullen behartigen, en alzoo middelenn zullen beramen om in dit algemeen belang hun lot te verbeteren.
Amsterdam,, 22 Maart 1848.'
Dee verspreiders van deze wat cryptische tekst, die onbedoeld het startsein voor
hett oproer hadden gegeven, bleken buiten alle tradities van Amsterdams volksverzett te staan.
Driee dagen na het oproer verdwenen drie in Amsterdam wonende Duitsers
achterr slot en grendel. Samen met de zestien plunderaars moesten zij zich voor
dee rechter verantwoorden, op beschuldiging van het bewust en met een 'boosaardigg doel' opwekken van ongeregeldheden door het drukken en verspreiden van
dee bewuste oproep. Niet minder dan een 'aanslag of zamenspanning' zouden zij
hebbenn beraamd, gericht op plundering en verwoesting 'ten doel hebbende de
omstootingg of verandering der Hooge Regering*.2 Op vrijdag 9 juni, de vierde
dagg van het proces, eiste het Openbaar Ministerie dan ook:
Datt C. Hanke, C. Gödeke en G. Martin zullen worden veroordeeld tot de straf
dess doods, openlijk op een schavot binnen de stad Amsterdam uit te voeren,
doorr het ophangen aan eene galg, dat er de dood op volge.3
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Johannn Adam Munnich, een meubelmakersgezel die ach t maanden lang bij Christiann Gödecke had gewoond zonder huur te hoeven betalen, legde tijdens het
process verschillende, nogal fantasierijke, belastende verklaringen af. Toch liep
dee vervolging van de drie samenzweerders, net als het oproer zelf, met een sisser
af:: de drie hoofdverdachten werden vrijgesproken. Het verband tussen hun
oproepp voor een volksverzameling en de daarop volgende plunderingen viel niet
tee bewijzen, en ook van verdere revolutieplannen was niets gebleken. Toch baardee het proces tegen de drie Duitsers veel opzien. Duidelijk werd dat in Amsterdamm al geruime tijd een geheimzinnig genootschap bestond, waarin aanhangers
vann het communismus bijeen plachten te komen. Met deze organisatie, hoe klein
vann omvang en beperkt in haar mogelijkheden ook, begint de geschiedenis van
dee socialistische arbeidersbeweging in Amsterdam.

VANN P A R I J S NAAR Z U R I C H

Dee denkbeelden van het socialisme waren voor Amsterdam een importproduct.
Datt bleek al uit de herkomst van de drie hoofd aangeklaagden in het Damoproerproces.. De voorgeschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in Amsterdamm had zich dan ook buiten Nederland afgespeeld. In Amsterdam zelf was bij
hett ontstaan van de eerste kring socialisten een hoofdrol weggelegd voor Duitse
ambachtslieden,, die in deze jaren in groten getale door Europa enNoord-Amerikaa trokken en elkaar ontmoetten in de talrijke 'Duitse' kosthuizen en cafés in
denn vreemde. Dergelijke lokalen werden bovendien gefrequenteerd door vertegenwoordigerss van de veel kleinere groep politieke vluchtelingen uit de Duitse
statenn en staatjes. Door de gehele westerse wereld werd zo een dicht netwerk
gesponnen,, waarvan de knooppunten met elkaar verbonden werden door rondtrekkendee ambachtslieden. Dit netwerk was om verschillende redenen van groot
belang.. Daarbinnen vond men werk en onderdak, ondersteuning bij ziekte en
anderee tegenslagen, maar ook zangavonden engesellïge Unterhaltung. Onder invloedd van politieke vluchtelingen en ballingen zouden de rondtrekkende Duitse
ambachtsliedenn in de jaren veertig meer en meer een politieke rol gaan spelen.
Overr het precieze jaartal is altijd onduidelijkheid blijven bestaan, maar rond
18377 was in Parijs de ondergrondse Bund der Geachteten ('vogelvrijen') verdeeld
geraakt.. Dit strikt geheime en gesloten verbond van Duitse republikeinen in
ballingschapp ging ten onder doordat een eigenzinnig groepje ambachtslieden,
datt in aanraking was gekomen met Franse socialistische denkbeelden, zich niet
langerr wenste te schikken naar zijn intellectuele leiders. Op z'n laatst in 1838
vormdenn zij in Parijs een eigen Bund der Gerechten ('rechtvaardigen'), die de
oudee organisatie al snel overvleugelde, zich over Europa en de Nieuwe Wereld
uitbreiddee en tien jaar later Kart Marx en Friedrich Engels opdracht zou geven
tott het schrijven van het Communistisch manifest. Marx en Engels waren echter
nogg volstrekt onbekende namen toen de kleermakersgezel Wilhelm Weitling de
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Bundd in 1838 zijn eerste communistische beginselverklaring gaf.
Wilhelmm Weitlings levensloop was tot dat moment nauwelijks afgeweken van
diee van de meeste Duitse ambachtslieden in den vreemde. Als achttienjarige had
hijj de armoede van het ouderlijk huis in Maagdenburg achter zich gelaten om
eenn bestaan als reizend kleermakersgezel te vinden. Van de ene baas naar de
anderee trekkend werkte hij in Hamburg, Leipzig, Dresden en Wenen en was in
18355 in Parijs lid geworden van de Bund der Geachteten.4 Na de scheuring trad
hijhij toe tot de Bund der Gerechten en schreef Die Menschheit wie sie ist und wie sie
seinsein sollte, waarin het communistisch toekomstideaal van een volmaakte Gütergemeinschaftmeinschaft werd geschilderd als een toestand die binnen handbereik lag.
Inn de kleine kring van communistische samenzweerders te Parijs waren de
bevlogenheidd en onderlinge saamhorigheid groot. Veelzeggend is het verhaal van
dee totstandkoming van Weitlings boek. Vechtend tegen de slaap had hij het geschreven,, na werkdagen waarop hij tot 's avonds tien of elf uur werkte. Maar ook
dee andere bondsleden hadden offers gebracht. Sommigen beleenden hun laatste
bezittingenn om het benodigde geld te verschaffen en kleermakers wijdden zich
'ss nachts aan het zetten, drukken en binden van de tekst. Het bleek geen simpel
karweii en toen het werk gedaan was, stond het boekje nog vol fouten. De hele
oplagee van 2000 exemplaren moest één voor één met de hand gecorrigeerd worden.. De Zwitserse communist August Becker kreeg een exemplaar van deze
eerstee druk onder ogen: 'Manche Stellen sind mit Papierstreifen überklebt, auf
denenn ein verbesserter Text zu lesen ist; kurz, dieses Schriftchen bietet so recht
eigentlichh das Bild des proletarischen Elends.'5 Hoe armzalig ook, Die Menschheit
wass er, en velen konden zich erop beroepen een aandeel in het verschijnen te
hebbenn gehad.
Mett revolutionair geweld zouden de handwerkslieden korte metten maken
mett de ellende van het hier en nu, opdat de mensheid eindelijk zou worden wat
zee moest zijn. Dat idee sloeg aan, Weitlings werk werd als programma van de
bondd aangenomen en nog geen jaar later waren de Duitsers betrokken bij een
faliekantt mislukte staatsgreep van de Franse samenzweerder Auguste Blanqui
inn 1839. Een aantal kopstukken van de Bund der Gerechten werd uit Frankrijk
uitgewezenn en belandde in Londen, terwijl Weitling zelfde wijk nam naar Zwitserland. .
Hett effect van dit eerste revolutionaire fiasco van de Duitse communisten was
tweeledig.. Enerzijds bekoelde bij velen het enthousiasme voor revolutionair
'putschisme'' en werd naar andere wegen gezocht, anderzijds zagen de aanhangerss van de bond hun werkkring plotseling uitgebreid tot ver buiten Frankrijk.
Datt onder die omstandigheden ook de ideologische wegen zich zouden scheiden
werdd snel duidelijk. De verspreid geraakte kopstukken van de bond wisten ieder
voorr zich een nieuwe kring van aanhangers te verzamelen. Terwij 1 Weitling door
Zwitserlandd trok, een maandblad uitgaf en in verschillende plaatsen kringen van
nieuwee aanhangers wist te vormen, vestigden anderen zich in Londen om van
daaruitt de verbindingen te herstellen. Al snel zou het zwaartepunt van de bond
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inn Londen komen te liggen. In Parijs werden de communistische gemeenten
ondertussenn verder geleid door de arts Hermann Ewerbeck. De strijd om de
juistee revolutionaire koers zou zich in de daaropvolgende jaren tussen Londen,
Zurichh en Parijs afspelen, om uiteindelijk aan de vooravond van de revolutie van
18488 vanuit Brussel te worden beslist.
Kortt samengevat kwamen de verdedigde posities hierop neer. In Zwitserland
ontwikkeldee Weitling zijn gedachten verder in een omvangrijk werk, dat onder
dee titel Garantten der Harmonie und Freiheit in. 1842 verscheen. De kennelijke voorkeurr voor revolutionair geweld die eruit sprak, stuitte echter buiten de Zwitserse
kantonss op grote weerstand. In Parijs was Hermann Ewerbeck in de ban geraakt
vann de Franse communist Etienne Cabet en diens utopische reisverhaal Voyage
enen Icarie. Deze Cabet slaagde erin, met vreedzame middelen en langs strikt legale
wegen,, in Frankrijk een socialistische massabeweging op touw te zetten. 6 In zijn
brievenn aan Weiding bezwoer Ewerbeck de schrijvende kleermaker dan ook zijn
bloeddorstigee toon te matigen en het voorbeeld van Cabet te volgen. Uiteindelijk
zouu Weitling in 1843 zelfs verboden worden nog langer uit naam van de bond te
schrijven.7 7
Gesteldd voor de keuze tussen de wat geëxalteerde doordrijver Weitling in het
verree Zwitserland en de snel rijzende ster van de in Parijs verblijvende Cabet,
kozenn de Duitse communisten te Parijs in grote meerderheid voor de laatste.
Maarr ook in Londen keerden de Duitse communisten zich van Weitling af. Weliswaarr werd hij er in augustus 1844, na zijn vrijlating uit een Zwitserse kerker,
nogg feestelijk als martelaar ingehaald, als ideoloog van de Bund der Gerechten
hadd Weitling toen al afgedaan.

VANN L O N D E N NAAR B R U S S E L

Datt het centrum van de nu internationaal opererende bond in Londen kwam te
liggen,, had alles te maken met het klimaat van relatieve vrijheid dat politieke
ballingenn uit heel Europa daar werd geboden. Voor dit internationale gezelschap
werdd de Duitse Arbeiterbildungsverein de centrale ontmoetingsplek. Op 7 februarii 1840 opgericht door uit Parijs verbannen leiders van de Bund der Gerechten,, was deze vereniging nadrukkelijk bedoeld voor Duitse handwerkslieden van
allee gezindten. De Bildungsverein vond aanvankelijk onderdak inTheRed Lion,
omm in de zomer van 1846 wegens ruimtegebrek te verhuizen naar een grotere
zaall boven een andere pub. De Duitse schoen-, kleer- en meubelmakers in Londenn konden er iedere avond terecht. Men trof elkaar in de grote zaal waar, behalvee van een gezamenlijke maaltijd, genoten kon worden van een pijp tabak en
eenn glas ale, waarna de tijd verder kon worden doorgebracht met lezingen en
discussiess over politieke en wetenschappelijke vraagstukken, met samenzang en
declamatie,, teken- en danslessen. 8
Dee oprichting van de Arbeiterbildungsverein markeerde een scherpe breuk
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mett de oude tactiek van samenzwering en gewapende opstand. De Duitse communistenn in Londen verwachtten veel heil van hun opvoedingswerk. De voordrachten,, de leeszaal met verschillende radicale bladen, de snelgroeiende bibliotheekk en de verkochte boeken moesten de bezoekers tot bewuste en beschaafde
arbeiderss maken. Alleen met zulke arbeiders, ingevoerd in de wetenschap van
natuur,, maatschappij en politiek, zou de sociale revolutie een kans van slagen
hebben.Tegelijkertijdd vormde het verenigingslokaal een ideale kweekvij ver voor
dee Bund der Gerechten. Van hieruit werden ook de internationale verbindingen
mett groepen communisten in Frankrijk, Zwitserland, Amerika en Duitsland
onderhouden. .
Dee bibliotheek van de Londense Bildungsverein bevatte begin 1846 aan communistischee literatuur vooral titels van Weitling en Cabet, maar in 1847 zou een
nieuwee leidsman worden gevonden. Weitling had in dat jaar alle invloed in Europaa verloren en vertrok naar New York. Maar ook het aanzien van Cabet liep
ernstigee averij op. Diens Voyage en Icarie had na het eerste verschijnen in 1840 de
enee herdruk na de andere beleefd, en was ook door de Duitse communisten enthousiastt onthaald. In zijn toekomstroman schilderde Cabet een goederengemeenschapp waarin de mensheid in volle vrijheid zou genieten van het vreedzaamm en broederlijk samenleven. Om er te komen hoefde men niet op reis, Icarie
wass het Frankrijk van overmorgen. Veel origineler dan deze utopie waren echter
dee tactische en organisatorische trekken van het Communisme Icarien. Met zijn
herhaaldd pleidooi voor de opbouw van een legale organisatie, openbare propagandaa en het gebruik van vreedzame middelen legde Cabet de basis voor de
eerstee massale arbeidersorganisatie op het Europese vasteland. Cabet leek daarmeee een nieuwe en doeltreffende strategie voor de communisten te hebben ontworpen.. Toen Cabet echter in mei 1847 zijn volgelingen opriep de strijd voor een
Icarischh Frankrijk te staken en hem te volgen naar Amerika, stuitte hij op krachtigee weerstand. De Duitse communisten in Parijs lijken onder aanvoering van
Ewerbeckk enthousiast te zijn geweest, maar in de Londense Bildungsverein werd
Cabetss plan voor een communistische kolonisatie van Amerika ondubbelzinnig
afgewezen.. De Londense communisten beschouwden het plan niet alleen als
onhaalbaar,, maar ook als desertie van de strijd in Europa. Na uitputtende discussiess met Cabet zelf, die in september 1847 Londen bezocht om er een stuk
Texaanss grondgebied te kopen, had ook hij als leidsman van de Duitse communistenn in de Bildungsverein definitief afgedaan.9
Eenn koerier uit Londen bezocht al in het begin van 1847 de eigenzinnige
dwarsliggerr en doctor in de filosofie, Karl Marx in Brussel. Deze had met zijn
vriendd Friedrich Engels steeds geweigerd tot de bond toe te treden, maar bleek
daartoee nu, na het successievelijke breken met Weitling en Cabet, wel bereid.
Marxx en Engels namen de leiding van de bond volledig over en beloofden een
nieuww programma te schrijven ter vervanging van Weitlings Die Menschheit wie
siesie ist und wie sie sein sollte. Nieuwe statuten werden aangenomen en het fAlle
Menschenn sind Brüder' werd vervangen door een krachtiger 'Proletarier aller
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Lander,, vereinigt Euch!' Ook de naam van de organisatie werd veranderd: voortaann zouden de Gerechten als Bund der Kommunisten het internationale strijdperkk betreden. 10
Dee vaste kern in het lokaal van de Londense Bildungsverein was enthousiast
overr de nieuwe intellectuele wegbereiders, die een einde leken te gaan maken
aann alle ideologische onzekerheid. Dat de wijsgerige ambachtslieden daarbij zelf
opnieuww in de schaduw van academisch gevormde denkers kwamen te staan,
leekk de meesten een alleszins aanvaardbare prijs. Juist uit deze kring kwamen
dee eerste en trouwste aanhangers van Marx en Engels voort. Een van hen zou
later,, aan het eind van een lang leven in de beweging, trots vertellen hoe hij de
auteurss van het Manifest der kommunistischen Partei behulpzaam had mogen zijn:
'Ichh trug namlich das Manuskript zum Drucker.'11 Het moment van verschijnen
wass wel bijzonder gelukkig gekozen. Vrijwel gelijktijdig, op 24 februari 1848,
brakk in Parijs de revolutie uit. Duitse communisten in Parijs, Londen, Brussel
enn New York pakten alvast hun koffers voor de reis naar huis. Ondertussen warenn ook honderd exemplaren van het Communistisch manifest als postpakket onderwegg op de boott naar Amsterdam.

C O M M U N I S T E NN IN A M S T E R D A M

Hoee het eerste contact tussen Londen en Amsterdam tot stand is gekomen zal
well altijd onduidelijk blijven, maar zeker is dat rondtrekkende ambachtslieden
eenn sleutelrol speelden. De Arbeiterbildungsverein in Londen had een steeds
internationalerr karakter gekregen. Bij de viering van het zevenjarig bestaan in
februarii 1847 was de zaal versierd met de zinspreuk 'Alle Menschen sind Brüder'
inn twaalf talen, waaronder Nederlands. Friedrich Engels herinnerde zich later
ookk 'Hollander' onder de niet-Duitse bezoekers van het Londense lokaal.12
Terwijll Hollandse ambachtslieden op zoek naar werk in Londen terechtkwamen,, trokken hun Duitse vakgenoten van daaruit ook naar Amsterdam. De
stroomm rondtrekkende gezellen bood uitgelezen mogelijkheden aan missionarissenn van de revolutie. Onopvallend konden zij zich door Europa bewegen om het
terreinn te bewerken. Bij deze expedities, die vanuit Londen min of meer werden
gecoördineerd,, werden soms opmerkelijke wegen ingeslagen. Inseptember 1847
constateerdee het verslag van de Zentralbehörde van de Bund der Kommunisten dat
dee noordelijke afgezant in zijn zendingsdrang niet meer te stuiten leek. Met zijn
ransell vol brochures zou hij op zijn tocht zelfs de poolcirkel al dicht genaderd
zijn:: 'Ein Kommunistischer Emissar unter den Lappen!'13 Dat vanuit Londen
getrachtt werd ook de Duitsers in Amsterdam, halverwege het Duitse vaderland,
voorr het communisme te winnen, lag dan ook voor de hand.
Naa het eerste congres van wat voortaan de Bund der Kommunisten heette, in
hett begin van juni 1847, vertrok de suikerbakker Johann Jacob Brüning als communistischh gezant naar Amsterdam.14 Diens berichten waren gunstig en in het42 2

zelfdee verslag als dat waarin melding was gemaakt van de noordelijke expeditie,
berichttee de Londense centrale dan ook:
Inn A[msterda]m besteht ein Bildungsverein, welcher mit uns in Verbindung
stehtt und in welchem sich tüchtige Manner befinden. -Vor drei Wochen haben
wirr einen bevollmachtigten Emissar dorthin abgeschickt, um eine Gemeinde
zuu grimden.15
Dee Bildungsverein in Amsterdam waarvan hier sprake is, dateerde van oudere
datumm en was tot stand gekomen op initiatief van een eerdere gezant, de kleermakersgezell Johann Balthasar Dohl, die in de herfst van 1846 vanuit Londen in
dee Amsterdamse Pijlsteeg was gearriveerd. Daar had hij contact opgenomen met
dee meubelmakerbaas Christian Gödecke, die een van de latere verdachten van
hett Damoproer zou worden. Samen met een andere kleermaker van Duitse komaff stichtten zij op 14 februari 1847 de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving der
Arbeidendee Klasse, onder de zinspreuk 'Alle menschen zijn broeders'.
Onderr die vlag ging een Amsterdamse variant van de Londense Bildungsvereinn schuil. Zoals daar gold ook in Amsterdam een opkomstplicht voor de leden,
zoudenn voordrachten over belangwekkende onderwerpen worden gehouden en
werdd gestreefd naar de vorming van een bibliotheek. Tot in de zomer van 1847
kwamm de vereniging onder voorzitterschap van Dohl bijeen in de herberg Het
Wittee Kruis in de Berenstraat. Nadat Dohl naar Londen was teruggekeerd, nam
Gödeckee het presidentschap over en verplaatste hij het lokaal naar zijn eigen
huiss in de Pijlsteeg. Op 'den 7e van Hooimaand, 1847', nog in de Berenstraat,
hieldd Gödecke een rede die onder de titel Beknopte schets van den inwendigen toestandstand des arbeiders door dee vereniging werd uitgegeven. Met deze kleine brochure
vann acht bladzijden trad de Amsterdamse Bildungsverein in de openbaarheid.
Zowell het deftige Algemeen Handelsblad als het veel minder fatsoenlijke volksblad
DeDe Hydra reageerde op een hun toegezonden exemplaar met een welwillende
bespreking.16 6
Inn de Beknopte schets van den inwendigen toestand des arbeiders wordt grote nadruk
gelegdd op de gelijkheid van alle mensen. Bij geboorte en dood zijn ze, rijk of
arm,, door de natuur met gelijke rechten bedeeld, dus 'Waarom dan die verschrikkelijkee ongelijkheid in dit kortstondig leven?' Er was immers geen nuttigerr stand in de maatschappij denkbaar dan die van de vlijtige handwerksman.
Tochh moest juist deze zich hoon en minachting laten welgevallen en werd hij in
zijnn loon tekortgedaan. En wanneer de arme handwerksman zonder werk raakte,, was het leed niet meer te overzien, zoals de Beknopte schets op wel heel indringendee wijze duidelijk wilde maken:
Watt zien we, o, hartverscheurend toneel! daar zien wij zijne door den honger
enn gebrek bijna magtelooze kinderen, hunne teedere armpjes naar hunnen
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vaderr uitstrekkende, met den hartverscheurenden uitroep: 'vader, geef ons een
stukjee brood, wij hebben zulk een honger!'17
Dee lezers van de brochure maakten verder kennis met de uitgeputte en afgemattee gade van de werkloze, liggend op een legerstede van stro: 'haar ongelukkigen
mann met ogen vol weemoed aanziende, waarin te lezen staat: "ach, wat zijn wij
ongelukkig!! waaraan hebben wij dit toch verdient?"' Wie zou na lezing van dit
relaass niet mee willen werken aan de beëindiging van het slavenjuk, opgelegd
doorr 'ontmenschelijkte tirannen'? De Beknopte schets wees dan de weg naar een
gelukkigerr toekomst:
zooo verenig u dan allen, wier belang en geluk in deze grote zaak gelegen is [...]
maarr eerst moeten wij ons trachten te beschaven, opdat wij weten wat mensch
is,, [...] dit kunnen wij niet dan door eene krachtige vereeniging, waarin wij elkanderr door nuttige gesprekken en zedelessen tot het groote werk moeten
voorbereiden.18 8
Opp 22 juli 1847, direct na verschijning van zijn brochure, zond Gödecke ook een
exemplaarr naar de burgemeester van Amsterdam. In zijn begeleidend schrijven
wordtt duidelijk hoezeer het beschavingsideaal bij Gödecke vooropstond. De
verenigingg wilde volgens hem de arbeiders vergoeden wat zij in hun jeugd haddenn moeten missen. Op eigen kracht zou dit opvoedingswerk echter maar heel
langzaamm voortgang kunnen boeken en daarom aarzelde Gödecke niet een beroepp te doen op de steun van 'U, onzen geëerbiedigden Burgervader':
Hett heil en het geluk van een groot gedeelte Uwer Burgers hangt van dezelve
af.. Ook durven wij op grond van waarheid vaststellen, dat bij het verspreiden
vann dusdanige vereenigingen, door ons dierbaar Vaderland [sic] men in weinige
jaren,, zoover zal zijn gevorderd, in de Zedelijke beschaving der mindere klasse,
datt men er ruimschoots de vruchten van zal kunnen plukken.19
Immers,, een beschaafde en geheelonthoudende arbeiderss tand zou voor heel wat
minderr volle gevangenissen zorgen. Of Gödecke helemaal oprecht is geweest
toenn hij de burgemeester, in ruil voor een gratis lokaal, eeuwige roem en dankbaarheidd van de burgerij in het vooruitzicht stelde, mag worden betwijfeld. Nog
geenn twee maanden later was hij betrokken bij de vorming van een communistischee kring in de schoot van zijn zo neutraal en gematigd ogende Vereeniging tot
Zedelijkee Beschaving.
Dee Amsterdamse afdeling van de internationale Bund der Kommunisten moet
ergenss in het najaar van 1847 tot stand zijn gekomen. Het Londense bestuur, dat
mett dat doel Johann Jacob Brüning als bevollmachtigten Emissdr had uitgezonden,
berichttee op 18 oktober aan Brussel dat in Amsterdam een communistische Gemeindemeinde van acht man bestond, die zelfs van plan was een gevolmachtigde afge-

44 4

zantt naar Rotterdam te sturen om ook daar een afdeling en een Bildungsverein
opp te richten. 20 Zover is het waarschijnlijk nooit gekomen: de communisten
warenn dan wel hard op weg een wereldomspannende organisatie te worden, in
Nederlandd bleef hun invloed beperkt tot Amsterdam. En juist die beperking zou
eenn zwaar stempel drukken op de eerste socialistische arbeidersorganisatie in
Nederland.. Hoewel deAmsterdamsecommunisten in nauw con tact stonden met
hunn geestverwanten in de rest van Europa en hun politieke aspiraties zeker geen
grenzenn kenden, speelde de dagelijkse praktijk van hun politiek optreden zich
aff in een wel heel kleine kring. Buiten de acht oprichters van de communistische
afdelingg zal de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving nooit veel meer dan dertig
ledenn hebben gehad. Veel leden bleven bovendien maar voor een paar maanden
inn Amsterdam en trokken daarna weer verder naar het buitenland.
Mett de verhuizing van de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving van de kroeg
inn de Berenstraat naar het huis van Christian Gödecke in de Pijlsteeg vond het
kleinee groepje communisten en zedelijke beschavers een alcoholvrij onderdak.
J.. A. Munnich, lid van de vereniging en inwonend meubelmaker in de Pijlsteeg,
schetstee in een anoniem klikbriefje aan de politie de bijeenkomsten in februari
1848.. In die dagen werd in de Pijlsteeg het zojuist in honderd exemplaren uit
Londenn ontvangen Communistisch manifest gelezen en besproken. Munnich
schrokk er niet voor terug zijn kostbaas Gödecke te verraden:
enn nou wile ike ok bekend make dat de avond om 9 Ur bie hem wohl bei 30
vrindenn kome in ien stile kammer om ien overleg te make, von ien revolution,
inn die kammer hange viel bildungen vor die geliekheyd und freiheyt, er ist ein
grossee spitboef, heute Zontag und morgen abend um 9 ist der untfang bei baas
C.. Goddeke in die Pijlsteeg. Er mochte wol aufgehangen worden.11
Gödeckess woning werd echter meer dan alleen een vergaderplaats. Geheel in
overeenstemmingg met wat Weitling in Parijs en Zwitserland had gepropageerd
enn in praktijk gebracht, maakte Gödecke van zijn woning en werkplaats een
communistischh kosthuis. Wie zonder inkomsten zat hoefde geen huur te betalen,, zelfs al duurde het acht maanden. In maart 1848, na het vertrek van Dohl,
woondenn hier behalve Gödecke met zijn gezin, de verklikker Munnich en diens
buitenechtelijkee huisvrouw, de meubelmakersgezel Gottlieb Martin, en Lodewijkk Behrens. Behalve Gödecke en zijn revolutionaire kostgangers woonde verderopp in dezelfde straat nog Heinrich Eduard Hofsfeld, die lid was van de Amsterdamsee Bildungsverein en tot de kleine kring van communisten behoorde."
Hett moet er in de Pijlsteeg bepaald huiselijk aan toe zijn gegaan. Het enig
bewaardd gebleven schrijven van de Amsterdamse communisten aan de centrale
inn Londen bevat een klacht over het flegma van Johann Dohl, die soms zelfs
'Wennn diskussion war, sich aufs Bett legteV3 In het huis in de Pijlsteeg liep alles
doorr elkaar. Op de woensdagavond dat de oproepen voor een volks vergadering
opp de Dam door Gottlieb Martin en anderen vanuit dit huis werden verspreid,
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wass kostganger Munnich nog op zijn kamer aan het werk, liepen verschillende
communistenn in en uit en werden op de kamers geheimzinnige besprekingen
gevoerd.. Dat alles moest in stilte gebeuren, niet alleen vanwege de geheimhouding,, maar waarschijnlijk vooral ook omdat de kinderen Gödecke al sliepen.14
Eenn centrale rol in dit communistische gezelschap speelde naast Gödecke de
kleermakersgezell KarlHancke, die bij een Duitse kostbaas indeHandboogstraat
eenn kamer huurde. Tussen oktober 1845 en april 1846 had hij al eens in Amsterdamm gewoond en gewerkt, was toen naar Londen vertrokken, maar dook hier in
oktoberr van hetzelfde jaar weer op. Was Gödecke de man van het bedaarde ontwikkelings-- en beschavingswerk, Hancke liet zich kennen als agitator en man
vann actie. Al tijdens een eerder verblijf in Parijs zou hij aan de strijd tegen de
gehatee livrets (werkboekjes) hebben deelgenomen. Daarbij moet hij ervaring
hebbenn opgedaan met demonstratieve optochten en het door Etienne Cabet in
dee Franse arbeidersbeweging geïntroduceerde actiemiddel van de petitie. In
Amsterdamm nam Hancke in december 1847 het initiatief tot een petitie, waarin
omm genade werd gevraagd voor een aantal ter dood veroordeelde deelnemers aan
hongeroproerenn in Groningen en Friesland. Die petitie ging onder meer rond
inn de kleermakerij van H. Neville Hart op de hoek van de Herengracht en de
Leidsestraat,, waar Hancke werkte. Ook ten huize van Gödecke lag de petitie ter
ondertekening.. Ruim 150 Amsterdammers ondersteunden het pleidooi voor
gratiee met hun handtekening. Dat die ondertekenaars uit het werkliedenvolk
kwamenn staat vast. Na onderzoek van de handtekeningenlijst concludeerde de
politiee opgelucht dat zich onder de namen 'niemand van belang' bevond.2S

DEE RADICALE PERS

Dee Nederlandse taal bleef voor de Duitse communisten een obstakel, ook al
woondee een man als Gödecke hier al geruime tijd. De statuten van deVereenigingg tot Zedelijke Beschaving stelden nadrukkelijk dat eenieder lid zou kunnen
worden,, 'echter moeten zij zich laten welgevallen dat alle artikelen in de duitschee taal gesteld en de voordragten in dezelve gehouden worden'. 26 De tekst
voorr het smeekschrift aan de koning was dan ook op verzoek van Hancke geschrevenn door Jan de Vries, redacteur van het opstandige Amsterdamse volksblad
DeDe Hydra. De relatie tussen De Vries en de Duitse communisten was al eerder tot
standd gekomen en bleef ook nadien bestaan. De Hydra had in het nummer van
255 augustus 1847 lovende woorden gewijd aan Gödeckes Beknopte schets van den
inwendigeninwendigen toestand des arbeiders en de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving. Aannemelijkk is dat de drukker van De Hydra tevens de brochure van de Bildungsvereinn had verzorgd. Toen Gödecke als ondertekenaar van Hanckes verzoekschrift
doorr de politie op barse toon was ondervraagd en bedreigd, sprong De Vries in
DeDe Hydra voor hem in de bres. Hoewel De Vries meer een radicaal-democraat dan
socialistt was, sloeg hij in zijn blad een aanzienlijk heftiger toon aan dan de com-
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munistenn durfden. De Hydra toonde zich als schandaalkroniek zo nu en dan een
waardigg opvolger van de reeks goedkope en veelgelezen schendblaadjes die sinds
hett begin van de jaren 1840 in Holland waren verschenen.
Eenn van de directe voorgangers van Jan de Vries, de journalist P. W.J. de Vos,
wass in zijn Waarachtige Physiologie van Amsterdam tegen het einde van 1846 al een
nieuwee koers ingeslagen. Tussen de tot dan toe gebruikelijke smaad en laster
hadd hij plotseling plaats ingeruimd voor een reeks artikelen over de sociale nood
vann de werklieden. Voor 1 januari 1847 had De Vos, wellicht in overleg met de
Londensee communisten Dohl en Hancke, die beiden in de herfst van 1846 waren
gearriveerd,, de Amsterdamse werklieden opgeroepen naar de Dam te komen om
vandaarr een demonstratieve optocht onder het motto 'Werk of dood' te houden.
Ditt plan was toen echter faliekant mislukt, er was die dag niemand komen opdagen.. Wel was, nog geen zes weken later, de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving
opgericht.27 7
Bekendd met de traditie van de beruchte physiologie-schrijvers, bleek ook Jan
dee Vries in staat te schrijven op een wijze die bij de Amsterdammers aansloeg.
Misschienn nog belangrijker dan de radicale inhoud en ongepolijste, Volkse' stijl
vann De Hydra, was het spektakel waarvoor de redacteur en zijn uitgever wisten
tee zorgen. Op 2 maart 1848 stonden De Vries en Hydra-drukker Nicolaas Willem
vann Nifterick terecht voor het lasteren en honen van oud-minister RA. van Hall
enn het opruien tot onrust en oproer. Buiten het Paleis van Justitie wachtte een
duizendkoppigee menigte de boosdoeners op. Voor het eerst klonk hier de kreet
'Levee de Hydra!', een leus die ook tijdens het Damoproer hier en daar zou wordenn gehoord. Het volk probeerde zelfs de paarden van De Vries' rijtuig uit te
spannen.. Toen De Vries en Van Nifterick zeven dagen later tot gevangenisstraffen
enn geldboetes werden veroordeeld, was het volk andermaal flink opgekomen:
'Menn reikte ons aan alle kanten de hand onder een gejuich, dat het Paleis deed
weergalmen.' 288 Diezelfde ochtend zouden op verschillende Amsterdamse straathoekenn biljetten van een ondubbelzinnige strekking zijn aangetroffen: 'Leve de
Republiek!! weg met den koning, de ministers en de Staten-Generaal; het zijn
bloedzuigers,, die het volk het merg uit de beenderen zuigen. Leve de Republiek!'29 9
Laterr die maand, na de ommezwaai van koning Willem 11 en de val van het
conservatievee ministerie, brachten De Vries en Van Nifterick hun vreugde tot
uitingg in een extra nummer van De Hydra dat op dinsdag 21 maart als aanplakbiljett verspreid werd. Deze plakkaten trokken veel aandacht en waar ze werden
opgehangenn verzamelden zich direct groepen nieuwsgierige lezers. Die onrust
gingg de politie te ver en waar ze het aandurfden, trokken agenten de aangeplaktee kranten van de muur. De politie zat de plakkers van De Hydra op de hielen,
preciess zoals drie dagen later kwajongens het zouden doen met de bekendmakingg van het gemeentebestuur. De pers van Van Nifterick in de Koestraat draaide
ondertussenn door en het publiek werd in nieuwe aanplakbiljetten uitgenodigd
hett extra nummer dan maar af te komen halen:
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me:: dat gevolg, dat weldra ons bureau als het ware bestormd werd om de afgedruktee exemplaren te koopen, aan welk verlangen wij echter eerst den volgendenn dag konden voldoen, en het getal der verkochte exemplaren is ontzettend.30 0
Dee band tussen De Hydra en haar lezers was ook onder normale omstandigheden
nauww en rechtstreeks. Voor lokaal nieuws, schandaaltjes en dergelijke was de
krantt aangewezen op berichtgeving uit de eigen lezerskring. Die bleek daartoe
meerr dan bereid, op het bureau liep het soms storm. Zozeer zelfs dat Van Nifterickk zich in januari 1848 gedwongen zag maatregelen te nemen. Wie voortaan
ietss inDeHydra geplaatst wilde zien, moest schriftelijk inzenden aan het bureau,
Koestraatt 8:
enn niet mondeling, noch aan den Uitgever, noch aan de Redactie, daar door
overgrootee drukte, het medegedeelde dikwijls vergeten wordt, hetgeen diegene,, welke gaarne iets geplaatst zagen, gewoonlijk teleurstelling berokkent.31
Hett huis van Van Nifterick vervulde daarmee een heel andere rol dan Gödeckes
beslotenn sociëteit. Terwijl de Duitse communisten in de Pij Is teeg vooral in eigen
kringg bijeenkwamen, was de even verderop gelegen Koestraat voor de Amsterdamsee werklieden een gekend aanloopadres en bolwerk van politiek en sociaal
verzet. .
Bijj Van Nifterick in de Koestraat kwam Karl Hancke samen met een collega
opp woensdag 22 maart opdracht geven tot het drukken van 1000 oproepingsbriefjess voor een volksverzameling tegen de werkloosheid. Uit het volk dat aan
diee oproep gehoor gaf door rond het middaguur van vrijdag 24 maart op de Dam
tee verschijnen, zou zich, naast de twee groepen oproermakers en plunderaars,
nogg een derde optocht losmaken. Deze trok van de Dam naar de Koestraat om
err de mannen van De Hydra luid toe te juichen. 32

P I J L S T E E GG EN B I E R K A A I

Niett alleen de communisten, maar alle Duitse ambachtslieden in Amsterdam
verkeerdenn grotendeels onder elkaar. Bij Duitse kamerverhuurders en tappers
vondenn zij hun ontmoetingsplaatsen en ook op de Amsterdamse arbeidsmarkt
haddenn de Duitsers zich een eigen positie veroverd, afgezonderd van de overige
Amsterdamsee werklieden. 33 Deze 'verticale segmentering* van de arbeidsmarkt
enn de Amsterdamse arbeiders werd ook weerspiegeld in de uiteenlopende traditiess van arbeidersverzet. Terwijl Duitse kleermakers, meubelmakers en schoenmakerss de overgrote meerderheid vormden onder de communisten en in de
Vereenigingg tot Zedelijke Beschaving, ontbraken ze geheel in de groep gearresteerdee plunderaars van het oproer. Onder die plunderaars waren echter wel
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degelijkk ambachtslieden: Nederlandse metselaars, timmerlieden, schilders en
smeden.. Deze ambachten waren op hun beurt weer niet vertegenwoordigd in de
kringenn van Duitse communisten.
Dee ontmoeting tussen deze twee werelden op de 24ste maart 1848 werd dan
ookk gekenmerkt door misverstanden en wederzijds onbegrip. Volgens J. de
Boschh Kemper waren de vele nieuwsgierige Amsterdammers slechts gekomen
omm te zien hoe de 'revolutionairen of socialisten in ons vaderland [... ] een vermakelijkk fiasco zouden maken'. 34 Die voorstelling van zaken berustte echter duidelijkk op kennis die pas achteraf, tijdens het strafproces tegen de werkelijke oproermakerss en de vermeende aanstichters, werd opgedaan. Het Amsterdamse
publiekk moet weliswaar, dankzij de berichtgeving in De Hydra, op de hoogte zijn
geweestt van het bestaan van de Duitse communisten en hun Vereeniging tot
Zedelijkee Beschaving. Maar dat betekende nog niet dat iedereen uit de anonieme
oproepp kon opmaken dat een demonstratie tegen de werkloosheid zou worden
gehouden,, laat staan dat men wist dat dit plan in het water zou vallen.
Verschillendee bronnen wijzen dan ook in een andere richting. De onduidelijkee oproep van Hancke moet velen in de veronderstelling hebben gebracht dat die
dagg een zogeheten 'postenverdeler' zou verschijnen. De al eerder geciteerde
bejaardee opmerker stond die dag op de Dam om te zien of er niet een goede
betrekkingg voor zijn brave neef Jan te bekomen zou zijn:
Maarr wat zag ik? eene nieuwsgierige menigte, die, even als ik, rond drentelde
enn verlangend, doch bedaard, uitzag naar de Mannen, die verschijnen zouden,
omm werk te verschaffen.35
Hett beeld wordt volledig bevestigd door G. J. d'Ancona, wiens 'boertig dichtstuk'
EenEen standje op den Dam in Maart 1848 bovendien vermeldde dat het vergeven van
postenn aan de hoogste bieder al eerder op de Dam had plaatsgevonden.
Zowell voor de Duitse organisatoren als voor de opgekomen Amsterdammers
stondd die dag de werkloosheid centraal, maar de verwachtingen over hoe werk
zouu worden verkregen, liepen wel heel sterk uiteen. Hancke wilde hoogstwaarschijnlijkk met een georganiseerd en ordelijk werkliedenprotest het gemeentebestuurr onder druk zetten en dwingen tot maatregelen tegen de werkloosheid. De
Amsterdamsee werklozen dachten dat op de Dam vacatures bekend zouden wordenn gemaakt.Toen beider verwachtingen ijdel bleken, sloeg Hancke op de vlucht
voorr de menigte die van hém werk verlangde. Een deel van de teleurgestelde
werklozenn koos daarop voor een eigen vorm van sociaal protest en ging over tot
hett plegen van vernielingen en diefstal.
Tochh schiep juist het fiasco van de demonstratie die een oproer werd, in de
zomerr van 1848 de omstandigheden waaronder Duitse communisten en Amsterdamsee werklieden elkaar vonden. Hierbij gaf het spektakel van politieoptreden
enn gerechtelijke vervolging de doorslag. Op 30 maart werden in de Pijlsteeg
Christiann Gödecke en Gottlieb Martin en in de Handboogstraat Karl Hancke op-
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gepakt.. Volgens De Hydra gebeurde dat 'met eene ontzettende militaire magt' en
ookk het verslag van de advocaten Nolthenius en Ploos van Amstel maakte gewag
vann 'eene aanzienlijke magt infanterie en kavallerie'.36 Huiszoekingen leverden
niett veel op. Bij Hancke werden de notulen van de Vereeniging tot Zedelijke
Beschavingg gevonden, bij Gödecke een gebundelde jaargang vanDerVolks-Tribun.
Ditt blad was van januari tot december 1846 in New York verschenen als orgaan
vann de aanhangers van Wilhelm Weitling. De vondst van een Duitstalig, Amerikaanss weekblad in de Amsterdamse Pijlsteeg maakte eens te meer duidelijk hoezeerr de Amsterdamse communisten deel uitmaakten van een internationaal
netwerk.. Deze internationale contacten maakten voor de invloed op Amsterdamsee werklieden weinig verschil. Die invloed kon pas groeien nadat de arrestatie
enn het proces de aandacht van het publiek op de communisten hadden gevestigd. .
Warenn de 'verticale' scheidslijnen tussen de verschillende ambachten scherp,
minstenss zo belangrijk waren de 'horizontale' grenzen tussen de verschillende
lagenn in de arbeidersklasse. Ook in dit opzicht vormden de Duitse communisten
eenn eigen wereld ten opzichte van veel andere Amsterdamse werklieden. De
socialee afstand tussen analfabetische paupers uit de gangen en sloppen en de
lezende,, vakbekwame meubel- en kleermakers was groot. Opvallend is echter
hoee dicht de communisten en oproerigen bij elkaar woonden. De Pijlsteeg zelf
vormdee de zuidelijke grens van de Bierkaai. Behalve verscheidene communistischee ambachtslieden woonde hier ook een zwager van de plunderende straatvegerr Frederik Eerbeek, en in diens woning zou een deel van de buit van het Damoproerr worden teruggevonden. 37 Aan de noordzijde van de Bierkaai, in de St.
Annestraatt achter de Oude Kerk, woonden de communistische kastenmakers
Holszz en Johan Herman Ahlers.38
Hett complex van sloppen en gangen achter de Nieuwe Kerk werd begrensd
doorr de bredere, en daarmee fatsoenlijker, St. Nicolaasstraat. Terwijl plunderaars
alss Johannes Eskes en Gerrit Mercier thuishoorden in de krotten van 't Lange
Hol,, bewoonde de communistische schoenmaker Heinrich Christiaan Ahlenstorf
mett zijn gezin een eigen huis in de St. Nicolaasstraat. In de Zoutsteeg, in het
verlengdee van de St. Nicolaasstraat, woonde Wilhelm Kost. Ook Kost was schoenmakerr en op de avond voor het Damoproer was hij in het huis van Gödecke betrokkenn bij de voorbereidingen. Halverwege de woningen van Ahlenstorf en
Kost,, in de St. Nicolaasstraat, verhuurde ten slotte kleermaker Johan Gerhard
Kranenbrucherss kamers aan reizende Duitse gezellen. Onder zijn huurders was
inn 1848 ook ene Charles of Karl Koeffler, een metaalbewerker die in Parijs aan de
Februarii revolutie had deelgenomen, in Amsterdam bij een wapenmaker was
gaann werken en volgens zijn patroon verdacht veel belangstelling aan de dag
legdee voor de fabricage van 'windroeren'. 39 De verschillen in status, gewoonten
enn achtergronden tussen de Duitse communisten en Amsterdamse oproermakers
warenn groot en velerlei. Het was de ruimtelijke nabijheid van beide werelden die
contactenn toch mogelijk maakte.

50 0

OPROERIGEE BRIEFJES EN WILDE GERUCHTEN

Hett Damoproer vormde de opmaat voor een lange, hete zomer waarin de burgerijj nauwelijks tijd kreeg op adem te komen. Tijdens de dagen van het proces
tegenn de plunderaars en de drie vermeende aanstichters, in de tweede week van
juni,, was voortdurend een grote legermacht op de been om het massaal toegestroomdee publiek in toom te houden. De communisten en hun aanhangers blekenn echter geenszins van plan hun activiteiten te staken. Direct na de vrijlating
vann de drie aangeklaagde Duitsers werden ook de bijeenkomsten in de Pijlsteeg
weerr hervat. Begin juli bereikten de politie berichten dat bij 'de bekende Gödecke'' opnieuw drie- tot viermaal per week bijeenkomsten werden gehouden. Het
lokaall zou weer volledig zijn ingericht en door gemiddeld dertig betalende bezoekers,, wier getal bovendien groeiende zou zijn, worden aangedaan.
Misschienn nog verontrustender dan deze berichten was de wassende stroom
anonieme,, handgeschreven briefjes die direct na de vrijlating van Gödecke en
Hanckee op gang kwam. Het eerste werd op 26 j uni bij de Schoorsteenvegerssteeg
gevondenn en naar de politie gebracht: 'In de Pijlsteeg een Maandag om 12 uur
bijj Godeke en Hanken kome omdat beloofte werk van de 24 Maart.'40 Soortgelijkee briefjes, waarin het misverstand over het door de communisten 'beloofde
werk'nogg levend bleek, zouden later nog regelmatig worden aangetroffen. Daarnaastt werden steeds vaker politieke dreigementen op schrift gesteld. Op 3 juli
heettee het in een op de Raamgracht gevonden briefje simpelweg: 'Leve de Republiekk weg met de Koning', een boodschap die op hetzelfde soort papier een dag
laterr aan de Groenburgwal herhaald werd, nu met de toevoeging: 'en die een
republiekk hebben wil, moet maar den 7 Julij op vrijdag om twaalf ure op den
damm komen en daar oproer maken'.41
Dee inhoud en vorm van deze campagne, ongetwijfeld bedoeld als pressiemiddell tegen de aanzienlijken in de stad, wijzen onmiskenbaar op de betrokkenheid
vann autochtone Amsterdammers, bekend met traditionele vormen van verzet.
Inn die traditie van oproerigheid ontbrak een element van bravoure en overdrijvingg meestal niet en datzelfde gold in hoge mate voor de dreigende teksten die
inn de zomer van 1848 werden verspreid: 'Als de belasting niet van het geslagt en
Gemaall afkomt Dan Eeten wij het hart van de Regering tot voedsel op/ Dat met
dezee briefjes geprobeerd werd de rijken en machtigen te intimideren, blijkt
behalvee uit de inhoud ook uit de plaatsen waar ze werden achtergelaten. Bijvoorbeeldd op de stoep voor het huis van een Amsterdamse politiecommissaris: 'Als
denn Koning niet maakt dat hij weg is binnen 8 dagen dan zal se hem op hangen
voorr zijnde lijs [-traag] Die dief weg met Den Kooning/42
Terwijll de politie dagelijks meldingen binnenkreeg van nieuwe briefjes, dedenn ook mondeling de wildste geruchten de ronde. Sommigen lijken er een echt
spell van te hebben gemaakt. Zo maakte een politieman in alle ernst melding van
eenn door hem afgeluisterd gesprek tussen twee werklieden. De een moest morgenmiddagg om twaalf uur 'over het huis van de commandant' zijn, de ander, die
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eruitzagg als een kleermaker, had te horen gekregen dat hij morgen 'om kwartier
overr twaalf voor het huis van 'de commandant' moest verschijnen.43
Sommigee geruchten lijken wel degelijk afkomstig uit de directe omgeving
vann de communisten. Het gerucht van een hernieuwd oproer in november ging
vergezeldd van de verzekering dat het sein zou worden gegeven door het luiden
vann de kerkklokken. Dat laatste detail wijst op een buitenlandse oorsprong, in
Hollandd was het luiden van de klokken bij oproeren niet gebruikelijk. De informant,, zelf een Duitse kleermaker, woonde in de St. Jacobsd warsstraat in huis bij
zijnn communistische vakgenoot Andreas Muller.44 De melding van een voorgenomenn aanslag op de gasfabriek was afkomstig van een buurman van de communistischee steenhouwer Schumacher in de Dijkstraat.45
Buitenn Nederland hadden de Duitse communisten al jaren eerder getoond
niett geheel afkerig te zijn van het gebruik van geruchten en intimidatie als politiekk pressiemiddel. Toen in de zomer van 1843 Wilhelm Weitling in Zwitserland
werdd opgepakt en 73 andere communisten werden uitgewezen, ontving een
aantall vooraanstaande burgers van Zurich dreigbrieven met poststempels uit
Mainzz en Keulen. Aangekondigd werd daarin, dat 25 communisten zich hadden
verbondenn wraak te zullen nemen ingeval Weitling zou worden veroordeeld of
mishandeld. 46 6
Vann een serieuze poging om in Amsterdam met dit soort oproerige briefjes en
geruchtenn de werklieden te mobiliseren lijkt geen sprake, veel meer moet de
bedoelingg zijn geweest de onrust en onzekerheid bij de burgerij te voeden. Die
opzett slaagde zonder enige twijfel, niet in de laatste plaats door herhaalde verwijzingenn naar het communismus. Sommige briefjes werden op de achterzijde
voorzienn van de mededeling 'brief uit de Pijlsteeg', anderen riepen op tot een
herhalingg van het Damoproer of de Parijse revolutie. Ook als de communisten
niett zelf betrokken waren bij de geruchtencampagne, gaven zij alleen al door
hunn aanwezigheid en reputatie de dreigementen meer gewicht.
Eenn enkel briefje lijkt erop te wijzen dat de gescheiden werelden van het
oproerr en het communismus elkaar gevonden hebben. Een porder uit de Zwarte
Bijlsteegg in het Hemelrijk vond in de vroege morgen van de 15de juli een blad
papierr met daarop in geschreven blokletters een aantal opmerkelijk helder geformuleerdee 'Eischen des volks':
I.. Afzetting van de Gedeputeerden der Rijken, zich noemende Eerste en Tweede
kamerr der Staten Generaal.
II.. Bijeenroeping eener door de geheele natie met algemeen stemregt gekozen
Volksvertegenwoordiging. .
in.. Regt van Onderhoud, zoo mogelijk door Arbeid te verdienen.
iv.. Beter belasting-stelsel - Hooge belastingen op inkomen en erfenissen.
v.. Ordelijke voorziening in den nood der hulpbehoevenden.
Bijj weigering dezer billijke eischen:
REVOLUTIEE EN REPUBLIEK!!! 4 7
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Eenanderr voorval doet bovendien vermoeden dat sommige vechters van de Bierkaaii het voor de communisten zijn gaan opnemen. Johan Adam Munnich, de
verraderr uit de Pijlsteeg, werd in de late avond van 3 juli op de Dam bij de Vischpoortt staande gehouden door een onbekende, die met een scherp voorwerp naar
hemm uithaalde. Bloed vloeide er echter niet, alleen Munnichs bovenkleding werd
stukgesneden.. Een dergelijke afrekening past nauwelijks bij de brave communistenn van de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving der Arbeidende Klasse. Voor
dee 'hoopvechters' en 'bekkensnijders' uit de Amsterdamse achterbuurten was
zo'nn symbolische vernedering daarentegen een geijkt middel om inbreuken op
dee erecode af te straffen.48
Bijj de burgerij zat de schrik er in ieder geval goed in. De Nederlandsche Bank
verzochtt in die dagen om de spoedige bouw van een wachthuis met gewapende
militairenn voor haar deur, het bestuur van de dierentuin Artis voorzag het eigen
personeell van pistolen, en geweermaker Libert bracht zijn handelsvoorraden
onderr in het Paleis op de Dam. In opdracht van de koning werd vanuit Den Haag
zelfss alarm geslagen vanwege de komst van de Parijse toneliste Rachel. In het
rodee Parijs had zij opgetreden als 'de Marseillaise', het gelijknamige revolutionairee lied zingend terwijl ze 'op dramatische wijze' in de driekleur gehuld op
hett toneel verscheen. Na een tournee door België zou Rachel ook Amsterdam
aandoen,, met de bedoeling hier hett startschot te geven voor een omwenteling.
Inn Holland echter bleek de burgerschrik loos alarm. Na haar eerste optreden
vertrokk Mile. Rachel voortijdig uit Amsterdam, woedend over het gebrek aan
belangstellingg bij het schouwburgpubliek. 49
Tegenn het eind van het revolutiejaar verlieten meer hoofdrolspelers Amsterdam.. Meubelmaker Gottlieb Martin keerde terug naar Beieren. Op 12 juli bracht
Gödeckee de doodzieke Hancke met de boot naar Londen. Twee weken later keerdee Gödecke alleen terug naar Amsterdam. Later dat jaar zou ook hij Amsterdam
definitieff verlaten en naar Amerika emigreren. Al in het begin van 1848 had hij
overr zijn plannen gesproken. Teleurgesteld door de lauwe reactie van de Hollandsee werklieden op het streven van zijn Vereeniging tot Zedelijke Beschaving
wildee hij naar Amerika om er een 'natuurmensch' te worden.50 Aannemelijk is
datt Gödecke zich bij de Icariëns van Cabet of de Duits-Amerikaanse aanhangers
vann Weitling wilde voegen. Ook Munnich, de man die maandenlang voor niets
inn de Pijlsteeg had gewoond en in ruil daarvoor Gödecke en de communisten
hadd verraden, moest het veld ruimen. Met een koninklijke gratificatie van 200
guldenn op zak verliet hij Amsterdam. Met het vertrek van de belangrijkste figurenn uit de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving der Arbeidende Klasse leek de
geschiedeniss van het communismus aan de Amstel voorgoed ten einde.
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II I

STILLEE JAREN? 1 8 4 9 - 1 8 6 8

Tweee decennia van schijnbaar volkomen windstilte scheidden het optreden
vann de vroege communisten in 1848 van dat van de 'Eerste' Internationale
inn Nederland vanaf 1868. Van organisatie, collectieve actie of arbeidersverzet
leekk op het eerste gezicht geen spoor te bekennen. Toch werden juist in deze
twintigg jaren van relatieve rust de grondslagen gelegd voor wat uiteindelijk
dee socialistische arbeidersbeweging zou worden. Persoonlijke netwerken
enn verbindingen die in de jaren na 1848 gevormd werden, zouden nog lang
nadienn hun invloed doen gelden. Terwijl de restanten van bestaande sociale
verzetshaardenn zich wisten te handhaven, werden nieuwe kringen gevormd
enn deden toekomstige voormannen hun eerste ervaring op. Amsterdamse
onruststokerss uit verschillende circuits kwamen voor het eerst met elkaar
inn contact maar slaagden er vooralsnog niet in, de uiteenlopende repertoiress van sociale actie en protest met elkaar te verbinden.

[3]] Kledermakersatelier rond het midden van de eeuw.
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AMSTERDAMSEE COMMUNISTEN NA 1 8 4 8

Mett het revolutiejaar 1848 waren ook de voormannen van de Duitse communistenn uit Amsterdam verdwenen. Christian Gödecke, Karl Hancke en eerder al Johannn Balthasar Dohl waren vertrokken en zouden niet meer terugkeren. Hun
aanhangerss bleven weliswaar in Amsterdam achter, maar de formele organisaties
raaktenn al snel in onbruik- Van de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving der Arbeidendee Klasse en de Amsterdamse Gemeinde van de Bund der Kommunisten
werdd na 1848 niets meer vernomen.

FAMILIELEVENN EN K O S T H U I Z E N

Zonderr bestuurders, statuten en contributiegelden, zonder dat nog langer revolutionairr drukwerk uit het buitenland werd ontvangen, stonden de achtergeblevenn communisten in Amsterdam er alleen voor. Hernieuwd optreden in het
openbaarr was uitgesloten, daartoe ontbraken niet alleen de middelen, maar was
ookk het politieke klimaat te ingrijpend veranderd. Dat betekende echter niet dat
dee in Amsterdam achtergebleven communisten elkaar uit het oog verloren. Nadatt de formele structuur van hun organisatie was weggevallen, bleken de voormaligee leden door meer dan het lidmaatschap alleen met elkaar verbonden. De
persoonlijkee relaties tussen de communisten maakten dat hun groep bleef voortbestaan,, ook nadat de Amsterdamse tak van de internationale Bund der Kommunistenn was afgestorven.
Alss buurt- en vakgenoten konden de voormalige leden van de communistischee organisaties nauwelijks om elkaar heen, al hadden ze dat gewild. Los van
politiekk en ideologie onderhielden de communisten een intensief sociaal contact.
Dezee contacten moeten voor de samenhang van de groep minstens zo belangrijk
zijnn geweest als het formele lidmaatschap.Terwijl Christian Gödecke de leiding
vann de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving op zich nam, speelde zijn jongere
broerr Ludwig een vergelijkbare centrale rol in de persoonlijke omgang tussen
dee leden. Nadat Christian Gödecke naar Amerika vertrokken was, betrok deze
Ludwigg het huis in de Pijlsteeg.
Inn de zomer van 1849 trouwde Ludwig Gödecke met de moeder van zijn twee
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buitenechtelijkee kinderen. De vier getuigen waren allen ambachtslieden: twee
kastenmakers,, een schoenmaker en een smid. Twee getuigen woonden, net als
dee bruidegom, in de Pijlsteeg. Twee van de vier waren Duitsers, de twee anderen
geborenn Amsterdammers. Van deze getuigen behoorden in ieder geval schoenmakerr Wilhelm Kost en kastenmaker Heinrich Hofsfeld tot de besloten kring
vann Amsterdamse communisten. 1 Kost had zich, aan de vooravond van het Damoproer,, in het huis in de Pijlsteeg bevonden, toen daar de oproepen voor een
werklozendemonstratiee werden verspreid. Hofsfeld woonde ook in de Pijlsteeg
enn zijn naam stond, net als die van Kost, in 1847 op de ledenlijst van de Vereenigingg tot Zedelijke Beschaving. Het contact tussen Wilhelm Kost en Ludwig
Godeckee dateerde echter al van 1846, toen de Vereeniging nog niet bestond. In
septemberr van dat jaar werd Ludwig Gödeckes tweede buitenechtelijke kind geboren,, en stond Wilhelm Kost de vader als getuige bij. Diezelfde week nog was
Ludwigg Gödecke op zijn beurt getuige bij het huwelijk van Wilhelm Kost.2
Opp de bruiloft van Wilhelm Kost in september 1846 waren behalve Ludwig
Gödeckee twee broers van Kost getuige, net als hijzelf schoenmaker van beroep.
Dee vierde getuige was weer een kastenmaker: Johan Herman Ahlers uit de St.
Annestraat.. Diens aanwezigheid bij het huwelijk vormt niet de enige aanwijzing
datt hij nauwe betrekkingen met de communisten onderhield. Nog in februari
1851,, toen Ahlers aangifte deed van de geboorte van een dochter, was Ludwig
Gödeckee zijn getuige. 3
Opp belangrijke momenten als huwelijk en geboorte konden de Amsterdamse
communistenn een beroep op elkaar doen, daarvan leveren de archieven van de
Amsterdamsee Burgerlijke Stand afdoende bewijs. De 'communistische' huwelijkenn en geboorten maken duidelijk dat al geruime tijd voor 14 februari 1847, de
formelee datum van oprichting van de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving, een
netwerkk van sociale relaties de toekomstige leden met elkaar verbonden had. Dat
ditt netwerk in stand bleef, ook nadat de Vereeniging had opgehouden te bestaan,
sprakk daarom eigenlijk vanzelf.
Inn de drukke, overbevolkte wereld van de Amsterdamse werklieden konden
dergelijkee sociale relaties in de familiesfeer onmogelijk een gesloten netwerk
blijven.. Naast de nog altijd overwegend Duitse communisten waren ook Nederlandsee buurt- en vakgenoten getuige bij huwelijken en geboorten. Zulke contactenn buiten de eigen kring waren onvermijdelijk, ook al doordat de bruiden vaak
Amsterdamsenn waren. In sommige gevallen leken ambachtslieden, als gevolg
vann sociale contacten op het werk of in de buurt, in de kring van communisten
tee zijn beland. Bernard Gorris bijvoorbeeld, ijzersmid en buurman van de communistenn uit de Pijlsteeg, trad niet alleen als getuige op bij het huwelijk van
Ludwigg Gödecke in 1849, maar ook toen in 1852 een kind van Heinrich Hofsfeld
werdd geboren terwijl de vader in het buitenland verbleef. Bernard Gorris was
weliswaarr van Duitse afkomst, maar zijn ambacht maakte hem tot een onverwachtee verschijning te midden van de communistische kleer-, schoen-en kastenmakers.. Dat Gorris desondanks in de kring van communisten belandde, was
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zonderr twijfel een gevolg van zijn jarenlang verblijf in de Pijlsteeg.4
Contactenn op het werk of op straat vormden een onontbeerlijke schakel in het
rekruteringswerkk van de Duitse communisten. Waar werkliedenorganisaties nog
eenn onbekend en veelal vreeswekkend verschijnsel waren, was het winnen van
vertrouwenn eerste vereiste. Zonder een geleidelijke kennismaking in de dagelijksee omgang verzandden ontmoetingen tussen Amsterdamse handwerkslieden en
dee Duitse hemelbestormers gewoonlijk in onbegrip. Zo verging hetbijvoorbeeld
dee Amsterdamse kaartenmakersknecht die zich in maart 1848, veertien dagen
voorr het Damoproer, door een vreemdeling liet meetronen naar een bijeenkomst
tenn huize van Gödecke. In het zaaltje moeten enkele tientallen mannen bijeen
zijnn geweest, midden tussen 'viel bildungen vor die geliekheyd und freiheyt',
zoalss verrader Munnich het in die dagen had uitgedrukt. Wie, zoals de arme
kaartenmakersgezel,, onvoorbereid in een zo merkwaardig gezelschap verzeild
raakte,, moet wel met bevreemding om zich heen hebben gezien. Na het oproer
melddee de geschrokken kaartenmaker zich dan ook, aangespoord door zijn baas,
bijj de politie: 'schoon hij als geen Hoogduitsch verstaande [... ] van het gesprokene
zeerr weinig begreep', had hij toch 'in de handelingen daar voorvallende niet veel
goeds'' gezien. Nadat de politie een aantal communisten had opgepakt vanwege
hunn aandeel in het oproer, zou de getuige zich nogmaals melden, nu met het
verzoekk om een beloning voor zijn informatie.s
Err gaapte een diepe kloof tussen de mentale werelden van het kleine troepje
communistenn en hun Amsterdamse klassegenoten. Die kloof kon waarschijnlijk
slechtss worden overbrugd door sociale contacten die over een langere periode
werdenn onderhouden: in de familiekring of in de eigen straat.
Hett netwerk van sociale contacten dat de achtergebleven communisten in
Amsterdamm met elkaar en met hun naaste omgeving verbond, was gebaseerd op
persoonlijkee omgang maar strekte zich desondanks uit tot over de grenzen.
Voorall het voortbestaan van door communisten gedreven kosthuizen speelde
daarinn een cruciale rol. Zo bood Andreas Muller, kleermaker, geheelonthouder
enn gewezen voorzitter van de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving, in zijn huis
inn de St. Jacobdwarsstraat onderdak aan reizende kleermakers uit binnen- en
buitenland.. Een Duitse kleermaker die bij Muller in huis woonde, bracht de
politiee in de herfst van 1848 op het spoor van diens activiteiten. Samen met zijn
broerr Ernst en met Ludwig Gödeke bleek Andreas Muller op zoek te zijn naar
eenn nieuwe vergaderruimte voor de communisten. Ook de woning van broer
Ernstt Muller herbergde nog jaren later Duitse en Nederlandse kleermakers op
doorreiss uit Londen en Liverpool.6
Hett belangrijkste adres bleef voor de Amsterdamse communisten ongetwijfeldd het huis van Gödecke in de Pijlsteeg, ook nadat Ludwig er de plaats van zijn
broerr Christian had ingenomen. Als ivoordraaier oefende deze jongere Gödecke
eenn vak met status en goede verdienste uit. Geldgebrek zal daarom niet de belangrijkstee reden zijn geweest dat hij verschillende kamers aan reizigers afstond.
Zoalss zijn broer eerder op dezelfde plek had gedaan, maakte Ludwig Gödecke
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vann zijn woning een aanloopadres voor rondtrekkende ambachtsgezellen. Zo
vondenn in de jaren vijftig houtbewerkers en meubelmakers uit Duitsland, Amsterdamm en Gent een tijdelijk onderdak in de Pijlsteeg.7
Kosthuizenn als die van Christian en Ludwig Gödecke en de gebroeders Muller
warenn de pleisterplaatsen waarlangs reizende ambachtsgezellen door Europa
trokken.. Onder het rondtrekkende werkvolk vormden de Duitsers een overgrote
meerderheid,, maar de enigen waren zij niet. Ook waren het niet alleen Duitsers
wierr Wanderschaft samenging met een socialistische overtuiging. Dat blijkt uit
hett ledenbestand van de Neue Arbeiterverein, die in de Londense Bull's Head
Tavernee een paar maal per week zijn bijeenkomsten hield. Deze nieuwe Bildungsvereinn was door Wilhelm Liebknecht en andere Londense aanhangers van
Karll Marx in januari 1852 opgericht en de bijeenkomsten werden nauwlettend
gadegeslagenn door een politiespion. Deze noteerde in de loop van 1852 onder de
nieuww aangenomen leden Engelsen, Oostenrijkers en Zwitsers. Al een maand na
dee oprichting werd de Amsterdamse meubelmaker Freerks als lid aangenomen.
Beginn april was het de beurt aan een zekere Sauer, ook een meubelmaker en ook
vann Amsterdam naar Londen gekomen. 8 De twee Amsterdammers kunnen in
Londenn bij toeval in het lokaal van de Bund der Kommunisten zijn beland, maar
veell aannemelijker is dat zij reeds voor hun vertrek uit Amsterdam in aanraking
warenn gekomen met de hier verblijvende communisten.
Niett alleen vanwege het kosthuis van Gödecke op nummer 17 of de woning
vann Heinrich Hofsfeld op nummer 16 bleef de Pijlsteeg een belangrijk centrum.
Anderee onruststokers vestigden zich in belendende panden. N.W. van Nifterick,
dee drukker van het inmiddels ter ziele gegane radicale volksblad De Hydra, verhuisdee begin 1852 met zijn vele zonen en dochters van de Koestraat naar de Pijlsteegg nummer 18. In de zomer van datzelfde jaar betrok het gezin Van Nifterick
eenn voorkamer op nummer 13. Ernaast, op nummer 12, woonde toen de radicale
boekverkoperr Gerhard Thomas Mohrman. 9 Traden de Duitse communisten in
Amsterdamm na 1848 niet meer op de voorgrond, mannen als Van Nifterick en
Mohrmann zouden de fakkel van hen overnemen en, ieder op zijn eigen wijze, in
dee daaropvolgende jaren nog voor veel rumoer zorgen.

G E Z A M E N L I J K EE W E R K L I E D E N

Dee leden van de Bund der Kommunisten werden gerekruteerd uit een zeer beperktt aantal beroepen. In alle centra van de beweging, verspreid over West-Europaa en Amerika, vormden kleermakers, meubelmakers en schoenmakers verreweg
hett grootste contingent communisten. Bij de Communistes Icariëns van Cabet was
hett niet anders geweest.10 Het aandeel van ambachtslieden uit deze drie vakken
overtrof,, zowel onder Franse als onder Duitse communisten, steeds het aantal
vann de enkelingen die als zadelmaker, metaalbewerker of horlogemaker hun
broodd verdienden. Dat gold zeker ook voor Amsterdam, waar het merendeel van
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dee communisten als kleermaker of meubelmaker werkte. En ook hier werden de
gelederenn aangevuld met een kleiner groepje schoenmakers. Alle andere beroepenn op de ledenlijst van de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving worden steeds
maarr eenmaal vermeld: één kantoorbediende, één 'Bohnhaas' en één steenhouwer,, die overigens luisterde naar de naam Schumacher.
Terechtt heeft Friedrich Engels de kleermakers die Kerntruppe des Bundes genoemd.111 Zij toonden zich niet alleen de meest reislustige, maar ook de actiefste
communisten.. Ook in Amsterdam was het contrast met de aanzienlijk honkvasteree en veel bedaarder optredende meubel- en schoenmakers scherp. De laats ten
werktenn gewoonlijk als kleine, zelfstandige baasjes in werkplaatsen aan huis, en
haddenn één of hooguit twee gezellen in dienst. De sociale afstand tussen gezellenn en meesters was zo gering dat beide categorieën onder de communisten kondenn worden aangetroffen. Een dergelijke kleinschalige bedrijfsvoering was ook
inn het kleermakersvak niet ongewoon, maar de communistische kleermakers in
Amsterdamm leken het geen van allen tot zelfstandige ondernemers te hebben
gebracht.. Hun heen-en-weer reizen tussen Amsterdam en Londen duidde erop
datt zij afwisselend voor verschillende kleermakerijen werkten. Zulke kleermakersbedrijvenn konden omvangrijker zijn dan in de meubel- en schoenmakerij
gewoonn was. De eigenaars van de grotere kleermakerswerkplaatsen behoorden
tott een andere wereld dan de kleine patroons uit het meubelmakersvak, enn ontbrakenn in de communistische kring dan ook geheel. Onpersoonlijker arbeidsverhoudingenn en grotere mobiliteit maakten dat de kleermakersgezellen, meer dan
hunn broeders uit het meubel- en schoenmakersvak, voorbestemd leken om het
voortouww te nemen in de ontwikkeling van nieuwe vormen van klassenstrijd.
Inn Amsterdam was het de kleermaker Karl Hancke die het gesloten groepje
Duitsee communisten tot optreden in het openbaar had weten te brengen. Hij
namm het initiatief tot een petitiebeweging en liet de oproepen drukken voor een
volkss verzameling op de Dam. Opvallend was, dat hij in beide ondernemingen
werdd gesteund door medestanders die formeel niet tot de kring van Duitse communistenn behoorden. De eerste ondertekenaars van Hanckes smeekschrift ten
gunstee van de ter dood veroordeelde plunderaars uit Groningen en Friesland,
warenn zijn collega's uit het gerenommeerde luxebedrijf van H. Neville Hart. In
dezee werkplaats, op de hoek van de Herengracht en de Leidsestraat, werkte Hanckee bijvoorbeeld samen met de Hollandse kleermaker Reiche of Rijk, die Hancke
vergezeldee toen die Van Nifterick vroeg de briefjes voor de Damdemonstratie te
drukken.. Ene Arens, ook een kleermaker uit de werkplaats van H. N. Hart en lid
vann de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving, zou tevens van het plan op de
hoogtee zijn geweest.12
Hanckess vakgenoten lieten zich door diens arrestatie in maart 1848 niet weerhoudenn van verder optreden. Drie net geklede personen, die in juli 1848 op de
Nieuwendijkk een boek ter ondertekening zouden hebben aangeboden, 'strekkendee tot het vorderen van afschaffing van de belasting op het vleesch', waren aan
hunn kleding herkend als kleermakers.13 Nadat Hancke in de cel ernstig ziek was
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geworden,, doken her en der in de stad kleermakers op die geld voor hem inzamelden.. De inzamelaars bezochten met name de grotere werkplaatsen, waar zij
hunn vakgenoten om een bijdrage vroegen. Het geld zou vervolgens zijn afgedragenn ten huize van kleermaker J. L. Abels in het Middenklooster, tussen het Singel
enn de Kalverstraat, 'al waar op vaste tijden de Communistische partij toegedane
lieden,, meerendeels kleermakers vergaderen'.14
Eenn aantal Amsterdamse kleermakers lijkt zich in 1848, onder leiding van de
communistt Karl Hancke, als collega's aaneen te hebben gesloten. Een echte vakorganisatiee van kleermakers is toen nog niet tot stand gekomen, maar zonder
betekeniss voor de toekomst was dit eerste gezamenlijke optreden niet. Anders
dann in de Pijlsteeg rond de gebroeders Gödecke, werd deze groep niet gesmeed
doorr familiebanden of het buurtleven, maar door het samenzijn van loonarbeiderss op hun werkplaats- Dat bij alle acties van Karl Hancke kleermakers van de
firmaa Hart als medeplichtigen gesignaleerd werden, was veelzeggend. In hoeverree het groepje roerige kleermakers na 1848 de onderlinge contacten in stand
heeftt weten te houden, valt niet meer na te gaan. Aanwijzingen dat de eenmaal
aangeknooptee banden niet meer zijn losgelaten, zijn er echter wel degelijk.
Inn mei 1865, ruim zestien jaar naHanckes vertrek uit Amsterdam, waren het
opnieuww de kleermakers van H. N. Hart die voor onrus t zorgden. Met de allereerstee werkstaking van stedelijke arbeiders in Nederland sinds het begin van de
negentiendee eeuw hadden zij een daverende primeur.15 De grote pers deed er
lieverr het zwijgen toe, maar via de advertentiekolommen van het Algemeen Handelsbladdelsblad wisten de kleermakers toch de reden waarom zij 'den Arbeid gestaakt'
hadden,, onder de aandacht van het publiek te krijgen:
Doorr de voortdurende stijging der prijzen van de levensmiddelen en de hooge huurprijzenzen der woningen, zijn wij genoodzaakt geweest onzen Patroon eemge verhooging
vanvan arbeidsloon te verzoeken, hetwelk niet alleen geweigerd werd maar zelfs
gevolgdd door eene vermindering daarvan. Het oordeel over deze handelwijze van
denn Heer H.N. Hart, tegenover zijne Werklieden aan het naar waarheid ingelichtee geachte Publiek overlatende, noemen zij zich: de gezamenlijke werklieden
dierjirma.dierjirma.16 16
Opp veel sympathie konden de stakers niet rekenen. Hoewel hun klacht over
stijgendee voedselprijzen en huren door velen gedeeld moet zijn, hadden zij als
goedbetaaldee vaklieden in een luxebedrijf een bevoorrechte positie. Daar kwam
nogg bij dat het staken van het werk niet alleen als een ongeoorloofd, maar ook
alss een ondoelmatig strijdmiddel werd gezien.
Zelfss het radicale volks blad Asmodée, dat de rol van De Hydra in deze jaren had
overgenomen,, keurde de 'dwaze samenspanning' van de kleermakers ten stelligstee af. Het 'onbehoorlijk verzet' van een groep zeer goed betaalde werklieden,
'meestall duitschers' nog wel, zou geïnspireerd zijn door soortgelijke acties in
Parijss en Wenen. Dat één dag na de werklieden van Hart ook het personeel van
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driee andere Amsterdamse luxekleermakerijen in staking ging, nam voor Asmodée
allee twijfel aan het bestaan van een samenspanning onder de kleermakers weg:
Enn 't bewijs hebben wij in handen, dat door deze lieden gehandeld wordt op
instigatiee van een paar raddraaiers, die niet indachtig zijn aan de gevolgen
hunnerr handelwijze, welke bepaald moet uitloopen in het nadeel der werklieden...17 7
Dee namen van die raddraaiers uit de werkplaats van H. N. Hart zijn nooit bekend
geworden,, maar met hun verloren staking gaven zij inderdaad, in de woorden
vann Asmodée, 'een zeer slecht voorbeeld'. Een voorbeeld dat aanvankelijk nog als
waarschuwendd schrikbeeld werd gehanteerd, maar in de volgende decennia meer
enn meer navolging zou vinden.18
Dee eerste formele vakorganisatie van Amsterdamse kleermakers zou pas in
decemberr 1870 worden opgericht, vijfjaren na de verloren staking bij de firma
Hartt en ruim twintig jaren na het vertrek van Karl Hancke. Het was duidelijk
eenn initiatief van een nieuwe generatie kleermakers die zich voor nieuwe uitdagingenn gesteld zag. Toch bevond zich onder het kleine groepje mannen dat zich
onderr het hoopvolle motto'Vooruitgang door Broederschap'verenigde, ten minstee één veteraan uit het groepje revolutionaire kleermakers rond Karl Hancke.
Johanness Ludovicus Abels, de kleermaker uit het Middenklooster, bij wie communistischee kleermakers in 1848 hadden vergaderd en de voor Karl Hancke ingezameldee gelden hadden afgedragen, werd een van de eerste bestuurders van de
nieuwee vakvereniging. Daartoe moest echter wel een belangrij k obstakel worden
weggenomen.. In hun jeugdig enthousiasme hadden de initiatiefnemers van de
vakverenigingg een bepaling in het conceptreglement opgenomen, die het lidmaatschapp openstelde voor vakgenoten tussen de twintig en vijftig jaar. Die
leeftijdsgrenss moest worden geschrapt alvorens de 56-jarige veteraan Abels met
zijnn generatiegenoten lid kon worden.19
Inn de vergaderingen van de Kleermakers-Vereeniging trad behalve de oude
Abelss ook de jonge Johannes Hendrik Rijk op de voorgrond. Zelf nog maar 25
jaarr oud, was zijn vader, Johannes Rijk, niemand anders dan de mysterieuze
kleermakerr Reiche of Rijk uit de werkplaats van H.N. Hart, die in 1848, aan de
vooravondd van het Damoproer, samen met Hancke de oproepen voor een volksverzamelingg had laten drukken. 20 Aannemelijk leek daarom dat tenminste onder
eenn deel van de Amsterdamse kleermakers de herinnering aan het communismuss van 1848 niet verloren was gegaan.
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[4]] Klaas Ris, houtzaagmolenaarsknecht en brochureschrijver.
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VOLKSMANNENN EN V R I J M O E D I G E V R I E N D E N

Anderss dan de Duitse communisten bleven radicale journalisten als Jan de Vries
vann De Hydra na 1848 wel in volle openbaarheid actief. Wisten de communisten
dee onderlinge banden ook zonder formele organisatie jarenlang te bewaren, de
radicalee pers had zelfs nooit zo'n organisatorisch verband gekend. Verschillende
pogingenn om de radicale oppositie te verenigen, liepen stuk op de zelfingenomenheidd en het grote onderlinge wantrouwen van de kopstukken in dit milieu.
Hett lot van De Hydra illustreert de verwarring en verdeeldheid waaraan de
radicalee oppositie na 1848 ten prooi viel. In de zomer van 1850 richtten redacteur
Jann de Vries en uitgever N.W. van Nifterick, samen met een aantal andere radicalee voormannen, in Rotterdam een Democratische Hoofdvereeniging op, die echterr al na een halfjaar van onderling gekrakeel ontbonden moest worden.1 Ook
anderee pogingen tot concentratie mislukten jammerlijk. Adriaan van Bevervoorde,, de meest vooraanstaande onruststoker onder de krantenschrijvers, verhuisdee in de zomer van 1850 van Den Haag naar de Amsterdamse Warmoesstraat
omm er zijn blad De Burger samen te voegen met De Hydra. Het nieuwe blad ging
aanvankelijkk De Burger en de Hydra heten, maar werd al na een paar maanden
omgedooptt tot De Burger en de Volksstem. Van Bevervoorde en De Vries voerden
samenn de redactie, terwijl Van Nifterick in de Koestraat als drukker en uitgever
optrad.. In april 1851 besloten de redacteuren evenwel uiteen te gaan en werd De
Vriess redacteur van de eveneens bij Van Nifterick gedrukte De Volksstem. Nog
diezelfdee maand kregen redacteur en uitgever het op hun beurt met elkaar aan
dee stok, met als gevolg dat voortaan De Volksstem in de Koestraat bij van Nifterick
bleeff verschijnen, terwijl aan de overkant van de Nieuwmarkt, aan de Rechtboomssloot,, Jan de Vries De ware Volksstem het licht deed zien. 2 Het bundelen van
krachtenn was zeker niet het sterkste punt van deze radicalen. Als eenzame voorvechterss van het volksbelang kwamen zij aanzienlijk beter tot hun recht.
Hett maatschappelijke en politieke denken in deze kring van radicalen valt
nauwelijkss onder een gezamenlijke noemer te brengen, maar allen deelden een
afkeerr van de heersende machten en richtten zich bij voorkeur tot het werkende
volk.. Zelf presenteerden deze tribunen zich als de ware vrienden van het volk of
'volksmannen'. 33 Met hun appèl aan 'het volk' in brede zin effenden de volksmannenn de weg naar sociale en politieke mobilisatie van Amsterdamse werklieden.
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Mett adressen, brochures, gedichten en liedteksten hebben de volksmannen
hunn boodschap aan den volke verkondigd. Die boodschap was in politiek opzichtt misschien niet altijd even helder of consistent, de teksten maken wel duidelijkk hoe de volksmannen aansluiting zochten bij de opvattingen en mentaliteit
vann hun publiek. Daarin werden zij bijgestaan door een kleine schare vaste aanhangerss die hand- en spandiensten verleenden. Drukkers, uitgevers en boekverkoperss vormden een onmisbare schakel tussen de volksmannen en hun lezers,
maarr ook op andere wijzen werden de volksmannen bijgestaan door een troepje
vrijmoedigee vrienden: mannen uit het volk die geen blad voor de mond namen
alss het op de verdediging van hun eer, recht en vrijheid aankwam.
Dee beweging rond de volksmannen zou er nimmer in slagen een formele,
ordelijkee organisatie op te bouwen. Initiatieven sneuvelden in onderlinge onenigheid;; ijdelheid en al te grote aspiraties maakten samenwerking tussen de
verschillendee volksmannen veelal onmogelijk, en consistente politieke doelstellingenn ontbraken grotendeels. Dat liet echter onverlet dat zich onder de aanhang
vann de volksmannen in de loop der jaren een informeel netwerk ontwikkelde,
waarinn gaandeweg een functionele rolverdeling herkenbaar werd.

M O Z E SS SALVADOR: E E N VOLKSMAN
ENN Z I J N A M S T E R D A M S E V R I E N D E N

Kampioenn aller dwarsliggers was in de eerste jaren na 1850 wel Mozes Salvador,
eenn jonkheer van joodse komaf, voormalig ritmeester bij de Lichte Dragonders
enn roerig lid van de Haarlemse gemeenteraad. 4 Met vele bekende figuren uit de
radicalee oppositie heeft deze Salvador samengewerkt, maar steeds brak die samenwerkingg na korte tijd en met veel rumoer weer af. Pas zodra deze wat zonderlingee man de kans kreeg alle aandacht voor zichzelf op te eisen, was hij op
zijnn best. Jonkheer Mozes Salvador had heel wat noten op zijn zang en liet weinigg kwesties onbesproken. In zij n doorlopende campagne tegen alles en iedereen
valtt een rode draad dan ook moeilijk te ontwaren. De schijnbaar eindeloze reeks
brochuress van zijn hand vertoont op het eerste gezicht nauwelijks enige samenhang.. Naast de zedelijke verheffing van de Israëlieten, invoering van een juryrechtspraakk en hervorming van de kieswet, had vooral een reeks zeer uiteenlopende,, hoogst persoonlijke kwesties zijn warme belangstelling.
Eenn goed voorbeeld vormt een wel heel triviale kwestie rond de verkoop van
eenn stuk grond door de gemeente Haarlem. De laatste eigenaar, zaakwaarnemer
Simonn Fongers, voelde zich in de transactie zeer tekortgedaan en wist Salvador
voorr zijn zaak te winnen. Salvador wijdde daarop een complete reeks brochures
enn pamfletten aan de zaak, drukte alle processtukken in extenso af en wist de
tegenpartijj zodanig te beledigen dat hij, samen met Simon Fongers, juridisch
vervolgdd werd. Door zich wegens smaad te laten vervolgen, kreeg Salvador gelegenheidd de pose van martelaar aan te nemen, een buitenkans die hij gretig te
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baatt nam. Toen hij eenmaal samen met Fongers was veroordeeld en in april 1856
inn een Amsterdamse cel was beland, kon succes niet meer uitblijven.Toendetwee
naa een week weer vrijkwamen, werden zij door een menigte van duizenden welkomm geheten. Op het Leidseplein kon men over de hoofden lopen, in de grachten
lagenn schuiten vol nieuwsgierigen en sommigen klommen zelfs in bomen en op
dakenn om een glimp van de dwarse jonker op te kunnen vangen: 'De donderendee en hartelijke vivats en hoerahs [...] schenen geen einde te zullen nemen/ 5
Hoee graag Salvador ook in het centrum van de aandacht stond, helemaal alleenn voerde hij zijn campagnes niet. Met hem trokken een aantal minder prominentee volksvrienden op, die hun loyaliteit en aanhankelijkheid bewezen door
jarenlangg genoegen te nemen met een plekje in de schaduw van de roerige jonkheer.. Behalve de Haarlemmer Simon Fongers waren dat vooral Amsterdammers.
Eenn organisatie van Salvador-adepten is weliswaar nooit van de grond gekomen,
datt nam niet weg dat zijn Amsterdamse aanhangers elkaar wisten te vinden om
gezamenlijkk zorg te dragen voor voldoende publieke aandacht voor hun leidsman. .
Sall vadors belangrij ks te steunpilaar in Amsterdam was zonder twijfel Gerhard
Thomass Mohrman, een voormalig ambtenaar bij de accijnzen die als vrijwilliger
tijdenss de Tiendaagse Veldtocht had gediend, vervolgens tien jaar aan de grens
hadd gestaan en daarna, naar eigen zeggen, vijftien maanden bittere armoede in
hett dankbare vaderland had ondervonden. Sinds het begin van de jaren veertig
leefdee Mohrman van zijn pen.6 In het begin van 1848 had hij zich nog fel afkerig
getoondd van revolutionaire woelingen. In het dichtstukje 'Aan De Lamartine',
verschenenn toen de Franse dichter zich als voorman van de revolutie had opgeworpen,, hekelde Mohrman diens dweepzieke hoofd, dat hem de 'Dichterveeder'
inn schuldloos bloed had doen dopen.7 Niet lang daarna echter moet de geest der
rebelliee ook over Mohrman vaardig zij n geworden. Misschien was het de verhuizingg naar de Pijlsteeg, waar hij zich in april 1852 als boekverkoper tussen de
communistt Ludwig Gödecke en drukker N.W. van Nifterick vestigde, die Mohrmann in de rijen van de radicale oppositie heeft gebracht. Vaststaat dat hij al een
halfjaarr na die verhuizing voor het eerst voor de rechter stond, als zovele radicalenn vóór hem aangeklaagd vanwege een drukpersdelict. De opgelegde boete
betaaldee hij demonstratief niet: "t geld is tegenwoordig veel te duur, om 't zoo
maarr weg te smijten'.8 De ordelievende en godvrezende schrijver van 'Aan De
Lamartine'' was daarmee onherkenbaar veranderd. Voor de literaire wereld had
hijj dan ook voorgoed afgedaan.9
Dee radicale oppositie zag na 1848 de rechterlijke macht, niet zonder reden, als
eenn bij uitstek conservatief bolwerk. De radicalen waren het erover eens dat
zonderr een grondige hervorming van de rechtspraak, voor het volk geen recht
tee halen was.10 Dat Salvador bij herhaling in juridische kwesties verwikkeld
raakte,, gaf hem daarom een hoge symboolwaarde. Ook Gerhard Thomas Mohrmann kon in zijn aanklachten tegen gerechtelijke willekeur uit eigen ervaring
putten.. Op 27 april 1856, uitgerekend de dag waarop Mozes Salvador en Simon
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Fongerss gratie werd verleend en beiden groots werden ingehaald, belandde
Mohrmann in de cel. De Haarlemmers Salvador en Fongers kwamen vrij ter gelegenheidd van de grootse huldiging van de uitvinder van de boekdrukkunst Laurenss Coster, wiens standbeeld die dag in Haarlem feestelijk werd onthuld. Blijkbaarr werd deze nationale feestdag rond de vrije drukpers van het vaderland
tevenss een geschikt moment geacht om Mohrmans al te vrijmoedig gebruik van
diezelfdee drukpers alsnog te bestraffen. Mohrman werd vastgezet om hem te
dwingenn tot betaling van de boete van 250 gulden die hem in december 1852 was
opgelegd.. Omdat Mohrman het benodigde bedrag onmogelijk op kon brengen,
zouu deze lijfsdwang neerkomen op een gevangenisstraf van een halfjaar. Eenmaall in de cel werd het hem ook nog eens onmogelijk gemaakt een gratieverzoekk in te dienen. Uiteindelijk lukte dat zijn advocaat wel, maar het antwoord
wass negatief en arriveerde pas één dag voordat de zes maanden kerker waren
verstreken.111 Eenmaal weer op vrije voeten aarzelde Mohrman niet de gang van
zakenn in druk bekend te maken, aan het slot van zijn relaas de lezers naar hun
oordeell vragend:
Watt dunkt u, Landgenoten! van het Recht in Nederland? Is het, zoo als Jonkheerr M. Salvador zegt: duur en slecht?... ja of neen?12
Voorr het succes van Mozes Salvador moet Mohrmans pen van onschatbare betekeniss zijn geweest. Terwijl de geschriften van Salvador zelf uitblonken in uitvoerigheidd zonder dat ooit het belang of de kern van de zaak helder werd gemaakt,
gaff Mohrman in overzichtelijke, berijmde teksten zin en betekenis aan de ingewikkeldee en schijnbaar zinloze kwesties waar de jonkheer in verzeild raakte.
Wanneerr Salvador aandacht vroeg voor de Haarlemse 'grondkwestie' van Simon
Fongers,, deed hij dat door eindeloze stukken correspondentie, contracten, wettekstenn en processtukken zonder kop of staart af te drukken. Mohrman probeerdee daarentegen in begrijpelijke verzen uit te leggen waar het zijn held werkelijk
omm ging en waarom hij de steun van het volk verdiende. Tegelijkertijd slaagde
Mohrmann erin, de persoonlijke grieven van Salvador te vertalen in maatschappelijkee vraagstukken van recht en onrecht. Pas door die vertaling werd de eeuwige
querulantt herkenbaar als volkstribuun:
Gij,, Salvador! tart onversaagd het lot;
Enn zij dat lot ook ballingschap of kerker, Geenn nood! gij strijdt getrouw voor 't Recht en God;
Enn dat - dat maakt in 't strijden u nog sterker.
Bitterr moest Mohrman echter vaststellen dat het volk in zijn slavernij berustte.
Dee lafheid en traagheid van het volk staken schril af bij de moed en doortastendheidd van Salvador, de 'Krijgsman, Vriend en Tolk' van het volk, die onvermoeibaarr strijden bleef voor recht en vrijheid:
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Wéll vóélt het Volk de keten - die het knelt, Maarr 't heeft geen Moed zijn slavenboei te breken;
Zelfss durft het tegen Onrecht en Geweld,
Tott Zelfbehoud, geen moedig woordtjen spreken.13
Eenn ereplaats in de Nederlandse literatuur heeft GerhardThomas Mohrman zich
mett deze strofen niet weten te veroveren, maar voor de wervingskracht van de
warhoofdigee Salvador was Mohrmans dichterspen van doorslaggevend belang.

SALVADORSS VRIENDEN OP EIGEN KRACHT

Dee Amsterdamse vriendenkring van de Haarlemse jonkheer wist niet alleen middelss de drukpers belangstelling te wekken. Ter gelegenheid van Salvadors herhaaldee maar vergeefse kandidatuur voor de Tweede Kamer, werden in de jaren
1852-18544 openbare bijeenkomsten in zaal Odéon aan het Singel belegd. Deze
vergaderingenn trokken veel volk, tot wel 900 man, terwijl aanhangers van
Oranjevriendd Joost Burlage luidkeels van hun afkeuring blijk gaven.14 Juist dit
rumoerigg verloop van de volksvergaderingen maakte Salvadors publieke optredenss tot gedenkwaardige gebeurtenissen. Het waren de Amsterdamse aanhangerss van Salvador die met deze bijeenkomsten in Odéon de volksvergadering als
politiekk mobilisatiemiddel in Amsterdam introduceerden. Daarmee hanteerden
zijj als eersten een wapen dat in de verdere geschiedenis van de Amsterdamse
arbeidersbewegingg een doorslaggevende en onvervangbare rol zou blijven s pelen.
Salvadorss Amsterdamse vrienden vormden een solidair en loyaal, maar ook
ergg zelfbewust en nogal eigengereid gezelschap. Dat ondervond de Jonkheer zelf
toenn hij in 1856 een hooglopend conflict kreeg met mede-opposant A.H. van
Gorcum,, de toenmalige redacteur van het nog door Jan de Vries opgerichte radicalee spotblad Asmodée. Dergelijke conflicten waren in dit milieu schering en inslag,, en stelden de aanhang van de twistende volksmannen telkens voor een
groott dilemma: voor wie te kiezen? De ruzie tussen Salvador en Van Gorcum
gingg over geld en was uitgebroken terwijl Mohrman zijn zes maanden celstraf
uitzat.. Gedurende dat halfjaar waren Mohrmans vrouw en kinderen in leven
gehoudenn door de gezamenlijke inspanningen van de kring rond Salvador en
Vann Gorcum en zijn vrienden. Mohrman had daarom morele verplichtingen aan
beidee kampen en koos er nu nadrukkelijk voor, geen partij te kiezen. De schrijverr beloofde 'beide partijen getrouw [te zullen blijven], zoolang die beide partijenn de goede zaak des Volks getrouw blijven':
Willenn de vijanden van den Jonkheer M. Salvador den schrijver hierom zwart
aanzien,, hij kan 't niet helpen. Hij gaat zijn eigen weg; en zoekt hij al geen
strijd,, -hij vreest dien ook niet; uit welke hoek de wind dan ook mocht komen
opzetten.. En daarmee basta!...15
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Inderdaadd heeft Mohrman vanaf 1856 een volkomen zelfstandige positie ingenomen.. Mozes Salvador speelde op dat moment al nauwelijks meer een rol in Amsterdam.. Zijn roerige leven zou hij eindigen in Meerenberg bij Bloemendaal, de
inrichtingg voor geesteszieken.
Hett werk van Mohrman was niet bedoeld voor fijnzinnige liefhebbers van
poëzie.. Zijn thema's en toonzetting waren er veeleer op gericht de ontevredenheidd van het volk aan te wakkeren en te mobiliseren tot de strijd voor 'Recht en
Vrijheid'.. De vorm waarin dat gebeurde leende zich uitstekend voor lezing in
groepsverband.. Daarmee hanteerden de volksvrienden een medium dat de afstandd tussen mondelinge traditie en leescultuur kon overbruggen. Mohrmans
gedichtenn sloten dan ook nauw aan bij het soort luimige dichtwerken waarmee
inn deze jaren bruiloften en partijen luister werd bijgezet. Zijn werk was onmiskenbaarr bedoeld om hardop te worden voorgedragen aan een publiek dat zowel
dee sociale en politieke grieven kon navoelen als de ongepolijste en soms platvloersee humor kon waarderen.16
Hett was hetzelfde publiek dat ook levendige herinneringen aan voorbije oproerenn koesterde en de traditie in jaren van rust en orde wist te bewaren. Met dit
publiekk voor ogen moet Mohrman in de gevangenis zijn 'tijdzang' Geen belasting
meermeer op de boter!!! hebben gecomponeerd. Een zware stedelijke accijns op de boter
wass in 1830 ingevoerd om de deelname van Amsterdamse schutters aan de Tiendaagsee Veldtocht mogelijk te maken. Fijntjes herinnerde Mohrman zijn toehoorderss eraan dat die 'muis- en kikvorsch-krijg' alweer een kwart eeuw geleden was
beëindigd,, terwijl de opbrengsten van de boteraccijns nu werden vermorst aan
hett nieuwe monument op de Dam, gewijd aan de reeds sedert lang vervlogen
'volksgeestt van 1830'. Daarom riep Mohrman Amstels vrouwen in 1857 op de
afschaffingg van de boteraccijns te eisen, en bood hij aan te helpen bij het opstellenn van een rekwest:
Aanvaardtt uw taak met Geestdrift, lieve Schoonen!
Ontziett geen moeite, of weerstand of gevaar:
Dee zegepraal zal wis uw werk bekroonen!
Zijtt vrouwen als een Kenau Hasselaar!
Trektt moedig, in geslotene gelederen,
Inn 't zondagskleed getooid, naar 't Raadhuis heen,
Voertt fier daar 't woord, en laat u niet vertederen,
Doorr zoete praat van Stads Regeerings-leên.17
Mett deze ondubbelzinnige marsorder voor een protestdemonstratie richting
raadhuiss leek Mohrman de herinnering aan het Damoproer van negen jaar eerderr bewust op te roepen.
Ookk in Mohrmans meest luchthartige werk viel nog een ondertoon van sociaal
verzett te beluisteren. Het zelfverzonnen gerucht van een dreigende belasting op
dee hoepelrokken bracht hem, 'vrijmoedig Vriend van 't lieve Vaderland en van
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dee lieve Vrouwen', tot een berijmd ontwerp van een nieuwe belastingwet. De
modebewustee dames konden volgens dit plan gespaard blijven, mits eindelijk
dee vette renteniers en pensioentrekkende ministers behoorlijk zouden worden
aangeslagen.188 Bedoeld als scherts, had dit plan vanuit het oogpunt van een rationeell en consistent politiek programma natuurlijk bijzonder weinig om het
lijf.. Mohrmans eigen publiek zal de grap desalniettemin hebben gewaardeerd.
Dee verzelfstandiging van Salvadors Amsterdamse vriendenkring kreeg in 1857
eenn krachtige impuls door een conflict waarin een van hen betrokken raakte.
Albertt Hofman, een Amsterdamse slager uit Salvadors gevolg, kwam in septemberr 1857 als sergeant bij de dienstdoende schutterij in problemen. Zijn officieren
probeerdenn de dwarse Hofman kwijt te raken door hem over te plaatsen naar de
administratievee reserve van 'rustende schutters'. Hofman was er als volgeling
vann Mozes Salvador de man niet naar om zich er zomaar bij neer te leggen. Hij
wildee graag nog wat dienen, ook al omdat hij naar eigen zeggen 'lust gevoelde
enn regt had' het ereteken voor langdurige, actieve dienst in de schutterij te behalen.199 Met de overplaatsing uit de dienstdoende schutterij werd hem dat vooruitzichtt ontnomen en was bovendien zijn eer in het geding gebracht.
Hett bevel zijn wapens en uniform in te leveren kon Albert Hofman naar eigen
zeggenn onmogelijk opvolgen, omdat hij nog actief dienstdeed bij het brandpiket.. In de nacht van 26 op 27 november spoedde Albert Hofman zich dan ook in
vollee wapenrusting naar een brand, maar hij werd onderweg door enkele van
zijnzijn meerderen vastgegrepen en als een gewone misdadiger naar het politiebureauu overgebracht. Die schande was te erg, vond ook een anoniem steunbetuiger,
diee zich als veteraan van de Tiendaagse Veldtocht geroepen voelde de eer van de
Amsterdamsee slager te verdedigen:
Ziedaarr dan een Burger, die [...] waarlijk niet ten zijnen genoege (in het holst
vann den nacht, bij guur en koud weder) zijnen burgerpligt getrouw kwam vervullen,, tot loon zijns dienstijvers, als een schoelje, als een landlooper, als een
rustverstoorder,, als een malfaiteur in een Politiebureau gebragt en daar in volle
wapenrustingg gevangen gehouden!20
Mett deze schanddaad werd het conflict tot een tweekamp tussen titanen: slager
Hofmann versus kolonel J. Staats Boonen, de hoogste bevelvoerder van de Amsterdamsee schutterij. De eer en reputatie van beiden kwamen centraal te staan en
eenn weg terug was er daarom niet meer.
Dee Amsterdamse schuttersraad veroordeelde Hofman tot een boete wegens
zijnn weigering wapens en uniform in te leveren, maar Hofman ging tegen dat
vonniss in beroep bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Die stelden hem
inn het gelijk, waarop de schuttersraad Hofman nogmaals veroordeelde. Ook dit
tweedee vonnis werd door Gedeputeerde Staten vernietigd. Hofman richtte nu,
julii 1858, een adres tot de koning, met het verzoek hem te vrijwaren van verdere
pesterijenn door zijn meerderen en hem in eer en rechten te herstellen.21 Vergeefse
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moeite:: de schuttersraad had zich al eerder in het geheim van 's konings steun
verzekerdd en bekrachtigde haar vonnis voor de derde maal. Maar ook in derde
instantiee werd Hofman door Gedeputeerde Staten in het gelijk gesteld. De verzameldee hoofdofficieren van de Amsterdamse schutterij boden daarop bij de koningg hun ontslag aan: wanneer Hofman mocht blijven, zouden zij vertrekken.
Voorr die keuze geplaatst stelde de koning zijn lastige sergeant natuurlijk in het
ongelijk.. Diens audiëntie bij de minister van Binnenlandse Zaken, grootscheeps
aangekondigdd met advertenties in het Algemeen Handelsblad, de IJ- en Amstelbode
enn het Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, kon daarin geen verandering meer
brengen. 22 2
Dee kwestie Hofman was in menig opzicht exemplarisch voor de wijze waarop
dee roerige volksmannen en hun vrienden hun strijd voerden. Hofman streed als
mann uit het volk voor zijn eer en daarmee voor de eer van het volk. Die eer moest
hijj zien te bevechten op een tegenstander die over oneindig veel meer middelen,
machtt en aanzien kon beschikken. Kolonel Staats Boonen werd daarom de verpersoonlijkingg van tirannieke macht en gerechtelijke willekeur, terwijl Hofman
zichzelff tot symbool van het voor recht en vrijheid strijdend volk wist te maken.
Dee wijze waarop Hofman de confrontatie aanging was al even illustratief voor
watt onder zijn vrienden onder politieke actie werd verstaan. Enerzijds procedeerdee hij tot de hoogste instantie om zijn recht te halen en schrok hij er zelfs
niett voor terug de koning om ingrijpen te vragen. Anderzijds zocht hij de publiciteitt met advertenties in de grote pers. Onder het volk werd bovendien steun
gezochtt met een serie felle en haatdragende brochures van de hand van Mohrman.. Daarin werd de strijd aangegaan met middelen die misschien nog wel
doeltreffenderr waren dan juridische argumenten. Staats Boonen werd grondig
beschadigdd door hem eerloos te verklaren en als een schertsfiguur af te schilderen.. Zelfs durfde Mohrman te suggereren dat de kolonel tijdens het Damoproer
-- ook toen al was hij opperbevelhebber der schutterij - lafhartig op de vlucht
zouu zijn geslagen:
Staatss Boonen, Staats Boonen
Iss 't waarheid, Kolonel!
Datt gij, met moedig overleg,
Krooptt in een vigelant eens weg,
Staatss Boonen! Staats Boonen!
Uitt vreeze voor 'n rebel?23
Eenn voetnoot moest de vlucht van de kolonel door precisering aannemelijker
maken,, terwijl tegelijkertijd eventuele aanklachten wegens smaad werden ontdoken:: 'Op den zoo beruchten 24 Maart 1848. 't is maar een vraag!'
Mett name de aanvraag van eervol ontslag door de gezamenlijke officieren van
dee Amsterdamse schutterij zette bij Hofmans vrienden kwaad bloed. Als de herenn in deze kwestie iets verspeeld hadden, dan was het wel hun eer. Mohrman
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enn Hofman rekenden aanvankelijk, naar later zou blijken ten onrechte, op de
rechtvaardigheidd van de vorst:
Dee Koning zal geen hairbreed wijken
Voorr 't zottenspel van zotte rijken.
Wantt ondanks Onrecht en Geweld,
Kabaal,, Komediespel-vertooning,. .
Wordtt Hofman aanstonds door den Koning
Inn Eer en Recht en Rang hersteld.24
Helemaall zeker van 'onze ronde Willem i n ' was men toch ook weer niet. In een
tweeregeligg naschrift bij zijn Of en brief aan de kitteloorige hoofd-officieren stelt
Mohrmann hun een oproer in het vooruitzicht, voor het geval Hofman niet de
volledigee overwinning zou behalen:
Wordtt ge eervol ontslagen, ten spijt der kritiek,
Dann breng m' u een heerlijke ketelmuziek.*5
Dee kwestie rond het ontslag van de lastige sergeant laat zien hoeveel slagkracht
dienss 'vrijmoedige vrienden' in Amsterdam konden ontwikkelen. Meer dan een
jaarr wisten zij met minimale middelen de aandacht van het publiek te trekken
enn hun invloedrijke tegenstanders de voet dwars te zetten. Die prestatie werd
geleverdd door een informeel netwerk van radicale volksvrienden uit Mozes Salvadorss aanhang, die daarmee bewezen ook op eigen kracht voor het nodige rumoer
tee kunnen zorgen.
Dee uitkomst van het gevecht tussen Hofman en Staats Boonen lag al van tevorenn vast en de eenvoudige sergeant moest het wel afleggen tegen zijn gezamenlijkee superieuren, de koning en diens minister van Binnenlandse Zaken. Maar
slagerr Albert Hofman had de strijd meer dan eenjaar lang weten vol te houden
enn zijn naam als kampioen van en uit het volk was in eigen kring definitief gevestigd.. Zijn eervolle reputatie zou slager Hofman nog vele jaren waardig tonen.
Albertt Hofman, ooit begonnen als naamloos aanhanger van jonkheer Mozes
Salvador,, bleef tot op hoge leeftijd een eigenzinnig en lastig man, die met zijn
kwaliteitenn en gebreken aan de wieg van de socialistische arbeidersbeweging in
Amsterdamm zou komen staan.
Eenn volledig beeld van wie deel uitmaakten van het informele netwerk van de
Amsterdamsee volksvrienden was waarschijnlijk ook voor tijdgenoten niet te
vormen.. Duidelijk was wel dat naast Albert Hofman nog een aantal Amsterdamsee dwarsliggers uit het volk op de voorgrond durfden treden. Gerhard Thomas
Mohrmann vervulde onmiskenbaar een sleutelrol in dit gezelschap. Rusteloos in
dee weer als schrijver, uitgever en verkoper van zijn eigen oproerige dichtwerkjes
wass hij de aangewezen figuur om contacten met andere Amsterdamse lastpak-
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kenn te leggen en te onderhouden. In de tweede helft van de jaren vijftig deed hij
datt niet langer vanuit de Pijlsteeg, maar koos hij de Jordaan als vestigingsplaats.
Hijj zou er niet alleen komen te staan.
Inn maart 1854 waren de werkjes van Mohrman verkrijgbaar bij hemzelf in de
Jordaansee Eerste Egelantiersdwarsstraat. Daarnaast was ook H.H. Huisman,
vlakbijj in de Nieuwe Leliestraat, bereid gebleken de oproerige verzen en brochuress aan de man te brengen. 26 Dat boekhandelaar Huisman niet bij toeval of uit
onwetendheidd zijn winkelwaar door Mohrman had laten aanvullen, bleek nog
geenn twee maanden later, toen Hendrik Huisman met veel kabaal ontslag nam
alss catechiseermeester van de hervormde gemeente en in één moeite door bedanktee voor het lidmaatschap van die kerk.
Hett was een opzienbarende stap, genomen na jarenlange pesterijen van de
kantt van het Amsterdamse kerkbestuur. Dat had grote bezwaren tegen de al te
vrijgevochtenn opvattingen van Huisman en weigerde hem uiteindelijk zelfs
maandenlangg zijn toch al uiterst magere loon te betalen. Door armoe gedreven
zouu hij zich zelfs aan oplichterij schuldig maken, en een van boombladeren
getrokkenn brouwsel als kruidenthee verkopen.27 Kreupel, vergroeid en diep
gebuktt onder zijn bochel verzette Huisman zich tot het uiterste en wist voor de
rechterr zijn gelijk te halen. Steun vond hij daarbij naar eigen zeggen niet in
christelijkee kring, maar wel elders:
Bovenn verwachting vond ik daar geduld en medegevoel, daar waar Ik dezelve
hett minst verwachtte, 't Is waar, het waren slechts eenvoudige Boekverkoopers[,]] niet rijk en ook niet zeer geleerd, [... ] maar zij gloeiden van menschenliefde,, iets dat men maar volstrekt niet altijd van rijke en Zeer Geleerde Heeren
kann zeggen;28
Hett zullen van mensenliefde gloeiende boekverkoopers als Mohrman zijn geweest,, die Huisman ertoe brachten het relaas van zijn gevecht tegen de huichelendee dominees openbaar te maken, onder de titel Adres aan den Eerwaarden Kerkeraad.raad. In latere jaren zou de sjofele bultenaar Hendrik Huisman, als socialist en
voormann van de vrijdenkersvereniging De Dageraad, zijn voormalige broodherenn fel blijven bestrijden.
Hett contact tussen de zielsverwanten Mohrman en Huisman werd zonder
twijfell bevorderd door de omstandigheid dat zij heel dicht bij elkaar in de Jordaann woonden. Nog geringer was echter de afstand tussen twee figuren die ieder
eenn eigen, afzonderlijke verzetstraditie vertegenwoordigden. Het gezin van
kleermakerr J.L. Abels, een van de oude strijdmakkers van de Duitse communistenn van 1848, kwam in 1862 naast de slagerij van Albert Hofman aan de Nieuwezijj ds Achterburgwal wonen. 29 Een paar jar en later zou zowel Albert Hofman als
J.L.. Abels lid worden van de Amsterdamse sectie van de Internationale.
Dee meest spraakmakende vriend van Albert Hofman was zonder twijfel Klaas
Ris,, sinds 1850 werkzaam als knecht op een houtzaagmolen en vanaf 1863 lid van
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Dee Dageraad. In 1864 zou hij debuteren als brochureschrijver. Zijn eersteling Een
manman een man! Een woord een woord! verscheen (voor eigen rekening) bij Mohrman,
diee daarmee waarschijnlijk voor het eerst en voor het laatst iets anders dan eigen
werkk uitgaf.30 In zijn eerste brochure liet Klaas Ris zich kennen als een minstens
zoo zelfbewuste en onbuigzame lastpak als zijn vrienden. Na een hoogoplopend
conflictt met zijn meerderen was hij ontslagen als 'pijpvoerder' bij de Amsterdamsee brandweer. Dat conflict verliep volgens het inmiddels bekende patroon.
Klaass Ris meende recht te hebben op een bedrag aan premies, dat de gemeente
weigerdee uit te betalen. Vastbesloten zich niet bij die weigering neer te leggen,
schreeff Ris een open brief in het Nieuw Amsterdamsen Handels- en Effecten Blad van
177 september 1863, wendde zich tot de gemeenteraad, de brandraad, burgemeesterr en wethouders, de rechter en uiteindelijk tot de koning, die hem weer terugverweess naar B&W.31 Omdat het onmogelijk bleek zijn recht te halen, meende Ris
inn 1864 in zijn brochure:
zijnee toevlucht te moeten nemen tot het spreekwoord: Eendragt maakt magt,
enn het oude en nieuwe personeel van het brandwezen op een bepaalden tijd en
plaatss (bij voorkeur in de nabijheid van het stadhuis) bij een te roepen.32
Zoalss in Mohrmans oproep voor een vrouwendemonstratie tegen de boteraccij ns
uitt 1857, leek de herinnering aan Karl Hanckes mislukte werklozendemonstratie
opp de Dam ook in dit voorstel van Klaas Ris door te schemeren.
Hoewell de beoogde bij eenkomst van brandweerlieden 'in de nabijheid van het
stadhuis'' nimmer heeft plaatsgevonden, gaf Klaas Ris de moed niet op. Niet
minderr dan vijf brochures zou hij aan de niet uitbetaalde 33 gulden en 30,5 cent
wijden.333 Nog in 1887, een kwart eeuw na het ontstaan van de kwestie, viel Ris
dee parlementaire enquêtecommissie die de toestand in fabrieken en werkplaatsenn moest onderzoeken, met zijn grieven lastig. Het was precies dezelfde halsstarrigheidd die Albert Hofman en Hendrik Huisman aan de dag hadden gelegd
inn hun strijd met schutterij en hervormde gemeente. Net als zij zou Klaas Ris tot
dee oprichters van de Internationale in Amsterdam gaan behoren en tot aan zijn
overlijdenn in 1902 als een alom gerespecteerd patriarch onder de Amsterdamse
socialistenn verkeren.
Dee vrijmoedige volksvriend Mohrman, centrale figuur in deze kring van Amsterdamsee dwarsliggers, overleed in december 1868. Het netwerk waarin hij zo'n
centralee rol had gespeeld zou na zijn dood mede vormgeven aan de totstandkomingg van een socialistische arbeidersbeweging in Amsterdam. In die latere bewegingg vormden Mohrmans vrijmoedige vrienden een levende schakel met het
roerigee verleden van de radicale volksmannen. Hun inbrengheeft ontegenzeggelijkk veel bijgedragen aan de actievormen en politieke stijl die de beweging in
Amsterdamm kenmerkten. Beter dan wie ook wisten zij hoe het enthousiasme van
hett publiek kon worden gewekt met volksvergaderingen en haatdragende spotliederen,, en hoe de tegenstander de voet kon worden dwars gezet met adressen,
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petities,, ingezonden stukken en slepende rechtszaken. De kwesties waarin Hofman,, Huisman en Ris verzeild raakten, mochten strikt persoonlijk of zelfs triviaall schijnen, met een beroep op grootheden als eer, recht en vrijheid konden zij
aann de volkszaak dienstbaar worden gemaakt. Dat überhaupt sprake kon zijn
vann het volk en de volkszaak als politieke categorieën, was een verdienste van de
volksmannen.. In de strijd voor de 'heilige rechten des volks' waren het bovendienn juist mannen als Albert Hofman, Klaas Ris en Hendrik Huisman die met
dee nodige humor en zelfrelativering het leven in de soms wel erg serieuze kring
vann socialisten veraangenaamden.
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Terwijll de volksmannen en hun vrijmoedige vrienden in Amsterdam vooral
uitblonkenn in het veroorzaken van rumoer, zochten anderen op veel minder
geruchtmakendee wijze naar wegen om de zedelijke en stoffelijke toestand van
dee werklieden te verbeteren. De grondwetswijzigingen van 1848 garandeerden
dee vrijheid van vereniging en vergadering en dat schiep nieuwe mogelijkheden.
Langzaamm maarzeker begonnen Amsterdamse arbeiders na 1850 die mogelij knedenn te verkennen. Na een aarzelend en zoekend begin, veelal nog onder begeleidingg van 'Heeren', zou zich rond 1865 een ware explosie aan Amsterdamse werkliedenverenigingenn voordoen.

EVERTT H E N D R I K H A R T M A N

Dee regenten van het Hersteld Evangelisch Luthers Weeshuis te Amsterdam werdenn in 1850 verblijd met het verschijnen van een aan hen opgedragen boekwerk
vann de hand van een hunner voormalige pupillen. In het weeshuis opgeleid tot
loodgieter,, schreef Evert Hendrik Hartman Een boek voor ambachtslieden in het
algemeen,algemeen, en voor loodgieters en loodbewerkers in het bijzonder, 'ter opheffing der lauwe
gemoedsgesteldheidd van den ambachtsman'.1 Met zijn boek wilde Hartman de
ambachtsliedenn verheffen door hen op ruim zeshonderd rijkelijk geïllustreerde
pagina'ss kennis te laten maken, niet alleen met de grondbeginselen van hun
eigenn handwerk, maar ook met de belangwekkendste resultaten van wetenschappelijkee vorsing.
Hartmann stond een tweeledig doel voor ogen. Vermeerdering van kennis en
vakmanschapp moest de individuele ambachtsman vooruithelpen in zijn vak en
tegelijkertijdd diens stand als geheel verheffen: 'De ambachtsman, de edelste
onderr den rang der menschen, moet natuurkennis bezitten, en mag alsdan
trotschh op zijnen stand zijn.' Een simpel boek was het niet: aanwijzingen voor
moeilijkee karweien als het aansluiten van fonteinen en het bekleden van koepeldakenn werden voorafgegaan door beschouwingen omtrent de overeenkomst
tussenn verbranding en ademhaling, het ontstaan van 'de aarde en bergen met de
metalenn in dezelve', afgewisseld met 'Eenige algemeene regelen, om zonder veel
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[5]] De kromme, kreupele catechiseermeester Hendrik Hendricus Huisman.

geldelijkk vermogen veel kennis van zaken te verzamelen, door voorbeelden, ook
uitt de trapsgewijze en geregeld voortgaande natuur bewezen'.2
Datt Evert Hendrik Hartman veel gelegen was aan de zedelijke verheffing van
dee ambachtslieden betekende niet dat hij geen oog had voor hun stoffelijk welzijn.. Naar hij veel later zelf zou vertellen, had Hartman al sedert 1835, het jaar
vann het Soeploodsoproer, pogingen ondernomen 'om door Vereeniging het lot
vann den arbeidende stand te verbeteren'. 3 De eerste poging waarvan een spoor
iss nagelaten, dateert evenwel pas van 30 december 1853. Op die dag vergaderden
eenn veertigtal werkbazen in een bovenzaaltje op de hoek van Warmoesstraat en

Papenbrugsteeg.. Gezamenlijk probeerden zij daar middelen te beramen ter
bestrijdingg van de maatschappelijke gebreken waaronder de werkende stand
leed.. Een klein comité was daar al een halfjaar mee bezig, maar op deze decemberavondd was loodgieter E.H. Hartman voor het eerst in hun midden, om direct
tee worden gekozen in een commissie die statuten moest opstellen. 4 Vanaf dat
momentt zou Hartman het hoogste woord blijven voeren in dit gezelschap, dat
inn januari 1854 als Maatschappij tot Verbetering van den Werkenden Stand zijn
werkzaamhedenn aanving.
Hartmanss aanwezigheid op de vergadering was niet toevallig. Hij woonde
vlakvlak bij het vergaderzaaltje en was er bovendien al sinds jaar en dag van overtuigdd dat de arbeidende stand een beter lot en hoger aanzien verdiende. Daarbij
wass hij naar eigen zeggen 'eerst tot de dwaalbegrippen van een verkeerd toegepastt communisme en socialisme vervallen', wat erop lijkt te wijzen dat Hartman
inn contact heeft gestaan met de Vereeniging tot Zedelijke Beschaving van Gödeckee en de zijnen.5 Hartmans woonadres bevestigt dat vermoeden. In hetzelfde
huiss op de hoek van de Warmoesstraat en de Guldenhandsteeg, waar Hartman
mett zijn vrouw en twee kinderen in 1852 kwam wonen, had tot dan toe het gezin
vann tapper Herman Frericks gewoond. Diezelfde Frericks had zich in de zomer
vann 1848, met zijn vrouw Johanna Mients, verdacht gemaakt door een kamer in
hunn tapperij aan de Duitse communisten beschikbaar te stellen.6
Onderr leiding van voorzitter Hartman zette de Maatschappij tot Verbetering
vann den Werkenden Stand zich in januari 1854 aan haar taak. Er werd beraadslaagdd over de wijze waarop de zo noodzakelijke loonsverhoging tot stand kon
wordenn gebracht en hoe gok- en dranklust konden worden tegengegaan. Een
ziekenkass werd geopend en een rudimentaire arbeidsbeurs ontworpen. Plannen
voorr de eerste Amsterdamse ambachtsschool ontstonden hier ook. Voor oppassendee knechts van de werkbazen die lid waren, werden alvast kaartjes uitgereikt
voorr het Polytechnisch Museum en een leeskabinet. Het enthousiasme van de
ledenn moet groot zijn geweest. Van week tot week werd het eigen zaaltje verder
aangekleed:: een lessenaar en fraai versierde hamer voor de president waren er al
snel,, de statuten en besluiten kwamen aan de muur te hangen, gevolgd door een
grotee sierlijst, met daarin 'een keurig geschreven blad, strekkende tot een registerr voor wel 300 leden'/
Omm dat ledenregister te vullen waren nieuwe initiatieven nodig en met toestemmingg van het gemeentebestuur hield de Maatschappij op dinsdagavond 15
augustuss 1854 een grote openbare vergadering voor werkbazen en fabrikanten.
Niett minder dan 300 aanwezigen vulden de door het gemeentebestuur welwillendd beschikbaar gestelde Militiezaal. De geest die er heerste moet 'eenig' zijn
geweest.. Hartman zelf was ervan overtuigd dat de aanwezigheid van gasten uit
Rotterdam,, Arnhem, Utrecht en andere plaatsen ervoor zou zorgen, dat 'met lof
overr Amsterdam zal gesproken worden; want zoo er immer eene openbare vergaderingg zoo ordelijk is afgeloopen, ordelijker nimmer'. 8 Wel een verschil met de
bijeenkomstenn van Mozes Salvador in Odéon - recht tegenover de Militiezaal -
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diee gewoonlijk in grote wanorde eindigden. Hartman las in de met petroleumlampenn verlichte Militiezaal uitgebreid en met trots voor uit de notulen van de
tott dan toe gehouden bijeenkomsten van de Maatschappij tot Verbetering van
denn Werkenden Stand. 9
Datt de Maatschappij meer en meer onder invloed van de initiatiefrijke Hartmann kwam te staan, stuitte bij de andere werkbazen op verzet, zeker toen Hartmann hun ondergeschikten begon te organiseren. Hartmans plan voor een
knechtenverenigingg ging de anderen veel te ver. Op 8 februari 1855 richtte hij
nietteminn een aan de Maatschappij verbonden knechtenvereniging op, onder
hett motto 'Door eendracht en volharding komt men tot het doel'. Eenjaar later
circuleerdee onder de morrende werkbazen van de Maatschappij een petitie tegenn voorzitter Hartman, die als een Napoleon de leden te veel zou overheersen.
Hartmann bedankte voor het voorzitterschap en keerde in 1857 het verenigingslevenn teleurgesteld de rug toe.10 Met grimmige voldoening zou hij later vaststellenn dat de Maatschappij tot Verbetering van den Werkenden Stand na zijn
vertrekk het 'tot Verbetering' uit haar naam schrapte.11 Noodgedwongen zou
Hartmann zich nu beperken tot de bevordering van zijn eigen stoffelijk welzijn.
Aann de IJgracht (later onderdeel van de Prins Hendrikkade) kocht hij in mei
i8600 een wat verlopen herberg naast de Kweekschool voor de Zeevaart. De verenigingsmann werd bierhuishouder.
Hett was een merkwaardig lokaal, met een uitbater die zijn principes trouw
bleeff en daarom weigerde jenever te schenken. Hartman besefte zelf ook wel dat
zijnn bierhuis op veel bezoekers een vreemde indruk moest maken:
Immerss zij waren gewoon in eene herberg te komen om er jenever te drinken,
enn daardoor de vrijheid te hebben den verkooper daarvan beleedigingen aan te
doen,, beestachtige Uederlijkheden voor den dag te brengen, zoowel door onzinnigee gesprekken als door het [...] neêrwerpen van vuil, het schoonmaken van den
neuss zonder neusdoek, het nederspuwen van tabakssappen enz."
Zulkee klanten werden nu door Hartman apart genomen voor een opvoedkundig
gesprekk en daarmee schiep hij in korte tijd een vaste klantenkring die niets hebbenn moest van Uederlijkheden en liever gesprekken voerde over de rechten en
plichtenn van de werkman. Het ruwe volk met zijn praatjes over vechtpartijen,
'overr den moed die men gehad had om brutaal te zijn' of over 'de willekeurige
wijzee waarop men met vrouw en kinderen omsprong' bleef voortaan weg.13 De
blijverss zochten een manier om hun gesprekken een meer bestendige basis te
gevenn en besloten daartoe, zoals ook in 'gewone' kroegen gebruik was, een loterijverenigingg op te richten. Hoewel hij kansspelen verafschuwde, zag Hartman
inn het loterijplan toch mogelijkheden. Hijzelf schreef de statuten voor de Loterij-Vereenigingg Nut en Genoegen, waarin verboden werd meer dan 10 cent per
weekk te verspelen. Als directeur van de Loterij-Vereeniging droeg Hartman er
bovendienn zorg voor dat de vergaderavonden meer gewijd waren aan 'nuttige,
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voorr den arbeidenden stand, wetenswaardige redeneringen', dan aan het spel
zelf.14 4
Daarr bleef het niet bij. In april 1861, een halfjaar na de start van zijn loterijvereniging,, achtte Hartman de tijd rijp om een nieuw plan ter sprake te brengen.. Waarom niet de wekelijkse bijdragen aanwenden om er gezamenlijk (en dus
goedkoper)) levensmiddelen van te kopen? Uit dit idee voor een verbruikscooperatiee ontstond nog in 1861 de Maatschappij Tot Nut van den Arbeidenden Stand,
waarinn Hartman jarenlang iedere veertien dagen een vast werkliedenpubliek
voorr zijn redevoeringen vond. Later zou hij in een vergadering voorlezen wat
hij,, naar aanleiding van deze ontwikkelingen, op 8 september 1861 in zijn dagboekhadd geschreven: 'God zij gedankt! Ik geloof dat ik mijn lievelingswerk, dat
eenigee tijd was afgebroken, weder hervatten kan/15
Dee vaste bezoekers van Hartmans bierhuis aan het IJ kwamen uit de directe
omgevingg van de haven. Dat blijkt uit de adressen en beroepen van de leden die
samenn met Hartman koninklijke goedkeuring voor hun Maatschappij Tot Nut
vann den Arbeidenden Stand aanvroegen. Weliswaar was het Amsterdamse bouwvakk vertegenwoordigd door een schilder en de voormalige loodgieter Hartman
enn tekende daarnaast een sergeant-majoor-schrijver de aanvraag, voor de rest
bestondd de groep uit een scheepsstuwer, een ploegbaas van het Entrepotdok, een
schipperr van de KNSM en niet minder dan drie scheepstuigers. Wijzen die beroepenn op een sterke verbondenheid met de haven, de adressen van de ondertekenaarss bevestigen die indruk. De schilder woonde op de Hoogte Kadijk tussen
scheepsbouwerss en andere havenarbeiders en zelfs de sergeant-majoor woonde
enn werkte dicht bij de haven: zijn Oranje-Nassau kazerne lag aan het verre eind
vann het Entrepotdok. De scheepskapitein woonde op een afgemeerd schip van
zijnn werkgever zelfs in de haven, de scheepsstuwer en een van de scheepstuigers
opp de Hoogte Kadijk. Ook de andere metgezellen van Hartman woonden, zoals
hijzelf,, bij het IJ: aan de Kattenburgergracht en in het Schippersstraatje.16
Dee nieuwe Maatschappij leek veel op een gezelligheidsclub van buurtgenoten.
Hett was de verziende blik van voorganger Hartman die de bijeenkomsten een
dieperee betekenis gaf, en hijzelf besefte dat maar al te goed. Hartman hield op
allee vergaderavonden een voordracht, bepaalde zelf waarover het die avond zou
gaann en vertelde honderduit over wat hij gelezen had in De Economist of in Bastiatss staathuishoudkundige werken, over de noodzaak van een nieuw belastingstelsel,, over zijn eigen ervaringen met werkliedenverenigingen, over zijn proevenn met bevriezend water of over de oorzaken van armoede en onrecht. Hartman
legdee zijn gehoor uit hoe de Britse trade-unions een arbeidswetgeving tot stand
haddenn gebracht, maar kon met evenveel plezier tekeergaan tegenfilantropieen
jenever,, of een warm pleidooi houden voor bier en een achturige werkdag. De
anderenn kwamen vooral aan het woord om 'meerdere uitleg' te vragen of suggestiess te doen voor te bespreken vraagstukken. Zelf schatte Hartman de betekenis
vann het gesprokene niet gering: alles werd nijver genotuleerd en vanaf eind 1862
gepubliceerdd in het eigen orgaan van de Maatschappij. Dit blaadje, De Werkman,
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wass het eerste periodiek orgaan dat door Amsterdamse werklieden zelf werd
volgeschreven.. Er zouden niet minder dan twintig nummers verschijnen.
Hett gezelschap dat zich rond Hartmans bierpomp verzamelde, trad heel anderss op dan vrijmoedige volksvrienden als Gerhard Thomas Mohrman en Albert
Hofman.. In de Maatschappij Tot Nut van den Arbeidenden Stand lijken persoonlijkee kwesties en gekrenkte eergevoelens geen rol van betekenis te hebben
gespeeld.. De gewoonte om autoriteiten in het openbaar en met veel rumoer in
gebrekee te stellen, was Hartmans aanhang vreemd. De enige keer dat het idee
voorr een petitie naar voren werd gebracht, ging het om de wenselijkheid van
schriftelijkee arbeidscontracten ter vervanging van de bestaande regeling, volgens
welkee een werkgever bij onenigheid met personeel op zijn woord werd geloofd.
Inderdaadd een principieel vraagstuk, maar het plan voor een adres aan de koning
lijktt nooit te zijn verwezenlijkt.17 Liever dan de publieke opinie te mobiliseren
mett opzienbarende campagnes en kabaal, werkten de leden van de Maatschappij
inn betrekkelijke stilte aan hun eigen zedelijke en stoffelijke verheffing.
Tochh was het onvermijdelijk dat tussen deze twee kringen van ontevreden
Amsterdamsee werklieden contacten ontstonden. De wereld waarin zij zich bewogen,, bood nu eenmaal onvoldoende ruimte om elkaar blijvend te ontlopen. Zo
moett Hartman met zekerheid op de zo anders geaarde lastpak Klaas Ris zijn
gestuit,, die net als hij lid was van vrijdenkersvereniging De Dageraad. Op
33 maart en 7 april 1866 vergaderde bovendien een aantal geleerde heren uit de
beteree stand over de vraag hoe arbeidersverenigingen (bedoeld waren coöperaties)) bevorderd konden worden. In het publiek bevond zich zowel Klaas Ris als
Evertt Hendrik Hartman, die zich net als een aantal vakverenigingsmannen geroepenn voelden deze bijeenkomsten in het Paleis van Volksvlijt bij te wonen. Beidenn schreven naar aanleiding van de beraadslagingen een brochure, al repten zij
daarinn met geen woord van eikaars bestaan. Bovendien liep de toonzetting sterk
uiteen.. Hartman schreef een Protest tegen de bewering: dat de Nederlandsche werkliedenden niet in staat of nog te weinig beschaafd zouden zijn, om met goed gevolg arbeidersverenigingenverenigingen op te richten. Zijn protest bestond voornamelijk uit een verslag van
zijnn voordrachten uit de jaren 1860-1863 en besloeg niet minder dan 180 pagina's.188 Dat moest de geleerde heren ervan overtuigen dat werklieden zelf over
voldoendee kennis en kunde beschikten om zich te verbeteren. Ris was in Een
woordwoord over[,] voor en tegen arbeiders vereenigingen aanzienlijk korter van stof maar
ookk veel minder omzichtig. Het heffen van een kwartje entree in Samuel Sarphati'ss Paleis voor Volksvlijt vonden arbeiders naar zijn zeggen 'een joodenstreek'
enn dreigend liet Ris doorschemeren dat sommigen in Amsterdam eraan dachten,
'eenparigg het werk [te] staken'. 19
Hoee groot de kloof tussen Ris en Hartman ook was, contact was onvermijdelijk.. Hartmans Protest verscheen in 1866 bij boekverkoper Johannes W. Braun in
dee Molsteeg. Diens winkel was op datzelfde moment een van de inzamelpunten
voorr een collecte, die Klaas Ris in staat moest stellen zijn campagne tegen de
brandweerr voor de Hoge Raad te brengen. Vier jaren later zou J.W. Braun zijn
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boekwinkell en uitgeverij in dienst stellen van de Internationale.20
Hartmann sprak graag en veel, en moet op zijn vaste arbeidersgehoor een grote
invloedd hebben gehad. Van de 'dwaalbegrippen van een verkeerd toegepast communismee en socialisme' toonde hij zich na 1850 dan wel afkerig, hij was als weinigg anderen in die dagen op de hoogte. Al in 1855 parafraseerde hij in een
brochuree onmiskenbaar de socialist Proudhon met de zinsnede: Tiet onbeperkte
eigendomsregt,, door een zeker Fransch schrijver met regt een diefstal genoemd'.211 Een paar jaar later konden de lezers van De Werkman kennis nemen van
dee socialistische kolonie van Robert Owen. Hartman schetste van die proefnemingg geen rooskleurig beeld, maar leek vertrouwen te hebben in een goede afloop,, zodra de werklieden de zaak maar zelf in handen zouden nemen.22
Dee Maatschappij Tot Nut van den Arbeidenden Stand hoorde onmiskenbaar
thuiss in de stamboom van de Amsterdamse socialistische arbeidersbeweging.
Eenn kleine, maar hechte groep Amsterdamse arbeiders maakte er voor het eerst
kenniss met de grondbeginselen van organisatie en zelfscholing, het beheer van
eenn eigen periodiek en het houden van vergaderingen. Die ervaring schiep vertrouwenn in eigen kunnen en het is geen toeval dat een aantal stamgasten van
Hartmanss bierhuis later nog een rol in de socialistische beweging zouden spelen.
Zoo bevonden zich in de kleine kring van werklieden die in de zomer van 1878 in
contactt kwam met de radicale dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis, twee
Amsterdammerss die vijftien jaar eerder in de directe nabijheid van Evert Hendrikk Hartman hadden verkeerd. De in 1878 bijna vijftigjarige metselaar J. J. Seelhorstt was redacteur geweest van De Werkman, en bierhuishouder P. J. Penning uit
dee Dijkstraat was sinds 1863 getrouwd met een dochter van Louis Eliveld, een
vann de scheepstuigers die het verzoek om koninklijke goedkeuring voor de
Maatschappijj 'Tot Nut van den Arbeidenden Stand' hadden ondertekend.23

VAKVERENIGING G

All toen Evert Hendrik Hartman in 1850 zijn Boek voor ambachtslieden het licht
deedd zien, had hij zijn standgenoten van alle vakken opgeroepen, zich tot nieuwee gilden aaneen te sluiten, 'in den kring hunner kunst- of ambachtsbroeders' .24
Diee wens werd vijftien jaar later, rond het midden van de jaren zestig van de
negentiendee eeuw, door velen gedeeld. Een ware verenigingskoorts leek zich
toenn van de voornaamste ambachten in Amsterdam meester te hebben gemaakt.
Mett name in het bouwvak, op dat moment nog een bedrijf met kleinschalige
werkgeverss en hooggeschoolde werklieden, verenigden zich rond 1865 de vakbroeders.. In ruime mate voorzien van zelfbewustzijn en vaktrots, vormden zij
hunn eigen organisaties.
Dee eerste verenigingen van ambachtelijke vakgenoten worden in de geschiedschrijvingg gewoonlijk wat neerbuigend afgedaan als onvolgroeide, amechtige
voorloperss van de 'echte' vakorganisatie: 'Voor gezonder ontwikkeling waren de
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tijdenn nog niet rij p.' 2S Werkend op lokale schaal wilden zij van klassenstrijd niet
weten,, kenden zij geen stakingskas en wierpen zij tijdens grootse feestbanketten
enn voordrachtsavonden de ontvangen contributiegelden van een heel jaar over
dee balk. De namen waarmee deze gezelschappen zich tooiden, lijken te bevestigenn dat men in dit milieu niet helemaal vrij was van bombastische hoogdraverij.
Dee Amsterdamse timmerlieden verenigden zich in september 1865 onder de
schonee noemer Concordia Inter Nos, de schilders volgden in april van het volgendd jaar met Vooruitgang Zij Ons Doel, terwijl uit de uit 1864 daterende ziekenkass voor meubelmakers Eendracht Verzacht, in 1868 de vakvereniging Amstelss Eendracht ontstond.
Hoezeerr vaktrots en eergevoel de doorslag gaven in deze eerste Amsterdamse
vakverenigingen,, blijkt uit het beroemde verhaal van meubelmaker B.H. Heldt
overr de oprichting van Concordia Inter Nos, begin september 1866:
Eenigee timmerlieden, op karwei zijnde, zagen een begrafenisstoet, waarachter
ledenn eener vakvereeniging met insigne getooid waren geschaard, die het stoffelijkk overschot van een vak- en vereenigingsgenoot de laatste eer bewezen.
'Waaromm kunnen wij in ons vak ook niet zoo iets hebben?' vroeg de een. 'Ja,
waaromm niet?' was de wedervraag van een ander.26
Veertienn dagen later was de eerste vakvereniging van Amsterdamse timmerliedenn een feit.
Inn de boezem van deze fraai opgetuigde verenigingen ontwikkelden de leden
inn hoog tempo nieuwe tradities en een eigen repertoire aan houdingen en gedragingen.. Hier werden de typische 'verenigingsmannen' geboren: werklieden die
hunn leven in dienst stelden van 'hun' organisatie, in stilte en op de achtergrond,
zonderr ooit veel roem te verwerven. B. H. Heldt, zelf voorman van de meubelmakersvereniging,, schetste hen allen in zijn portret van Johannes van Buuren, een
kwartt eeuw lang de drijvende kracht achter de Bouw-Maatschappij tot verkrijgingg van Eigen Woningen:
Hoeveell hij, schoenen- en laarzenmakend, over de Maatschappij heeft gedacht
enn nagedacht, zou alleen zijn driestal, kon hij klappen, kunnen vertellen. Weinigenn hebben zóó voor de Maatschappij geleefd als hij. [...] In haar scheen hij
zijnn ontspanning te vinden. De, den ouderen vrienden welbekende kelder op
denn Singel bij de oude Lutherse kerk, waarin hij tot 1880 zijn werkplaats had
enn dien wij zoo gemakkelijk binnen trippelden, scheen een tijd lang het bureau
derr Maatschappij; daar was een deel der administratie voorhanden en daar kon
vann Buuren, des noodig, met de stukken en cijfers aantoonen, dat het een of
anderr zóó was en niet anders. En wie het waagde van Buuren 's zondags in zijn
woningg op te zoeken, vond hem cijferende of werkende voor de Maatschap-
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Datt deze nijvere, stille werker in 1874 frontaal zou botsen met de ongebonden
oprichterr van de Bouw-Maatschappij, Klaas Ris, lag voor de hand. Aan twee zo
tegengesteldee karakters kon één organisatie onmogelijk plaats bieden.
Dee vroegste vakorganisaties boden een begin van sociale zekerheid en een
platformm voor de viering van eigen vakmanschap en beroepstrots. Tegelijkertijd
vondenn de mannen er gezelligheid in eigen kring, en juist dat riep weerstand op.
Dee vergaderingen werden noodgedwongen gehouden op zondag en in de kroeg.
Dee leden schiepen zich daarmee een eigen vrije ruimte, los van patroons en dominees,, los ook van de huiselijke omgeving waar hun vrouwen de scepter zwaaiden.. De stemmen die zich - al dan niet vanaf de kansel - tegen het gevaar van
vakverenigingg verhieven, vonden waarschijnlij k j uist daarom bij de vrouwen een
warmm onthaal. Dat is althans het beeld dat Heldt van die dagen oproept:
Hett behoeft ter nauwernood gezegd, dat zulke taal en zulke voorstellingen
voorall gereede ooren vonden bij de vrouwtjes (die bij voorkeur deze lezingen
bezochten,, veeltijds aangemoedigd door de aangeboden koffie en koek), zoodat
dezenn heel spoedig der werkliedenvereeniging vijandig werden en tegen haar
echtgenooten,, die lid waren, in opstand kwamen.28
Hett lijkt niet onaannemelijk dat die vrouwelijke vijandigheid de aantrekkingskrachtt van het uithuizige verenigingsleven voor sommigen alleen maar heeft
vergroot.. Bernard Heldt trouwde zelf pas na zijn veertigste, in 1883. Tot die tijd
zouu hij bij zijn zorgzame moeder blijven.29
Hett waren de typografen, beoefenaren van 'de koningin der kunsten', die de
eerstee vakorganisaties hadden gevormd. Ook voor hen waren vaktrots en eergevoell doorslaggevende factoren. Al sinds februari 1849 bestond de Amsterdamschee Typografische Vereeniging 'Voorzorg en Genoegen', waarvan de leden beloofdenn elkaar te ondersteunen 'in de moeijelijkste oogenblikken van het leven'.
Ziekte,, de geboorte van een (wettig) kind en het overlijden van de typograaf of
zijnn echtgenote gaven recht op een bescheiden geldelij ke ondersteuning. Belangrijkerr nog was echter de morele steun die de vakgenoten elkaar konden bieden.
Statutairr was vastgelegd dat bij de begrafenis van een lid minstens één bestuurslidd en zestien dragers, in zwarte rok met vest, compleet met ronde hoed, witte
dass en handschoenen, present moesten zijn.30
Eenn vergelijkbaar openbaar vertoon van fatsoen en degelijkheid vond plaats
tijdenss de Kopperfeesten, waarmee ieder jaar de uitvinding van Laurens Janszn.
Costerr werd herdacht. Op die tweede maandag in januari spreidden de Nederlandsee typografen al hun waardigheid en vaktrots tentoon met groots aangerichtee feestbanketten. Deze feesttraditie was, net als de onderlinge steun bij ziekte
enn overlijden, veel ouder dan de formele organisaties van vakgenoten die in de
jarenn na 1848 werden opgericht. Opvallend is echter dat de vorming van nieuwe
organisatiess niet naadloos aansloot op de ontwikkeling van de Kopperfeest-traditie.. In de eerste decennia van de negentiende eeuw had de viering van Kopper-
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maandagg veel van haar glans verloren en leek ze zelfs op weg te verdwijnen. Het
warenn de nieuwe organisaties van kunstbroeders uit het drukkersvak die de
traditiee weer tot leven wekten en in 'oude' luister herstelden. 31
Hoee hecht de typografen ook geworteld waren in bestaande, of zelfs verdwijnendee tradities, zij waren tegelijkertijd degenen die als eersten nieuwe wegen
insloegen.. De typografen zagen zichzelf als herauten van verlichting en vooruitgang,, en dat zelfbeeld schiep verplichtingen. Bovendien onderhielden sommige
drukkerss en typografen, uit hoofde van hun beroep, persoonlijke banden met de
radicalee volksmannen.
Dee oudeN.W. Van Nifterick speelde, samen met zijnn zonen, een vooraanstaandee rol in de ontwikkeling van de vroege typografische vakorganisatie. Al op het
Kopperfeestt van 1850 was hij, toen nog zelfstandig patroon en drukker van De
Hydra,Hydra, samen met Jan de Vries, in een feestelijke vergadering van de typografen
vann Voorzorg en Genoegen luidkeels toegejuicht. Driejaar later werd hij zelfs
tott erelid uitgeroepen. Dat zijn volwassen zoons Lauwerens, Dirk en Herman,
alsmedee zijn voormalige knecht Johannes Burbach lid waren, zal aan dat eerbetoonn niet vreemd zijn geweest.32 Naast en vanuit het gematigde Voorzorg en
Genoegenn werd in 1857 de wat doortastender vereniging De Nederlandsche
Drukperss opgericht.
Tegenn die tijd was N.W. van Nifterick al geen zelfstandig patroon meer en
moestt hij in loondienst zien te overleven. De oude Van Nifterick wist zich kennelijkk aan te passen en ontwikkelde als lid van De Nederlandsche Drukpers in 1858
plannenn voor een loonactie. Dat was nieuw en stoutmoedig en daarom kon een
morelee rechtvaardiging niet ontbreken. Van Nifterick vond een rechtvaardiging
inn de schaamte over zijn armzalig loon. Onverteerbaar was het, dat beoefenaren
vann de zo edele boekdrukkunst soms zelfs minder verdienden dan een doodgewonee sjouwerman. De schaamte zat zo diep, dat Van Nifterick terugschrok voor
eenn beschrijving van hoe een typograaf met een hongerloon van zes gulden zijn
gezinn moest zien te onderhouden:
Ikk zou bij velen wonden openrijten, die telkenmale pijnlijker zouden aandoen.
Ikk zou u zoo menig kommervollen dag, zoo menig smartvollen avond, zoo
menigg slapeloozen en zorgvollen nacht moeten beschrijven; zoo vele stille verzuchtingen,, zoo menigen pijnlijken traan van het ouderoog zou ik in uw geheugenn moeten terugroepen. En wie is altijd in staat, dien last te torsenen?33
Vann Nifterick riep zijn kunstbroeders echter op niet langer te klagen, maar zelf
opp zoek te gaan naar wegen waarlangs zij hun lot konden verbeteren. Daartoe
zouu een prijsvraag moeten worden uitgeschreven, om een antwoord te vinden
opp de vraag waarom de verdiensten zo achteruit waren gegaan en hoe een blijvendee loonsverhoging tot stand kon worden gebracht. Stilzwijgend vertrouwen
opp God volstond niet langer: deemoed was volgens Van Nifterick beter geschikt
voorr de rijken.
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Dee discussie die door Van Niftericks oproep in gang werd gezet, zou in februarii 1861 leiden tot de oprichting van de eerste echte vakvereniging in Nederland,
hett Amsterdamse Onderling Hulpfonds: Boekdrukkunst. Uit de kas van dit
Hulpfondss zouden werkloze typografen worden ondersteund, ook wanneer zij
zonderr werk waren omdat zij weigerden onder de prijs te werken. Als eerste
werkliedenverenigingg weigerde het Hulpfonds donaties van werkgevers aan te
nemen,, ernaar strevend slechts op eigen kracht te bouwen. 34 Ook hier waren het
weerr twee zonen Van Nifterick die een vooraanstaande plaats innamen, net als
hunn nu zestig jaar oude vader. Voor hem moet een uitzondering zijn gemaakt
opp de leeftijdsgrens van veertig jaar.35
Hett Hulpfonds met zijn honderd Amsterdamse leden stelde in oktober 1865
eenn adres aann de patroons op, een paar maanden nadat de kleermakers van H. N.
Hartt hun werkstaking voor hoger loon hadden verloren. Net als de kleermakers
wezenn de typografen op de gestegen huren en prijzen van levensmiddelen. De
gestegenn prijzen hadden sommigen zelfs - tot hun diepe schande - gedwongen,
toee te staan dat hun vrouwen uit werken gingen. De patroons werd daarom verzochtt de toestand van de typograaf in overeenstemming te brengen, niet alleen
mett zijn 'volstrekte behoefte', maar ook met de 'eere zijns vaks\ 36 Het verzoekschriftt van de typografen lokte een fel afwijzende reactie uit van een aantal grote
Amsterdamsee werkgevers. Die stimuleerden daarmee onbedoeld een verdere
radicaliseringg van hun personeel, dat in 1865 het voortouw nam bij de oprichtingg van de Algemeene NederlandscheTypografenbond (ANTB), de eerste landelijkee vakbond in Nederland.
Uitt de bestaande gezelligheids- en ondersteuningsverenigingen van typografenn ontstond een vakorganisatie waarin materiële belangen en loonstrijd meer
enn meer centraal kwamen te staan. Dat betekende echter niet dat oude kernthema'ss als eer en schande op slag aan betekenis verloren. Dat bleek in een kwestie
waarinn N.W. van Nifterick nog in maart 1865 verzeild raakte. Tegen hem werd
toenn een ernstige klacht ingediend, omdat hij, in strijd met de strikte bepalingenn van het Onderling Hulpfonds: Boekdrukkunst, werk had aangenomen tegen
eenn weekloon van maar vier gulden. Van Nifterick was er de man niet naar om
afbreukk te doen aan zijn eigen organisatie en het door haar opgestelde tarief.
Juistt zijn diepe betrokkenheid bij het Hulpfonds had hem het te lage loon doen
accepteren.. Na te hebben uitgelegd dat hij voor vier gulden was gaan werken om
dee werklozenkas te sparen, werd de aanklacht ingetrokken en de oude Van Nifterickk met algemene stemmen weer 'vereerlijkt'.37
Opmerkelijkk genoeg maakte de nieuwe koers die de typografen met hun vakverenigingg insloegen, geen eind aan de welwillende houding van enkele vooruitstrevendee patroons. In de jaren 1868-1869 was de Amsterdamse drukkers patroon
C.A.J.. Geesink zelfs eerste secretaris van de ANTB. Steun kregen de typografen
ookk van de radicale vrijdenker en uitgever F.C. Gunst, en van de drukker en
uitgeverr Frederik Willem Vislaake uit de Rozenstraat in de Jordaan. Bij die laatstee kon in 1865 een brochure verschijnen, onder de nogal breedsprakige titel: De
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NederlandscheNederlandsche Boekdrukkunst vergeleken bij die in het Buitenland, met het oog op de min
geldelijkegeldelijke verdiensten van den Nederlandschen lypograaf, benevens het middel om zijn
toestandtoestand te verbeteren.38
Dezelfdee Vislaake reageerde met een ingezonden brief in het weekblad Asmodéedée van 25 januari 1866 ontzet op het strenge 'winkel-reglement' waarmee de
firmafirma Loman, Kirberger & Van Kesteren de georganiseerde typografen de voet
dwarss trachtte te zetten. Vislaake schaarde zich door dit protest ondubbelzinnig
aann de zijde van de ANTB. Met de invoering van zogenaamde livrets, verplichte
werkboekjess waarin aantekeningen omtrent het gedrag van gezellen zouden
wordenn opgenomen, wilde de firma Loman, Kirberger & Van Kesteren vakbondsactiviteitenn onmogelijk maken. Hoewel zelf een patroon met meerdere gezellen
inn loondienst, kwam Vislaake fel op tegen dit aanleggen van de 'slavenketting'.
Onmiskenbaarr speelde Vislaakes verbondenheid met zijn eigen werklieden
eenn rol in deze opmerkelijke stellingname. Rond de tijd dat hij zijn medepatroonss opriep zich tegen de livrets te verzetten, liet hij zijn enige dochter
Catharinaa trouwen met zijn meesterknecht J.H.F.H. Wollring. Deze zou in de
komendee jaren van zich doen spreken als voorman van zowel de ANTB als de
Internationale.. Schoonvader Vislaake zou hem daarin jarenlang blijven steunen
enn drukte onder meer het door Wollring geredigeerde werkliedenblad De Werkman.man. Nog in 1878 zou Vislaake toestaan dat het izVi-jarigverslag van hetNederlandsch
TypografenbondTypografenbond in zijn werkplaats werd gedrukt. 39
Dee solidariteit van werkgevers als F.W. Vislaake met het zich organiserend
personeell lijkt voortgekomen uit de verbondenheid van kleine bazen met hun
knechts.. In Asmodée trok Vislaake een scherpe grens tussen 'oude weldenkende
Boekdrukkers-Patronen'' uit Amsterdam en nieuwkomers van buiten de stad:
'eenigee boekverkoopers [...], die als het ware de minste kennis van het vak hebben'.. Gevestigde Amsterdamse patroons zouden zeker weigeren aan de leiband
tee lopen van deze 'nieuwbakken concurrenten, wier belang het is hun zak te
spekken,, al kleeft er des noods ook het zweet en bloed des werkmans aan'. 40 Het
optredenn van kapitaalkrachtige concurrenten als de firma Loman, Kirberger &
Vann Kesteren bedreigde niet alleen het personeel, maar ook kleinere bazen als
Vislaakee zelf. Tegenover de dreiging van een oprukkend kapitalistisch grootbedrijff deed Vislaake een beroep op oude, lokale solidariteit tussen Amsterdamse
werkgeverss en hun gezellen. Zulk lokaal corporatisme mag de vakbeweging
binnenn de stad ten goede zijn gekomen, daarbuiten werd de relatieve macht van
dee Amsterdamse typografen soms minder gewaardeerd. Petrus Werthweijn, de
Amsterdamsee voorzitter van de ANTB, moest op een vergadering te Haarlem alle
zeilenn bijzetten om de afdeling Amsterdam vrij te pleiten 'van de verdenking de
heerschappijj te willen voeren'.41
Dee Amsterdamse typografen namen hun rol als fakkeldragers van verlichting
enn vooruitgang uiterst serieus. Zij trokken erop uit om andere categorieën werkliedenn van de zegeningen van het verenigingsleven te overtuigen. Twee leden
vann het Onderling Hulpfonds: Boekdrukkunst bezochten in augustus 1862 het
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bierhuiss van E.H. Hartman aan het IJ. Tapper Hartman, zelf bepaald niet vrij
vann zendingsdrang, drukte hen bij die gelegenheid op het hart bij alle streven
naarr zedelijkheid en beschaving toch vooral ook de vooruitgang in het stoffelijke
niett te vergeten. 42 Eerder al, in 1861, had het Onderling Hulpfonds zich, juist
mett dat doel voor ogen, aan het gezamenlijk inkopen van eerste levensbehoeften
gewaagd.. Gezien de hoge voedselprijzen leek het prijsvoordeel bij gezamenlijke
aanschaff een probaat middel om het eigen lot te verbeteren. De handel in aardappelen,, gort en varkenskluifjes liep echter stuk op onderling wantrouwen van
dee leden, terwijl sommige typografen door 'ziekte, armoede en soms sterfgeval'
wanbetalerss werden. 43
Eenn groot vertrouwen in de zegeningen van coöperatie kenmerkte de gehele
vakbewegingg in haar vroegste, 'ambachtelijke' fase. Dat gold niet alleen voor
Amsterdamm of Nederland: coöperatieve productie en consumptie vormden ook
elderss het antwoord op een nijpende toestand van te lage lonen en te hoge prijzen.. Het was een antwoord dat uitkomst leek te bieden, ook wanneer zicht op
loonsverhogingg ontbrak. De nieuwe coöperatieplannen sloten bovendien nauw
aann bij bestaande structuren van wederzijds hulpbetoon en collectieve overlevingsstrategieën.. De nadruk die principes als 'zelfhulp' en 'onderlinge
samenwerking'' in de vakverenigingen kregen, had een belangrijke consequentie.
Deelnemerss aan de coöperatie boden de oprukkende kapitalistische (arbeids)
marktverhoudingenn het hoofd door zich aan haar wet van vraag en aanbod te
onttrekken.. Deze 'defensieve standsreflex' van mannen uit een ambachtelijke
wereldd moge achteraf conservatief en ontoereikend schijnen, een alternatief was
err niet. 44
Deelnamee aan coöperatieve regelingen in eigen kring moet de Amsterdamse
werkliedenn een nieuw vertrouwen in eigen kracht en vindingrijkheid hebben
gegeven.. In een maatschappij die snel verandert, kan aanhankelijkheid aan traditionelee waarden als zelfhulp en onderlinge samenwerking bovendien een radicalee bedreiging voor de machtsverhoudingen vormen. Het streven de oprukkendee kapitalistische arbeidsverhoudingen middels coöperatie te ontlopen, was in
potentiee een bron voor radicaal, anti-kapitalistisch verzet. Dit in tegenstelling
tott het streven naar loonsverhoging, dat van vakbonden in later dagen een 'verkoopkartell van arbeidskracht' zou maken. Dergelijke 'moderne' vakbonden
zoudenn als deelnemers aan de kapitalistische markt een voorname broedplaats
voorr aanpassing en reformisme worden.45
Hoewell het met de aardappelen en varkenskluifjes was misgelopen, slaagden
dee typografen met een andere eerste levensbehoefte wel in hun coöperatieve
opzet.. De leden van het Hulpfonds werden vaste afnemers van sigaren, speciaal
voorr hen vervaardigd door de Amsterdamse tabaksbewerkers. De eerste contactenn tussen typografen en sigarenmakers dateerden al van 1861. Op 10 september
vann dat jaar waren een aantal sigarenmakers te gast op een vergadering van het
Hulpfonds,, om er voorzitter Werthweijn te horen uitleggen dat zij waren gekomenn 'om raad en voorlichting te erlangen, waaruit blijkt, dat de typograaf wordt
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beschouwdd als voorlichter van het menschelijk geslacht, die de fakkel der verlichtingg in de hand draagt'. 46 In hoeverre de voorlichting van de fakkeldragers
derr verlichting de doorslag gaf, valt niet meer na te gaan, maar een feit is dat de
Amsterdamsee sigarenmakers al in 1868 hun eigen vakvereniging Door Vriendschapp Bloeiende zouden vormen.
Datt de georganiseerde typografen juist met de sigarenmakers hechte banden
aanknoopten,, vloeide waarschijnlijk niet alleen voort uit hun behoefte aan rookwaar.. Voorman van de Amsterdamse sigarenmakers was in deze jaren Jan Willem
Wertwijn,, een volle neef van Petrus Werthweijn die de georganiseerde typografenn aanvoerde. 47 Een vergelijkbare familiale band vergemakkelijkte het contact
vann de Amsterdamse meubelmakers met de huisschilders. De laatsten benoemdenn F.M. Heldt, een jongere broer van meubelmaker Bernard Heldt, tot secretariss van hun vereniging Vooruitgang Zij Ons Doel.48
Ookk zonder zulke directe familiebanden werd de kring van Amsterdamse
verenigingsmannenn uit de onderscheiden vakken meer en meer tot een eigen,
hechtee gemeenschap. Belangrijker dan specifieke beroepskenmerken leek het
gedeeldee streven naar vereniging en coöperatie. Men begon eikaars vergaderingenn te bezoeken en met die eerste kennismakingen werden de grondslagen gelegdd voor verdere aaneensluiting, over de grenzen van het eigen vak heen. De
wereldd van deze mannen was in al haar beperktheid overzichtelijk. Tegen het
eindee van 1871 vormden de 380 meubelmakers van Amstels Eendracht verreweg
dee grootste Amsterdamse vakvereniging, gevolgd door Concordia Inter Nos met
haarr 275 timmerlieden. In andere vakken leek met tweehonderd leden de natuurlijkee bovengrens wel bereikt. 49 Daarmee bleven deze vroege verenigingen
vann vakgenoten - onbedoeld, maar misschien niet toevallig - binnen het maximumm van tweehonderd leden dat de typografen van Voorzorg en Genoegen in
18499 hadden vastgelegd. Het verenigen van alle vakbroeders bleef een mooi streven,, maar te veel nieuwkomers ineens zou aan de gezelligheid afbreuk hebben
gedaan.. Juist die gezelligheid garandeerde een onderlinge sociale controle die
onmisbaarr was voor het functioneren van de eerste verenigingen van vakgenoten. .

DEE DAGERAAD

Dee schijnbaar zo kalme periode die volgde op het revolutiejaar 1848 blijkt bij
naderr inzien rijk aan gebeurtenissen en nieuwe initiatieven. In verschillende
kringenn werd in deze jaren de geest van oproer en verzet levend gehouden en
deedd men ervaring op met oude en nieuwe vormen van mobilisatie, collectieve
actiee en organisatie. Opmerkelijk is hoeveel verscheidenheid dit toch in omvang
beperktee Amsterdamse milieu in zich borg. Het optreden van luidruchtige
volksvriendenn als Gerhard Thomas Mohrman en Albert Hofman verschilde
well heel sterk van de ernstige en bedaarde aanpak van een volksopvoeder als
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E.H.. Hartman, zoals het wat ongerichte optreden van Klaas Ris sterk contrasteerdee met de tastende maar weloverwogen wijze waarop de vroege vakverenigingen
probeerdenn het lot van de werkman in eigen hand te nemen. Over de wijze waaropp het volk zijn rechtmatige plaats in de maatschappij zou moeten veroveren,
verschildenn de meningen sterk. Van alles werd tegelijkertijd en naast elkaar gehanteerd:: juridische procedures en bijtende spotliederen, beleefde verzoeken om
loonsverhogingenn de eerste stakingen, populair-wetenschappelijke voordrachten,, gezamenlijk inkopen, rumoerige volksvergaderingen en plechtige bijeenkomstenn van ambachtelijke kunstbroeders. Dat de verschillende kringen van
ontevredenn Amsterdamse werklieden in deze jaren nog sterk op zichzelf stonden,
wektt daarom geen verwondering. Stuk voor stuk waren deze kringen dragers van
eenn eigen aanpak, mentaliteit en traditie. Naarmate de jaren verstreken, groeide
echterr het onderling contact. Knooppunt bij uitstek, de plaats waar alle verbindingslijnenn samenkwamen, werd de vrijdenkersvereniging De Dageraad.
Inn de dagen dat Christian Gödecke en de Duitse communisten hun beschavendee bijeenkomsten hielden, deden zij dat op zondagochtenden, een tijdstip waaropp normale mensen de godsdienstoefening bij woonden. De vroege communisten
warenn waarschijnlijk voor het merendeel geen atheïsten in strikte zin, maar van
confessionelee scheidslijnen trokken zij zich al weinig meer aan. Zoals dcBeknopte
schetsschets van den inwendigen toestand des arbeiders stellig verkondigde: 'men moge
Christenn of Jood, Heiden of Turk zijn, wij zijn allen menschen en God onzer
allerr Vader'.50 Van een vergelijkbare vrijzinnigheid gaven volgens B.H. Heldt ook
veell vakverenigingsmannen in de jaren rond 1865 blijk:
Enkelenn waren lid of lid geweest van de vereeniging 'De Dageraad', anderen
trouwee bezoekers van de ledemaats-catechisatiën, welke o.m. Ds. Meyboom
hield.. Zeer velen kon men ontmoeten onder het gehoor van de liberale en modernee predikanten van dien tijd, die mede, in den regel, maatschappelijke onderwerpenn behandelden of aanroerden.51
Niett zelden effenden moderne, vrijzinnige predikanten voor hun gehoor de weg
naarr een definitief afscheid van godsgeloof en kerkbezoek. Ook voor veel Amsterdamsee arbeiders moet de moderne prediking een eerste aanzet tot groter
twijfell zijn geweest.52
Dee vruchten van deze ontwikkeling zijn herkenbaar in het denken en doen
vann Evert Hendrik Hartman. In 1831 was hij, kwekeling van het Hersteld Evangelisch-Lutherss Weeshuis, met de katholieke Hilletje Moerman in het huwelijk
getreden.. In het bevolkingsregister werd hun zoontje als luthers en hun dochtertjee als katholiek ingeschreven. Geheel ongebruikelijk waren zulke interconfessionelee huwelijken onder het volk niet, maar vader Hartman ging verder. Zijn
bierhuiss was rond i860 volgens een van de bezoekers de plek 'waar velen, die in
diee dagen aireede aan de vrije gedachte deden [... ] bijeenkwamen'.53Toch kon het
woordd van de Heer er soms nog worden gehoord. Naar aanleiding van een kran-
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tenberichtt keerde Hartman zich tijdens de vergadering van 9 december 1862
tegenn een zendeling die in Suriname vrijgelaten slaven had onderwezen uit de
EersteEerste briefvan Petrus 11:11-20. Die tekst ('Onderwerpt u aan alle menselijke instellingen... .vreest God, eert de Keizer') vond Hartman hoogst ontoepasselijk. Liever
hadd hij gezien dat gelezen werd uit de Brief van Jacobus v.4: 'Hoort, het loon dat
gijgij hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept luid.'
Dee bijbelkennis die hiermee aan de dag werd gelegd, mag opmerkelijk heten,
zekerr wanneer waar was wat Hartman erbij vertelde: 'Hij moest bekennen dat,
doorr toevallige omstandigheden, de Bijbel geene plaats in zijne Bibliotheek
had.' 544 Die ontboezeming was om twee redenen opmerkelijk: het bezit van een
bibliotheekk was voor het volk even uitzonderlijk ais het niet voorhanden hebben
vann een bijbel. Hartman was op dat moment dan ook al een volbloed vrijdenker
enn stak het niet onder stoelen of banken: 'De voorzitter zegt, dat hij niet weet
watt geestelijk is of wat geesten zijn, hij kent slechts het stoffelijke/55
Eenn veertigtal bouwers aan de 'Kerk der Toekomst', aanhangers van de vrije
gedachtee in vele schakeringen, had op 12 oktober 1856 in lokaal De Vereeniging
inn de Warmoesstraat De Dageraad opgericht. Een jaar eerder al was een tijdschriftt met die titel verschenen bij uitgever Frans Christiaan Gunst, die ook bij
dee oprichting van de vereniging een hoofdrol speelde. Gunst en de zijnen kendenn elkaar overigens al langer uit de zelfstandige, hervormingsgezinde vrijmetselaarslogee Post Nibula Lux, die ontstaan was uit een conflict dat sinds 1847 de
Amsterdamsee vrijmetselarij verdeeld hield.56 Die ma^onnieke achtergrond bleef
voelbaarr in de bijeenkomsten die De Dageraad op zondag hield. Net als de
'werkbijeenkomsten'' van de Broeders Vrijmetselaars, kregen de zittingen 'een
watt vormelijk en toch huiselijk karakter met allerlei zinnebeelden van wetenschapp als globe, microscoop, verrekijker enz., op de bestuurstafel'.57 In eerste
aanlegg was De Dageraad een kring van vrijgevochten intellectuelen, en juist het
aureooll van wetenschap en rationalisme moet op sommige Amsterdamse werkliedenn een onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben gehad. Bestuurders en
vastee bezoekers deden in de Dageraadsbijeenkomsten nieuwe ervaringen op: het
leidenn en notuleren van vergaderingen, het beheren van de kas, spreken in het
openbaarr en het deelnemen aan soms hoogoplopende debatten.58
Eenn heel andere factor die werklieden naar de bijeenkomsten van De Dageraadd moet hebben getrokken, werd het optreden van de volksvriend en voormaligee godsdienstonderwijzer H.H. Huisman. Deze was sinds 1859 secretaris en
vanaff juni 1865 voorzitter van de vereniging.59 Onder zijn invloed wendde de
kleinee kring van Dageraadsmannen zich tot een groter publiek. De wijze waarop
Huismann de openbare bijeenkomsten leidde, trok honderden nieuwsgierigen
naarr lokaal De Zwaan op de Nieuwendijk, tegenover de Oudeb rugs teeg. Zij warenn getuige van het schouwspel van een kleine, kromme Huisman, die met 'ongemeenn schrandere ogen' en zijn 'tong als een scheermes' tegenover dominee
Jonaa Zaalberg kwam te staan. Het hoogtepunt van die confrontatie moet wel het
momentt zijn geweest waarop Huisman van zijn stoel opwipte, 'waarop twee
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dikkee Staten-Bijbels lagen, teneinde hem voldoende boven de bestuurstafel te
doenn uitkomen':
daarr nam hij een dezer bijbels in handen, sloeg de plaats op, die betrekking had
opp de besproken kwestie, en toonde glashelder aan, onder het uitbundig gejuichh der vergaderden en terwijl zijn kleine oogen bij tusschenpooze spottend
opp den tegenstander gericht waren, dat de Schrift hem in het gelijk stelde!60
Belangrijkerr nog dan Huismans bijbelkennis, was het theatrale effect van het
optredenn van de gebochelde dwerg op dergelijke volks vergaderingen- De diepgravendee discussies over natuur engeestuit de vroegere besloten bijeenkomsten
vann De Dageraad hadden daarmee plaatsgemaakt voor de bij tende spot waarmee
volksvriendenn als Huisman gewoon waren autoriteiten op de knieën te brengen.
Hett was een wapen dat de kleine kring van lokaal De Vereeniging in de Warmoesstraatt een massaal publiek bezorgde.
Eigenlijkk had dominee Zaalberg beter moeten weten. Het openbaar debat
vondd plaats nadat Huisman, onder het pseudoniem Philoverax, Des verstokten
NinevietenNinevieten open zendbriefaan Dr.Jona C. Zaalberg, Christelijk modem Profeet en Godgeleerdeleerde had laten verschijnen, waarin hij met Zaalbergs kritiek op De Dageraad
hadd afgerekend. Op een toon die de volksvrienden reserveerden voor hun diepst
verachtee tegenstanders, daagde hij als 'volbloed Dageraadsman' zijn opponent
'Lievee Jona' uit. Schertsenderwijs bood Huisman, na zestien jaar in armoede
geploeterdd te hebben 'in dienst van de waarheid', zelfs aan, tot de kerk terug te
keren: :
Zooo neemt hij dezen thans meer en meer gebruikelijken weg te baat, om belangstellenden,, zoo wel van orthodoxe als moderne richting, zoo van protestantschee als van katholieke geloofsbelijdenis (het komt er niet op aan al was het
turksch,, als het maar.. .geeft!) uit te noodigen, zoo spoedig mogelijk (er is haast
bij)) hunne offertes met behoorlijke prijsopgave franco in te zenden.61
Naastt H.H. Huisman trad in de vrijdenkerskringen vooral F.C. Gunst, uitgever
enn boekhandelaar, op de voorgrond. Met Gerhard Thomas Mohrman deelde
Gunstt een verleden in de beweging rond jonkheer Mozes Salvador, van wie hij
inn 1854 en 1855 een aantal brochures had uitgegeven.62 In de jaren zestig zouden
ookk verschillende brochures van de hand van H.H. Huisman bij Gunst verschijnen,, terwijl de vrijzinnige werken uit het fonds van uitgever Gunst op hun beurt
tee koop waren in de 'Boekhandel voor de Vrije Gedachte' die Huisman tot aan
zijnn dood in 1873 in de Kerkstraat bij de Leidsestraat dreef.63
Mohrmann ondertussen voorzag ten minste twee van zijn eigen uitgaven van
eenn handgeschreven opdracht, 'uit achting en Sympathie' aan 'den WelEdelen
Heerr F. Gunst'. 64 Ook Mohrman had zich al vroeg openlijk tot de vrije gedachte
bekendd en werd een belangrijk popularisator van het streven van De Dageraad.
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Zijnn eigen toon getrouw, deed hij dat liefst onder veelzeggende, maar weinig
bondigee titels als: Aller krachten saam vereenigd, en den 'Dageraad'gesteenigd! Ernstige
woordenwoorden van droefheid en opwekking, den geloovigen Christenleeraren van alle Gezindhedenden toegesproken door Roland Haalmeijer van der Pruik, predikant bij de hervormden:
Preekstoel-Jeremiade,Preekstoel-Jeremiade, afgeluisterd en in zoetvloeiende vaerzen gebracht door Gerh. Thom.
Mohrman,Mohrman, geestverwant van de Vereeniging 'de Dageraad', een stukje uit 1857 dat hij
naarr eigen zeggen met goed succes debiteerde, 'ondanks de tegenwerking der
snuggee Policie'.65 Terwijl in de kring van Dageraadsmannen uitvoerig werd gedebatteerdd over natuur en kosmos, wereldgeest en de vrije wil, vond Mohrman
aansluitingg bij een volkser antiklerikalisme. In zijn Brood en Bijbel, een Donkere
schetsschets uit het leven der armen, rijmde hij in 1867 een waarschuwing bijeen, volgens
welkee men bij honger beter niet bij een dominee kon aankloppen. Die zadelde
hongerlijderss op met een bijbel, was indien nodig ook nog wel bereid tot leveringg van een leesbril, maar zou in al zijn godvruchtigheid nimmer ook maar een
sneee brood weggeven. 66
Volksvriendd Klaas Ris werd in 1863 lid van De Dageraad en maakte er kennis
mett Multatuli. De man van Lebak hield voor De Dageraad een tiental spreekbeurtenn en vond onder zijn gehoor, behalve Ris, uiteenlopende figuren als Mozess Salvador, E.H. Hartman en RJ. Penning. 67 De ontmoeting met Klaas Ris
leiddee ertoe dat Multatuli in zijn Idee nr. 451 het weekbudget van het gezin Ris
publiceerde,, gevolgd door een interview met de werkman zelf. In een voetnoot
wass de grote schrijver zelfs zo vriendelijk Ris' laatste werkje Is Neêrlands moed
jenevermoed,jenevermoed, dan vivat de jenever aan te prijzen:
Hett is een hartig stukjen, en geschreven door een werkman. Zo'n stem uit het
Volkk is veel belangryker dan de gemeenplaatsen van de zedeprekende afschaffers.. [...] Men zal zich die geringe uitgaaf niet beklagen, en door 't boekje in
grotenn getale te bestellen en te verspreiden, tevens een goed werk doen.68
Inn een latere uitgave van dezelfde bundel Ideeën zou de schrijver zijn lezers tevenss verwijzen naar de boekhandel van Huisman. 69
Eenn dergelijk onderling hulpbetoon was in vrij denkerskringen noodgedwongenn gebruik geworden. Omringd door een vijandige buitenwereld leerden de
vrijdenkerss voor elkaar te zorgen. Gunst en H. H. Timmer, een jonge vrijdenker
uitt de aanhang van Evert Hartman, deelden bijvoorbeeld naast hun vrije gedachtenn een commercieel belang in de verkoop van 'Brandeggers perkament-papier'. 700 Om Multatuli aan onderdak te helpen, verbouwde Huisman, met hulp
vann timmerman J.H. Christiaanse, in de zomer van 1864 de lattenzolder van
uitgeverr en Dageraad-voorzitter Rudolf Charles d'Ablaing van Giessenburg jr.
aann het Damrak. 71 Eerder al, vanaf september i860, had Multatuli drie maanden
gastvrijj onderdak gevonden bij de vrijdenkende joodse boekhandelaar Mordechayy Jessurun Lobo op de Botermarkt, hetzelfde adres waar Hendrik Huisman
vanaff 1866 enige jaren op kamers zou komen wonen. 72
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Behalvee met kringen van volksvrienden stond Gunst als uitgever al langer in
contactt met verenigingsmannen als E.H. Hartman en de radicale vleugel van de
eerstee typografische vakorganisaties. Al in 1855 was Gunst uitgever van Hartmanss Mijne gedachten over het gehouden congres voor het armwezen, waarin de schrijverr afrekende met de conservatief R.C. d'Ablaing van Giessenburg sr. Deze had
zijnn uitverkiezing tot doelwit misschien mede te danken aan het feit dat zijn
buitenechtelijkee zoon Rudolf Charles - een door hem bij zijn eigen, ook al buitenechtelijkk geboren halfzus verwekt kind - op dat moment nauw met Gunst
samenwerktee aan de verbreiding van de vrije gedachte.73 Voor Hartmans latere
Maatschappijj tot Nut van den Arbeidenden Stand leverde Gunst gratis drukwerk,, waarvoor hij op 14 oktober 1862 met een erelidmaatschap werd bedankt.
Driee maanden nadien werd tijdens bijeenkomsten van De Dageraad voorgelezen
uitt Hartmans blad De Werkman en besloot de vereniging een abonnement te nemen. 744 In de zomer van 1864 verzocht uitgever Gunst de boekhandelaren 'eens
fiksfiks te werken' met een nieuwe titel uit zijn fonds: Geen Volksbeschaving, Geen
Volksheil,Volksheil, van de hand van 'den als populairen schrijver gunstig bekenden E.H.
Hartman'. 755 Een ondersteunende rol speelde Gunst ook in de kringen van radicalee typografen, met wie hij in 1854 vergevorderde plannen voor een vakblad,
Typographia,Typographia, h a d / 6
Opmerkelijkk genoeg waren het niet de typografen die onder het werkliedenelementt in De Dageraad de boventoon voerden. Misschien werd hun behoefte
aann rede en verlichting in de eigen werkkring al voldoende bevredigd. In de
minderr hoogstaande ambachten lagen de verhoudingen anders. De kopstukken
vann bestaande, maar ook van nog op te richten vakverenigingen van handwerksliedenn troffen elkaar op de bijeenkomsten van De Dageraad. De bedachtzame
kleermakerr Hendrik Gerhard kwam er, de nog voorzichtiger meubelmaker
Heldtt ook. De imposante, steeds kalme smid Willem Ansingh, afkomstig van
Kattenburg,, bracht zijn inwonende zwager W.C. Maagdenberg mee, gevolgd
doorr winkelier PJ. Penning, van wie Ansingh ook 'een beetje familie' was.77 In
dee persoon van kastenmaker Heinrich Hofsfeld was zelfs de oude kring van
Duitsee communisten uit de Pijlsteeg enige tijd onder de leden van De Dageraad
vertegenwoordigd.788 In de jaren na 1868 zou blijken dat de banden die deze
kleinee kring van vrijdenkers bijeenhielden niet alleen terug verwezen naar een
gedeeldee geschiedenis, maar ook voor de toekomst betekenis zouden hebben.
Dee toestroom van het nieuwe werkliedenpubliek zorgde ervoor dat, zeker
nadatt Hendrik Huisman in 1865 voorzitter was geworden, de aandacht binnen
Dee Dageraad meer en meer van strikte vrijdenkersonderwerpen naar algemenere
socialee vraagstukken werd verlegd. Toch scheidden zich in 1867, juist met dit
doell - bespreking van de sociale kwestie - voor ogen, dertien 'Dageradianen' af.
Zijj stichtten het nieuwe Genootschap de Humaniteit, waarvan de leden als eerste
'onherroepelijkee en onomstootelijke waarheid' vaststelden, dat de productieve
arbeidd geëerd moest worden. 79 E.H. Hartman, J.J. Seelhorst en Penning werden
lid,, maar lieten de leiding over aan de hoogbejaarde Hartog J. Berlin. Deze was
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toenn al 76 jaar maar ging nijver voort met waar hij in 1819 mee was begonnen:
hett schrijven en uitgeven van een eindeloze reeks wijsgerige brochures, gewijd
aann de vrije gedachte, de arbeid en het socialismus. Omwille van dit pionierswerkk rangschikte Multatuü de oude H. J. Berlin dan ook terecht, samen met H. H.
Huismann ('Thimotheus'), Gunst en D'Ablaing van Giessenburg jr., onder de
zeldzamenn die 'smaad verdragen om den wille der waarheid'. 80
All in 1846 had Berlin, een niet onbemiddeld man van joodse komaf, zijn kleinee lezersschaar een vertaling geschonken van het Credo Communiste van Etienne
Cabet.811 Deze brochure, aangevuld met Berlins eigen 'belijdenis', zou nog heel
langg de voornaamste Nederlandstalige bron van kennis over het socialisme blijven.. Zo betoogde Mr. A. Mackay in mei 1848 dat de plaag van het communismus
niett meer was dan de logische voortzetting van ongeloof en radicalisme. Dat
pleidooii ondersteunde hij uitsluitend met citaten uit de vertaling die H. J. Berlin
eenn jaar eerder van Cabets Communistische belijdenis had gepubliceerd.82 Gezien
hett enthousiasme van veel Duitse handwerksgezellen voor Cabet en diens idealenn lijkt het aannemelijk dat Berlin rond 1848 in contact is gekomen met kring
rondd Christian Gödecke in de Pijlsteeg. Sinds diens vertrek uit Amsterdam warenn echter twintig jaren verstreken. Etienne Cabet was dood en van communismuss en socialismus leek in Amsterdam niemand meer iets te willen weten. Eén
doorr Berlin vertaalde stelling uit de Communistische geloofsbelijdenis van Cabet had
echterr in al die jaren niets aan kracht ingeboet:
Ikk geloof, dat de mensch, naar zijnen aard, gezellig en bestemd is in gezelschap
tee leven, en dat hij overal en altijd in een min of meer talrijk gezelschap geleefd
heeft.83 3
HH J . Berlin was een hardnekkig volhouder en visionair tegelij k. Dat bleek uit het
opmerkelijkee voorstel waarmee hij in 1864 zijn Laatste toelichtingop mijn evangelie
afsloot: :
Roeptt alle Socialisten in Nederland en Belgiën op tot eene voorlopige Vergadering.. Stelt hun voor jaarlijks hier of daar eene Vergadering te houden gedurendee eenige dagen. [...] Er brande eene kaars gedurende deVereeniging als symbole
derr Eenheid, staande in een ring als symbole van den heiligen band, die alle
scherpee hoeken vermijdt.84
Eenn oproep tot internationale aaneensluiting van alle socialisten uit de Noordelijkee en Zuidelijke Nederlanden, compleet met macpnnieke aankleding. Berlin
Hett het niet bij woorden alleen: in juni 1869 verhaalde hij in een vergaderingvan
Dee Humaniteit van zijn jongste reis naar België, waar hij 'in de gelegenheid is
geweestt zich bekend te maken met de daar bestaande arbeidersverenigingen'.
Eenn paar weken later bracht hij in dezelfde kring het juist verschenen eisenprogrammaa van de 'Duitschje] Sociaal Democratische vereeniging te Eisenach' voor
hett voetlicht. 85
96 96

Hett nieuwe, weidse perspectief van een internationale werkliedenvereniging
zouu in Amsterdam niet zonder de nodige aarzeling worden aanvaard. De stoutmoedigenn die in 1869 de Amsterdamse afdeling van de Internationale definitief
vestigden,, hadden echter zonder uitzondering tijdens de 'stille jaren' tussen
18488 en 1868 hun vorming genoten: in de vertrouwde en 'gezellige' kringen van
vakverenigingen,, eigen bierhuizen en vrije denkers.
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DEE I N T E R N A T I O N A L E N :

1868-1878 8
Hett verbond dat als 'Eerste' Internationale bekend zou komen te staan,
werdd op 28 september 1864 te Londen opgericht. De International Working
Men'ss Association of Association Internationale des Travailleurs verbond
deBritsee trade- unions met Franse propagandisten van de coöperatie, nationalistischee ballingen uit Polen en de door Marx en Engels geleide restanten
vann Duitse communistische kringen in Londen en Amerika. Vooralsnog
bleeff Nederland ver buiten het gezichtsveld, zoals omgekeerd in Nederland
dee oprichting aan ieders aandacht ontsnapte.
Tochh zou binnen vijfjaren een vaste verbinding tussen Nederland en de
Internationalee tot stand komen. De voorbereidingen besloegen ruim een
jaar.. Van juni 1868 tot augustus 1869 werd gewerkt aan de oprichting van
eenn Amsterdamse afdeling. Met die Amsterdamse sectie van de Internationalee deed het socialisme andermaal zijn intrede in de arbeidersbeweging.
Hett was een nieuwe ontwikkeling, die echter voor een belangrijk deel het
werkk was van een gezelschap dat al veel eerder van zich had doen horen.
Volksvrienden,, vrijdenkers, radicale drukkers en vakverenigingsmannen
verbondenn zich in de nieuwe beweging en vormden, ieder met hun eigen
gedachtegoedd en aanpak, de kern van de 'internationale' arbeidersbeweging
inn Amsterdam.
Dee stad zelf verkeerde rond 1870 in een overgangsfase. Er waren ingrijpendee veranderingen op til: grootschalige bouwplannen en een algemeen
moderniseringsstrevenn leken de stad uit een langdurige sluimer te wekken.
Terwijll de oude schansen werden geslecht en buiten de Singelgracht nieuwe
buurtenn verrezen, lieten ook in het oude centrum de eerste tekenen van een
nieuwee tijd zich gelden. Zo klaagden een aantal bewoners en neringdoendenn van de Warmoesstraat in de zomer van 1873 bij het gemeentebestuur
overr de overlast die zij ondervonden van een tweetal onreine koeienstallen
inn de Servetsteeg aan de Bierkaai. Sinds eeuwen hadden zuivelhandelaars
hunn melkvee op binnenplaatsen en in de kelders van de binnenstad gehouden,, maar nu werd dat plotseling als een hinderlijk en archaïsch verschijnsell ervaren. Dat de klagers werden aangevoerd door de ambitieuze uitbater
vann het Nieuwe Poolse Koffiehuis in de Warmoesstraat, een zekere Adolf

Wilhelmm Krasnapolsky, was een voorteken van de ontwikkelingen die het
centrumm nog te wachten stond.1
Dee werklieden tot wie de Amsterdamse Internationalen zich rond 1870
richtten,, koesterden eigen overlevingsstrategieën, strijdtradities en mentaliteiten.. Dit complex van repertoires besloeg een breed scala dat zowel onderlingg hulpbetoon als gewelddadig oproer omvatte, en hecht verankerd
wass in hetbuurtleven. Hetstreven van dein ternationalen kreeg het stempel
vann deze mondeling overgedragen ervaringen opgedrukt, terwijl omgekeerdd de Internationalen met hun optreden die traditie vernieuwden en
verderr vormgaven. Een meerderheid van de Amsterdamse werklieden bleef
evenwell afkerig van de Internationalen en zocht een eigen weg naar lotsverbetering.. De Internationale kreeg in Amsterdam slechts invloed in een beperktt aantal nauw afgebakende, maar onderling verknoopte netwerken van
buurtbewoners,, naaste collega's en families. Voor wie in dat netwerk thuishoorde,, was de stap naar de socialistische beweging relatief klein. Voor anderee Amsterdammers bleef het eenvoudig zich aan de verlokkingen van het
nieuwee ideaal te onttrekken.
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[6][6] Bericht van de Internationale: het Amsterdamsch Volhblad van 29 augustus 1868.
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V E R E E N D EE K R A C H T E N : C O Ö P E R A T I E , W E R K S T A K I N G
ENN I N T E R N A T I O N A L E A S S O C I A T I E

E E NN VOLKSBLAD EN E I G E N W O N I N G E N

Opp zaterdag 16 mei 1868 verscheen het proefnummer van een nieuw Amsterdamschdamsch Volksblad. De belangen van neringdoenden, werkbazen en ambachtslieden
wildee het dienen, door een geringe abonnementsprijs te paren aan lage advertentietarievenn en vooral ook door vragen van staatkunde buiten beschouwing te
laten.. Doel was het onderling samenwerken te bevorderen en daartoe werd in
eenn programmatische oproep aan de 'Burgers van Amsterdam' een onvervalst
appèll gedaan aan hun lokaal chauvinisme:
Dee stad onzer inwoning, omstreeks 1285 gesticht, en opgeklommen van visschersdorpp tot wereldstad, telt thans vele merkwaardigheden en prachtige gebouwen;; de oude wallen der stad zijn verdwenen, de poorten geslecht en in
barrièress veranderd; alleen de Muiderpoort verheft zich nogfier,en wijst ons
opp vroegere tijden onzer vaderen.1
Allee 'merkwaardigheden en prachtige gebouwen' konden niet verhullen dat er
nogg veel mis was in de stad. De bouwkoorts die Amsterdam sedert enige jaren
bevangenn had, veranderde niets aan de woningnood onder het volk. De heersendee duurte maakte de gebouwde woningen voor 'burger en ambachtsman' onbereikbaarr en de toestroom van bouwarbeiders verhoogde de druk op de woningmarktt nog verder. Daaraan wilden de mannen van het A msterdamsch Volksblad iets
doen.. Het blad leek hoofdzakelijk bedoeld om een gedurfd plan voor coöperatievee volkswoningbouw onder de aandacht te brengen. Al in het proefnummer
werdd de blauwdruk voor een dergelijke onderneming geschetst.
Hett eerste echte nummer van het Amsterdamsch Volksblad verscheen zes weken
naa het proefnummer en bood de lezers nadere uitleg. Wat vereende krachten wel
vermochten,, werd duidelijk in het fonkelnieuwe Paleis voor Volksvlijt, de prachtigee 'villa's' in de Plantage, de tuin van Artis en het Vondelpark dat immers ook
maarr uit een heel gewoon weiland was 'geworden'. Aan de woonjammer van het
volkk zouden vereende krachten evenzeer een eind kunnen maken. Het denkbeeldd dat de schrijvers van het Volksblad voor ogen stond, was simpel:
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Richtt een fonds op tot het bouwen van burgerwoningen; zondert slechts 10
centss per week af, en wanneer 5000 uwer dit één jaar zullen gedaan hebben,
onderr toezicht van een praktisch volksvriend, zult gij een kapitaal in kas hebbenn om te kunnen beginnen.2
Hett was een weinig gecompliceerd, maar stoutmoedig plan, dat juist daardoor
kanss van slagen leek te hebben. Anders dan bij eerdere pogingen om coöperaties
vann de grond te krijgen, beschikten deze woningbouwers in hun Amsterdamsch
VolksbladVolksblad over een instrument om het initiatief onder de publieke aandacht te
brengen.. Waren eerdere coöperatieve ondernemingen beperkt gebleven tot een
kleinee kring van mannen die elkaar regelmatig spraken, in dit geval maakte de
eigenn drukpers een veel ruimer bekendheid en deelname mogelijk.
Dee Bouwmaatschappij ter verkrijging van Eigen Woningen, die tegen het
eindd van 1868 tot stand zou komen, was inderdaad een wonder van eenvoud.
Ledenn van de vereniging betaalden wekelijks 10 cent en verwierven zo na vijftig
wekenn een aandeel ter waarde van ƒ 5,-, waarmee kon worden geloot om de
woningen,, die ondertussen gebouwd hadden kunnen worden met het bijeengebrachtee geld. Wie een winnend lot bezat, zou voor niet meer dan één gulden per
weekk huurder worden en wie vervolgens twintig jaar lang huurder bleef, werd
daarmeee vanzelf eigenaar van zijn eigen woning.3 Dit plan moet om meer dan
éénn reden een geweldige aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. Een huurprijs
vann ƒ 1,- was al ongehoord laag, maar het vooruitzicht op een eigen huis met
eenn tuin was onweerstaanbaar. Vastgelegd werd bovendien, dat de arbeiderswoningenn geen deel zouden uitmaken van een groter woonblok, maar dat iedere
woningg een eigen dak en voordeur zoun hebben, zonder dat woonlagen op elkaarr werden gestapeld. In een periode dat de Amsterdamse woonhuizen werden
opgedeeldd in etages, voor- en achterkamers, en kelders en zolders door hele
gezinnenn werden betrokken, moeten de te bouwen 'eigen woningen* iets paradijselijkss hebben geleken.
Tweee mannen hadden het initiatief genomen, zowel tot het blad als tot de
bouwplannen.. Uitgever van hetAmsterdamsch Volksblad was boekhandelaar L. J. H.
Bronss Boldingh, gevestigd aan de Prinsengracht bij de Westerstraat, aan de rand
vann de Jordaan. Redacteur en drukker was F.W. Vislaake uit de Rozenstraat, ook
inn de Jordaan. Vislaake kon bij het verschijnen van 'zijn' weekblad bogen op een
jarenlangee staat van dienst in de rijen van Amsterdamse typografen, wier vakverenigingenn hij op verschillende manieren had ondersteund.
Eenn opmerkelijke medewerker aan het Volksblad was de oude onruststoker
Gerhardd Thomas Mohrman, van wie al in het proefnummer een dicht werkje was
verschenenn en die in het nummer van 24 oktober 1868 nog eens scherp uithaalde
naarr Mr. J. H. Burlage, voorman van het vaderlandslievende weerbaarheidskorps
Proo Patria en een gehate vijand uit de dagen dat Jonkheer Salvador in Amsterdamm had opgetreden. Mohrman ried de leden van Pro Patria overigens aan, bij
hunn oefeningen voortaan 'juffrouw Eendragt op de Dam' als schietschijf te be-
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ruitten. 44 Andere volksvrienden volgden in Mohrmans spoor. Een stuk dat eind
augustuss ondertekend met 'R' verscheen, was onmiskenbaar van de hand van
Klaass Ris. Die was zo voorkomend, 'de bezitters' in hun eigen belang te waarschuwenn voor de dag waarop 'het volk, door honger gedreven, genoodzaakt
wordtt te handelen'. 5 Hendrik Huisman droeg op zijn beurt zorg voor de verspreidingg van Mohrmans dichterlijke bijdrage in het Volksblad op een zondagochtendbijeenkomstt van De Dageraad.6 Met Mohrman, Ris en Huisman was de
kringg van leidende Amsterdamse volksvrienden goed vertegenwoordigd. Eensgezindd lijken zij zich achter de onderneming van Brons Boldingh en Vislaake te
hebbenn geschaard. En hoewel Mohrman in december 1868 overleed en Huisman
mett zijn kromme, zieke lichaam niet veel werk kon verzetten, zou de Bouwmaatschappijj ter verkrijging van Eigen Woningen in Klaas Ris een onvervangbaarr voorman vinden.
Inn het met De Dageraad fel concurrerende vrijdenkersgenootschap De Humaniteit,, waar H. J. Berlin en E. H. Hartman samen de scepter zwaaiden, luidde het
oordeell over het Volksblad en de bouwplannen minder positief. In zijn onschuld
kwamm het lid C.H. Martin er op een zondag in oktober 1868 enthousiast vertellenn van wat hij in het Amsterdamsch Volksblad gelezen had en stelde meteen maar
voorr dat het genootschap zou intekenen. Secretaris Hartman hielp Martin uit de
droom.. De bierhuishouder had zijn oordeel klaar en waarschuwde dat hij:
Naarr hetgeen hij in dit blad gelezen had, overtuigd is geworden dat de schrijverss ervan niet op de hoogte van de wetenschap zijn en dat onwetenschappelijk
aann de arbeidenden stand te schrijven een tederen zaak is.7
Eenn maand later, na zich verder in de zaak te hebben verdiept, was Hartman
zelfss nog beslister in zijn afwijzing, waarbij respectievelijk Vislaake, zijn oude
tegenpooll Ris, alsmede Brons Boldingh het moesten ontgelden:
Hemm was gebleken dat de geheele zaak zonder eenige gezonde berekening was
opgeworpen[,]] dat slechts een boekdrukker, een zoogenaamd schrijver en de
uitgeverr van een Amsterdamsch Volksblad er voordeel bij konde[n] behalen.8
Dee pionier van de coöperatie moet zich op deze zondag 8 november wel volkomenn gepasseerd hebbenn gevoeld. Terwijl hij sprak, was de Bouwmaatschappij ter
verkrijgingg van Eigen Woningen nog geen week oud. Maar op datzelfde moment
warenn de boekdrukker, de zogenaamde schrijver en de uitgever van het Amsterdamschdamsch Volksblad druk doende, de leden van hun nieuwe coöperatie bij honderden
tegelijkk in te schrijven.
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EIGENN WONINGEN EN INTERNATIONALE ASSOCIATIE

Datt Vislaake en Ris voor hun coöperatieplannen geen steun vonden bij de kleine
kringg van stand- en stadsgenoten rondom Hartman, zal hen weinig hebben gedeerd.. Sinds enige maanden stonden zij in verbinding met een veel imposanter
genootschap.. Het nummer van het Amsterdamsch Volksblad dat op zaterdag 29
augustuss verscheen, bewees dat contact tot stand was gebracht met de Brusselse
sectiee van de Internationale. Op de voorpagina vertaalde Vislaake een manifest
vann de Brusselaars, waarin doel en werking van de Internationale Associatie van
denn Werkenden Stand werden uiteengezet. 9 Het Brussels manifest riep de 'werkliedenn der geheele wereld' een ferm: 'Vereenig U!' toe, maar hoe de tekst in
Amsterdamm was beland, bleef onduidelijk. Vaststaat dat de leidende Internationalenn van Brussel het oog al twee maanden tevoren op Amsterdam gericht hielden.. In een door de Brusselse politie onderschept schrijven van 28 juni 1868
heettee het:
Nouss sommes en relation depuis quelques jours avec un groupe de socialistes
hollandais,, qui vont former une nouvelle section dans les Pays-Bas, a Amsterdam.10 0
Meestt waarschijnlijk is wel dat de verbinding tussen Brussel en Amsterdam het
eerstt tussen de plaatselijke vakverenigingen van typografen gelegd werd.11 In dat
gevall zal Vislaakes schoonzoon en meestergezel J. H. F. H. Wollring als sleutelpersoonn hebben opgetreden.
Inn Vislaakes vertaling van het manifest werd zonder veel omhaal de mogelijkheidd geopperd om bij 'verschil met de patroons' tot werkstaking over te gaan,
waarbijj de 'ontzachelijke kracht' van de Internationale voor ondersteuning garantt zou staan. Ambitieuzer nog was het uiteindelijke doel van de internationaal
geassocieerdee werklieden:
Dee organisatie van den arbeid volgens rechtvaardige beginselen, de billijke verdeelingg van hare vruchten, en bij gevolg het geluk van allen. [...] Zoodra alle
werkliedenn vereenigd zijn zal er voor hen vernedering noch ellende meer bestaan.12 2
Inn zijn naschrift liet Vislaake geen twijfel bestaan over zijn instemming. Hij zag
voldoendee reden, zowel voor werklieden als voor patroons, zich te verheugen:
Komt,, nederlandsche werklieden, gij wordt door uwe zuidelijke broeders uit
denn slaap wakker geschud; eene schoone toekomst staat voor u open; [...] geenee onverschilligheid want het geldt uwe dierbaarste belangen, geene wankelmoedigheid,, want door eendrachtig werken steunt men zich wederzijds,
geenee vrees, want het doel van uwe zuidelijke broeders is zoo verheven, zoo
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eervol,, dat wij het met trotsch allom durven verkondigen, want aan dit grootschee doel zijn de belangen verbonden van den patroon, zoowel als van den
gezel.13 3
Nogg op de dag dat deze geestdriftige tekst op de voorpagina van het Amsterdamschdamsch Volksblad verscheen, werd de Brusselse sectie vanuit Amsterdam aangeschreven. .
Bronss Boldingh was penvoerder en zond met zijn brief ook een stapeltje oude
nummerss van het Volhblad naar België'. Boldingh legde uit dat hij het blad had
opgerichtt 'ter behartiging van de belangen der Arbeidende klasse' en ondertussenn 'goed bekend' was geraakt met 'vereenigingen als die van de typographen,
schilderss en timmerlieden' in Amsterdam: 'Uwe uitnodiging tot vereeniging van
Arbeiderss was mij dan ook eene heuchelijke tijding omdat op die wijze alleen,
hett lot van den werkman waarachtig verbeterd kan worden. '14 Boldingh verzocht
verderee mededelingen te mogen ontvangen en zegde toe, die in Nederland bekendd te zullen maken. Het bericht werd in België met vreugde begroet. Begin
september,, een paar dagen na ontvangst van Boldinghs brief, hielden de Belgischee secties van de Internationale hun derde congres. Daar werd de brief door
eenn Bruggeling voorgelezen en in Franse vertaling samengevat, melding gemaaktt van het bestaan van 'een socialistisch nederlandsch Weekblad, genaamd
hett Amsterdamsch Volksblad' en van plannen voor de oprichting van een Amsterdamsee afdeling van de Internationale, iets wat Boldingh overigens niet met
zoo veel woorden had toegezegd. Wel ontving het congres nog op de avond van
dee tweede zittingsdag een warme gelukwens uit Amsterdam. Hiermee was het
contactt tussen Amsterdam en de Internationale defi nitief tot stand gebracht. Het
Belgischee congres werd een week later ook besproken in een vergadering van het
Genootschapp de Humaniteit, waar H. J. Berlin wist te vertellen 'over het aldaar
terr sprake gebrachte oprigten van Banken van de arbeidende klasse [...] Hij deelt
tevenss mede dat de Duitsche arbeiders vereenigingen zich aan de Belgische hebbenn aangesloten'. 15
Dee Amsterdamse sectie van de Internationale zou nog voor het eind van 1868
gestaltee krijgen, niet als een verbond van vakverenigingen of een organisatie met
staatkundigee doelstelling, maar als de al langer voorbereide coöperatieve woningbouwvereniging.. De Bouwmaatschappij was voor buitenstaanders en zelfs
dee meeste leden niet als een onderneming van de Internationale herkenbaar en
wass er ook formeel geen onderdeel van. De oprichters moeten dan ook beseft
hebben,, dat een eigen woning meer mensen zou aanspreken dan een abstractie
alss 'internationale associatie'. Wel konden de eerste Amsterdamse Internationalenn hopen, in de Bouwmaatschappij een ruimere kring van werklieden met verdergaandee denkbeelden in contact te brengen.
Dee precieze oprichtingsdatum van de Amsterdamse tak van de Internationale
iss altijd onduidelijk gebleven. Nauwkeuriger dan april of mei 1869 kon zij niet
wordenn vastgesteld.16 Gezien het feit dat dee mannen van het Volksblad zich al in
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dee zomer van 1868 met de Belgische Internationalen in verbinding stelden, het
manifestt uit Brussel publiceerden en het derde congres van de Belgen begroetten,, kan de oprichting van de Bouwmaatschapij ter verkrijging van Eigen Woningenn op 2 november 1868 als het eerste georganiseerde initiatief van de Amsterdamsee aanhangers van de Internationale worden beschouwd.
Tenn minste één Amsterdamse patroon raakte hoogst verontrust door de oprichtingg van de Bouwmaatschappij. Van de Amsterdamse suikerbakker A.W.
Rosendahll wisten de Internationalen later te vertellen, dat hij eens een 'voorstanderr van de werkman' was geweest en als zodanig actief in de 'eigen-woningen-maatschappij'.. Rosendahl was om die reden door zijn patroon ontslagen en
hadd zijn betrekking slechts kunnen terugkrijgen door 'asjeblieft te spelen'.17
Dergelijkee gevallen van 'broodroof waren in later jaren voor de Internationalen
geenn ongewone ervaring, maar dat een lid van de zo onschuldig ogende Bouwmaatschappijj er al slachtoffer van kon worden, is opmerkelijk. Het lijkt een
aanwijzingg dat het verband tussen eigen woningen en internationale revolutionairee samenspanning niet iedereen was ontgaan.
Ookk elders werd bij de vestiging van een afdeling van de Internationale een
vergelijkbaree omweg gevolgd. In Gent ontstond de afdeling van de Internationalee eenjaar eerder dan altijd is aangenomen. Het 'vergeten' verhaal van de oprichtingg van de Gentse afdeling is vrijwel identiek aan wat in Amsterdam gebeurde.
Pass met de publicatie van de memoires van de Gentse veteraan Paul de Witte in
19866 werd deze 'valse start' aan de vergetelheid ontrukt:
Diee afdeling was opgericht en werd bestuurd door vooruitstrevende burgers,
diee meenden dat het doel van de Internationale was door onderlinge hulp, als
sparen,, coöperatie, en ook wel door wederzijdse hulp bij gegronde werkstakingen,, elkander te steunen.18
Amsterdamm was dus niet de enige plek waar ondernemers als Vislaake en Brons
Boldinghh aan de wieg van de socialistische arbeidersbeweging hebben gestaan.
Niett de enige plek ook, waar hun vroege voogdijschap door latere chroniqueurs
vann de beweging over het hoofd werd gezien.
Voorr de mannen van het Amsterdamsch Volksblad moet maandag 2 november
18688 een onvergetelijke triomfdag zijn geweest. Een halfjaar lang hadden zij
hunn best gedaan de lezers warm te maken voor hun plan, met vereende krachten
eenn eind te maken aan de ellendige toestand van slechte, schaarse en te dure
woningen.. Op 24 oktober waren de reglementen van de op te richten bouwmaatschappijj in het Volksblad gepubliceerd, en daags tevoren was de bevolking van
Amsterdamm met aanplakbiljetten opgeroepen op maandagavond 2 november
bijeenn te komen.
Dee aanplakbiljetten trokken de aandacht van politie en publiek en de vergaderingg in lokaal De Zwaan op de Nieuwendijk werd dankzij alle ophef een daverendd succes. Ruim 700 Amsterdammers, bijna allen werklieden, stroomden toe.
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Zijj vulden de zaal en aangrenzende vertrekken, deden de grote binnenplaats
vollopenn en moesten voor een deel zelfs genoegen nemen met een staanplaats op
straat.. Binnen trad een bonte stoet sprekers op, van wie Vislaake opende en onderr wie zich, naast enkele heren als de vrijmetselaar H. Zeeman en de drankbestrijdendee geneesheer H. Fabius, ook werklieden bevonden als Klaas Ris, typograaff K.H. Guthschmidt van de ANTB en metselaar H.Trier uit de Jordaan.19 In
hunn zelfbewust optreden school een deel van het succes van de Bouwmaatschappij:: niet alleen de toekomstige woningen waren 'eigen', de coöperatie zelf was
datt in hoge mate ook. Iedere steen en elke dakpan zouden het werk zijn van de
vereendee krachten van Amsterdamse werklieden zelf. Leden op wier aandeel in
dee loterij geen prijs zou vallen, zouden niettemin trots kunnen zijn op wat met
hunn hulp tot stand was gekomen.
Hett ideaal van self-help is achteraf wel afgedaan als een burgerlijk, liberaal
beginsel.. In deze jaren was 'Helpt U zelve' echter een parool dat, voor de vormingg van een zelfbewuste arbeidersbeweging, niet in belang onderdeed voor het
veelvuldigerr aangehaalde 'Eendracht maakt macht'. 20 Onder de vergaderden in
lokaall De Zwaan sloeg het idee van zelfhulp in ieder geval goed aan. Zeven jaren
laterr stond een der aanwezigen nog helder voor ogen hoe de stemming was geweest.. In de opeengepakte menigte gingen lijsten rond, waarop kon worden
ingetekend.. De zaal was zo volgepakt dat men nergens rustig zijn naam had
kunnenn schrijven. De vergaderingtoondezich evenwel ookin dezen vindingrijk:
'Menn lag de lijsten op eikaars ruggen en schreef; luisterde onder het schrijven
naarr een korte maar krachtige rede, applaudisseerde en juichte... Men schreef,
juichte,, schreef...'21
Diee eerste avond moeten tussen de 400 en 500 mensen juichend lid zijn geworden,, maar daar bleef het niet bij. In de dagen die volgden, gaven nog eens
honderdenn Amsterdammers zich op: op 17 november waren er al 1145 leden en
inn april 1869 zouden wel 2000 Amsterdamse werklieden bij de bouwcoöperatie
aangeslotenn zijn geweest.22 Aan een door de Amsterdamse politie ingesteld onderzoekk is het te danken dat een uniek document betreffende de Bouwmaatschappijj bewaard is gebleven. Op verzoek zond Brons Boldingh een exemplaar
vann de ledenlijst, die door hem op 11 november in druk was uitgegeven, aan de
hoofdcommissaris:: 24 pagina's met namen, adressen en beroepen.23 Op dat moment,, nog maar negen dagen na de oprichting, telde de vereniging 926 leden.
Dee namen van Boldingh en Vislaake zelf waren er niet onder, zij hadden zich
klaarblijkelijkk niet verder willen mengen in de zelfhulp van anderen. Wel prijkt
alss vijfde naam op de lijst die van F.W. Wollring, nog maar anderhalfjaar oud.
Diee inschrijving moet het werk zijn geweest van grootvader Vislaake, naar wie
dee kleine Frederik Willem als eerstgeboren kleinkind was vernoemd.24
Dee ledenlijst van de Bouwmaatschappij onthulde meer onderlinge relaties
dann alleen dit roerend staaltje grootvaderlijke zorg. Klaas Ris had al zijn vrouwvolkk mee ter vergadering genomen en zijn Anna Maria Lunden en hun dochters
Neeltje,, Margo en Heintje ondertekenden samen de ledenlijst. Menigeen bleek
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inn groepsverband naar de Nieuwendijk te zijn getogen. Veel familienamen en
huisadressenn werden door meerdere leden gedeeld. Vaders schreven zich in met
hunn al dan niet volwassen zoons; broers werden samen lid; terwijl andere groepenn leden als naaste buren, buurtgenoten of collega's herkenbaar zijn. Dat men
inn groepen naar de vergadering was gekomen en samen lid werd, is te zien aan
dee nummering van de ledenlijst, die correspondeert met de volgorde waarin
menn zich, met buurmans rug als lessenaar, had ingeschreven. Zo belandden hun
namenn keurig onder elkaar: de gebroeders Mellenberg, vader Schneider en zijn
zonen,, de groepjes korendragers, timmerlieden, koperslagers en de buren van
Noorder-,, Achter- en Zuider Zaagpad in de latere Pijp.25 De leden van de Bouwmaatschappijj ter verkrijging van Eigen Woningen waren en bleven onderling
verbondenn door de banden van buurt, werk en familie. Dat zou heel lang zo
blijven.. Nog bij het eeuwfeest van de Bouwmaatschappij in 1968 werd geconstateerd,, dat heel veel werk door een paar families was verzet.26
Dee eerste ledenlijst bood reeds een fraai overzicht van de Amsterdamse werkliedenwereld,, althans van dat deel dat geloofde door vereniging en onderlinge
samenwerkingg in de Bouwmaatschappij iets tot stand te kunnen brengen. Daartoee behoorden de Amsterdamse joden in ieder geval niet. Hoewel de woonellendee er minstens zo groot was als in de 'christenbuurten', ontbraken bewoners van
dee Jodenhoek (joden zowel als niet-joden) vrijwel geheel onder de bijna duizend
ledenn van de nieuwe coöperatie. De grootste groep leden huisde onmiskenbaar
inn de Jordaan, gevolgdd door een kleiner, maar aanzienlijk aantal bewoners van
deOostelijkeEilandenenKadijken.27Deberoepssamenstellingg correspondeerde
dann ook met de aard van de bevolking van deze twee volksbuurten. Uit de Jordaann kwamen grote aantallen bouwvakarbeiders (timmerlieden, metselaars,
schilders),, smeden, uit de vele hier gevestigde metaalbedrijf] es, en suikerbakkers
vann de raffinagefabrieken. De Oostelijke Eilanden werden vooral vertegenwoordigdd door de legendarische Bijltjes uit de houten scheepsbouw en metaalarbeiderss van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen en andere
machinefabrieken. .
Hett succes van de Bouwmaatschappij op de Eilanden was opmerkelijk, temeer
daarr het isolement ten opzichte van de rest van de stad er zeker niet onderdeed
voorr dat van de Jodenhoek. Het is waarschijnlijk Klaas Ris geweest die het eerste
contactt tot stand heeft gebracht. Zelf woonde en werkte Ris aan de zuidelijke
randd van de stad, waar zich voorbij de Weteringbarrière de Zaagpaden als een
halff landelijk, half industrieel gebied uitstrekten. Zijn werkgever H.E. van Gelderr had echter nog een tweede houtzagerij op Wittenburg.28 Waarschijnlijk
kwamm Ris daardoor beroepshalve regelmatig op de Eilanden, waar vooral hout t
werdd gezaagd ten behoeve van de scheeps timmerlieden. Ris toonde zich in ieder
gevall goed ingevoerd in wat op de Eilanden speelde. Zijn Open briefaan de werkliedenden van den Heer Van Vlissingen over het afschaffen der kermis uit september 1867 was
gerichtt aan de werklieden van de Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen op
Oostenburg,, die zonder goed na te denken een manifest tegen de kermis hadden
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ondertekend.. Terloops vermeldde Klaas Ris daarin ook, verscheidene van hen
persoonlijkk te hebben gesproken. 29 Juist hier, op de Eilanden, zou in het voorjaarr van 1869 het smeulende ongenoegen van het werkliedenvolk fel oplaaien.

D O O DD AAN DE A M S T E R D A M M E R S !

Dee Eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg vormden een eigenaardige
archipell aan de uiterste rand van de stad. Nergens was de vergane glorie van
Amsterdamm pijnlijker zichtbaar. De trotse gebouwen en werven van waar eens
dee wereldzeeën werden beheerst, stonden er nu wat misplaatst aan een haven
waarr nog maar weinig te doen was. Tegelijkertijd echter stonden op Oostenburg
enn Funen de reusachtige werkplaatsen van Paul van Vlissingens Koninklijke
Fabriekk van Stoom- en andere Werktuigen, met 1500 werklieden verreweg de
grootstee werkgever van Amsterdam. 30 De dominerende aanwezigheid van dit
dynamischee symbool van een nieuwe tijd verhinderde niet dat veel Eilanders
zichh nadrukkelijk bleven beschouwen als leden van een autonome, min of meer
beslotenn gemeenschap met een eigen geschiedenis en hechte worteling in bestaandee tradities.
Inn dit traditionele zelfbeeld van de bewoners van Kattenburg en omstreken
wass een hoofdrol weggelegd voor descheepstimmerlieden. Sinds de Doelistenbewegingg van 1748 werden zij met veel ontzag de 'Bijltjes' genoemd. Gewapend
mett hun vervaarlijk gereedschap waren de scheepsbouwers van Kattenburg toen
opgetrokkenn naar de grachten, om het prinsgezinde verzet tegen de stedelijke
regentenkliekk kracht bij te zetten. De oproerige en strijdvaardige roep van de
Bijltjess was nog eens bevestigd in harde botsingen met de Patriotten in 1787 en
bijj het vertrek van de Franse troepen in 1813.31
Nogg tegen het einde van de achttiende eeuw hanteerden scheepstimmerlieden
dee spontane werkstaking als een middel om hun ongenoegen kenbaar te maken.
Opdrachtgeverss klaagden in 1790 steen en been over de brutale Amsterdamse
scheepsbouwers.. Wie bij hen werk aanbesteedde, moest zich veel laten welgevallen: :
Daarr hij te Amsterdam geen woord moet spreken of men loopt maar van het
werkk af, met heel veel brutaliteijdt, met daar bij te voegen wagt dan maar. En
niemandd behoeft zig te verbeelden, dat sulks spreukjes sijn neen de onbedriegelijkee ondervinding heeft sulks ten overvloede, aan de schippers, bevestigt.32
Inn de negentiende eeuw leek het werkstaken echter lange tijd in vergetelheid
geraakt.. Wel werd tijdens de roerige jaren veertig melding gemaakt van dreigbrievenn aan de deur van de Oosterkerk, en van werkloze Bijltjes die zich luidruchtigg op de Botermarkt verzamelden om bij de burgemeester hun beklag te
doen. 333 De latente dreiging die van de Bijltjes uitging, bleef onverminderd voel-
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baar.. Een incident als de diefstal van twee manden brood in de Plantage in mei
18422 werd door de autoriteiten hoog opgenomen, juist omdat de troep van 30
straatschenderss uit scheepstimmerlieden scheen te hebben bestaan. Ronduit
opgeluchtt werd dan ook later gemeld dat op Kattenburg alles rustig was geblevenn en dat de broodafzetterij klaarblijkelijk geen 'staatkundige opzet7 had
gehad.344 Ook in de jaren zestig deden werkloze scheepstimmerlieden van de
Eilandenn regelmatig van zich spreken met plannen voor optochten naar de burgemeesterr of luidruchtige opstootjes bij de Beurs.35 Dat de Bijltjes evenmin
verleerdd hadden hoe zij 'met heel veel brutaliteijdt' van het werk moesten weglopen,, bleek echter pas in 1869.
Dee scheepstimmerliedenstaking brak, na gedegen voorbereidingen door de
nogg in oprichting verkerende vakvereniging Eendracht, op 28 april 1869 uit en
zouu na 20 mei met een gedeeltelijke overwinning eindigen.36 Door in georganiseerdd verband en onder leiding van vakverenigingsbestuurders het werk te staken,, openden de scheepstimmerlieden een nieuwe fase in de arbeidersbeweging,
waarinn de georganiseerde werkstaking voor hoger loon en kortere arbeidsduur
eenn voorname plaats in het repertoire zou gaan innemen. Paradoxaal genoeg was
hett juist hun gehechtheid aan traditie die de Bijltjes zo geschikt maakte voor
hunn rol als wegbereiders van een nieuwe tijd. Menig voorval tijdens de 'eerste
modernee staking' in Nederland deed denken aan oproerige tijden van weleer.
Hett begon al goed: met een geval van intimidatie op 24 maart, een maand
voorr het werk zou worden neergelegd. Die dag liep de jongeheer Boelen nietsvermoedendd van zijn vaders scheepswerf naar huis, toen hem onderweg de pas
werdd afgesneden door een troep van wel veertig werklieden, die wilden weten
hoee hij dacht over de loonsverhoging waarom Eendracht had gevraagd. Boelen
konn ongedeerd ontkomen en lichtte de politie in. Die was echter al gealarmeerd
doorr de vondst van gedrukte oproepingsbriefjes in de straten van Kattenburg en
Oostenburg,, waarin de scheepstimmerlieden voor een vergadering werden uitgenodigd.377 Een dag later werd inderdaad de eerste van een lange reeks vergaderingenn gehouden, waar onder leiding van bestuurders van de vakvereniging in de
grootstt mogelijke orde werd gesproken over eisen en de te volgen strategie. Bestuurderss bleven ook gedurende de staking contact houden met gemeentebestuur,, politie en patroons. De vakorganisatie schiep voorwaarden voor een ordelijkee gang van zaken: door zalen te huren en vergaderingen uit te schrijven,
helderee eisen te formuleren, een minimale ondersteuning aan stakers uit te kerenn en hen tot kalmte te manen. Op de straten en grachten van de Eilanden ondersteundenn buurtbewoners de staking ondertussen op hun eigen manier.
Voorr het verloop van de staking was de buurt waarin de gebeurtenissen zich
afspeelden,, van doorslaggevend belang. De staking was dan wel de eerste die
onderr leiding van een vakvereniging werd gevoerd, een stakingskas kende men
niett en daarom waren de stakers grotendeels aangewezen op onders teuning door
familie,, naaste buren en plaatselijke winkeliers. In de gelagkamers van bierhuizenn en tapperijen konden gasten hun steungelden kwijt in op het buffet gein n

plaatstee bussen. 38 Brigadier van Politie J.H. Deppe, verantwoordelijk voor het
hulpbureauu Kattenburg, liet het zich allemaal haarfijn uitleggen door kapper
GJ.Tersteegee uit de Grote Kattenburgerstraat. Die vertelde dat niet alleen de
werkliedenn van de Rijks-Marinewerf en de Koninklijke Fabriek van Van Vlissingenn de stakers financieel ondersteunden, maar dat ook 'particulieren' op de
Eilandenn zulks van plan waren. Zelf zou hij wekelijks een rijksdaalder geven:
Daarr dit ten algemeene nutte strekt, zijnde dit de algemeene geest op de eilanden,, welker bewoners ook het voornemen hebben daar in te deelen.39
Datt de staking drie weken kon worden volgehouden, vormt een aanwijzing dat
dezee ondersteuning vanuit de buurt tenminste tijdelijk uitkomst heeft kunnen
bieden.. Omgekeerd blijkt uit het verlopen van de staking na 20 mei, toen steeds
meerr scheepstimmerlieden aan het werk gingen voor een hoger loon, maar zonderr een verkorte werkdag te hebben afgedwongen, dat de ondersteuning door
dee buurt haar grenzen kende. De bijna achthonderd stakers (en hun gezinnen)
nogg langer van honger en gebrek te vrijwaren, ging de krachten van de gemeenschapp kennelijk te boven.
Werkwilligenn waren vanaf het begin van de staking door hun buurtgenoten
fell bestreden. Daarbij werd het voortouw niet genomen door stakers of bestuurderss van Eendracht, maar door de vrouwen van de Eilanden. Al op de tweede dag
vann de staking ging ene Lemmer de Vries aan het werk bij baas Koedijk, maar
daarr kreeg hij het zwaar te verduren. De Vries werd volgens een politiebericht
Zoodanigg door eenige vrouwen (waarvan een gebleken is te zijn genaamd Saartjee Brinkman wonende op het Nieuwedammergrachtje boven T 820) lastig gevallen,, dat hij genoodzaakt was het werk te staken.40
Naarmatee de staking langer duurde, nam het aantal werkwilligen toe en groeidenn de vrouwen van de Eilanden in hun rol van opziener en strafrechter.
Dee vaste verzamelplaats voor de oproerigen van de Eilanden was - als altijd dee Oosterkerk, waar de vrouwen toezagen of er ook mannen van de werven kwamen.. Brigadier Deppe ontving in die dagen van vader en zoon Boelen een 'in
haast'' geschrevenn noodkreet: 'daar het volk mijn volk gisteren gedreigd heeft af
tee ranselen, en er staan een massa bij de kerk'.41 De werkwillige Jacob Simon
Swartt werd vanaf 14 mei, bij al zijn gangen van de werf naar de boterham thuis,
voorr de Oosterkerk opgewacht door een jouwende menigte, die zich nauwelijks
ietss leek aan te trekken van de begeleidende agenten en huzaren. Met een luid
spottendd 'Hoera!' werd hij er telkens belachelijk gemaakt, er werd met gebalde
vuistenn gezwaaid en zo nu en dan ontving hij een stomp off steen op het gezicht.
Tochh deed het honende 'Hoera!' misschien nog wel het meeste pijn. Eerder al
haddenn twee andere werkwilligen Brigadier Deppe om bijstand verzocht, niet
omdatt ze bang waren voor een pak slaag, maar voor het geval 'zij mogen worden
beledigdd door anderen'.
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Onderr degenen die zich bij deze tonelen bijzonder onderscheidden, werd,
naastt een zekere vrouw Fijnbeer, met name de vrouw van stakingsleider Jan
Hendrikk Assenbroek, Arinda van Zoelen, genoemd. 42 Ook stakingsleider Hermann Akkerman had een vrouw die haar verantwoordelijkheden ernstig opvatte.
Zelfss de bestuurders van Eendracht ontsnapten niet aan haar strenge toezicht.
Opp 8 mei zag een agent haar met een kind op de arm staan wachten voor de deur
vann een tapperij, waar een bestuursvergadering zou plaatsvinden. Een van de
genodigdenn kwam aanlopen, gevolgd door zijn vrouw, die hem jammerend
smeektee niet naar binnen te gaan. Dat was voor vrouw Akkerman reden luidkeelss tussenbeide te komen:
Naarr binnen! naar binnen! ik wou dat ik het kind niet bij mij had, dan zou ik
jouu (de vrouw) op je zwamneus spelen!43
Hett strijdlustige optreden van vrouwen als Saartje Brinkman, vrouw Fijnbeer,
Arindaa Assenbroek-Van Zoelen en vrouw Akkerman lijkt, naarmate de staking
voortduurde,, zelfs de verenigingsmannen van Eendracht naar de achtergrond
tee hebben verdrongen.
Hett waren echter wel deze verenigingsmannen die verbindingen onderhieldenn met de buitenwereld. Met de metaalarbeiders van de Rijks-Marinewerf en
dee Koninklijke Fabriek was het contact niet moeilijk te leggen, zij woonden en
werktenn immers ter plaatse en maakten deel uit van dezelfde kleine gemeenschapp van Eilanders. Het opbloeiende verenigingsleven van de Amsterdamse
werkliedenn bood openingen naar een wijdere omgeving. Tot die omgeving behoordee in ieder geval de kring van Amsterdamse Internationalen. Zij zorgden
ervoorr dat het bericht van de scheepstimmerliedenstaking al op 4 mei 1869 in de
Algemenee Raad van de Internationale te Londen bekend werd.44 Twee dagen
tevorenn deed op Kattenburg een gerucht de ronde, als zouden de 'vereeniging
vann werklieden in België' en de Londense 'Internationale Bank' steun hebben
toegezegd.. Daarmee kon niets anders bedoeld zijn dan de Belgische afdeling,
respectievelijkk de centrale kas van de Internationale. 43
Dee Antwerpse Internationalen belegden inderdaad een meeting uit solidariteitt met de Amsterdamse scheepstimmerlieden. In een Amsterdamse stakingsvergaderingg kreeg dit laatste bericht echter een opmerkelijk koele ontvangst. De
aanwezigee Bijltjes waren ontstemd: steun uit Amsterdam wilden zij nog wel
aanvaarden,, maar van buitenlandse bemoeienis waren zij niet gediend. 46 De
specifiekee kenmerken van de Eilanden en hun bevolking speelden een grote rol
inn de eerste modern georganiseerde staking van Amsterdamse werklieden. De
buurtgebondenn solidariteit maakte de staking mogelijk en traditionele vormen
vann oproerigheid en (vrouwelijk) charivaresk gedrag hielpen patroons en werkwilligenn te intimideren.
Eenn maand nadat de scheepstimmerlieden hun staking hadden beëindigd,
werdd hun voorbeeld door de Amsterdamse typografen gevolgd. Bij die gelegen-
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heidd bleek duidelijk hoe groot de invloed van de buurt op het verloop van arbeidsconflictenn was. De typografen woonden verspreid over de hele stad en zo
lagenn ook hun werkplaatsen. Bij aanvang van de staking bleek al dat slechts een
derdee van alle vakgenoten bereid was het werk neer te leggen. En hoewel de
financiëlefinanciële reserves van de ANTB veel groter moeten zijn geweest dan die van het
formeell nog niet eens opgerichte Eendracht, verliep de staking van de typografenn al binnen een week. Toch kwam het tijdens de typografenstaking niet tot
relletjess tegen werkwilligen of patroons. 47 Het ontbrak misschien niet alle drukkersgezellenn aan de daartoe benodigde mentaliteit, maar de ruimtelijke structuurr van hun bedrijfstak bood er simpelweg geen plaats of gelegenheid toe.
Tochh vormden de buurt en mentaliteit van de Eilanders ook een beperking op
dee bewegingsvrijheid van de stakingsleiding. Dat de stakers niet door buitenlanderss ondersteund wilden worden, maar wel vanuit Amsterdam, was eigenlijk al
ergg ruimdenkend. Voor veel 'echte' Kattenburgers behoorde de rest van de stad
alal tot een verre buitenwereld, waarvan de bewoners zelfs een andere taal spraken.. Een veel geciteerde, maar naamloze Kattenburger vertelde nog kort voor
18500 met onverholen trots, nimmer bij de Haarlemmerpoort - aan het 'Aer-end'
vann de stad - te zijn geweest. Een brief die in januari 1842 op de deur van de
Oosterkerkk werd gevonden, dreigde dat de werkloze en gebrek lijdende Bijltjes
zichh 'het noodige met geweld zouden aanschaffen', niet ten koste echter van de
stedelijkee elite aan de grachten, maar van de eigen 'Heeren van de drie Eilanden'. 48 8
Nogg aan de vooravond van de staking werd een even beperkt blikveld door
eenn onbekend gebleven Eilander verwoord. Onder een met potlood getekend
doodshoofdd met gekruiste beenderen kraste hij in een urinoir zijn programma
voorr de klassenstrijd in buurtverband:
Denn dood aan de Amsterdammers, leven de scheepstimmerlieden!49
Dee stap van een zo nauw begrensd buurtchauvinisme naar internationale associatiee zou voor menig Eilander een te grote blijken.
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I N T E R N A T I O N A L E N :: IN OPENBAARHEID

Eindd augustus 1869 raakte de voorbereiding van een formele Amsterdamse afdelingg van de Internationale in een stroomversnelling. Sedert de publicatie van het
manifestt der Brusselse broeders in het Amsterdamsch Volksblad was precies eenjaar
verstreken.. Berichten over de vorderingen werden door de Algemene Raad in
Londenn ontvangen en de Antwerpse afdeling ondersteunde de Amsterdammers
inn hun streven.1 De Amsterdamse Internationalen slaagden er ondertussen in een
aantall kringen van lokale werklieden te mobiliseren.
All tijdens de staking op de Eilanden was een begin gemaakt met de voorbereidingenn voor een echte afdeling van de Internationale in Amsterdam, los van de
Bouwmaatschappij.. Die laatste dreigde ten onder te gaan door een ongeluk, dat
velerr hoop op een eigen woning deed vervliegen. De leden stapten in april 1869
evenn massaal en plotseling op als ze een paar maanden tevoren waren toegetreden,, en eisten restitutie van hun dure dubbeltjes. Die grootscheepse uittocht was
veroorzaaktt door berichten als zou de kas zijn verduisterd. Penningmeester Y.Z.
Kooll had wel een verklaring, maar die vermocht niemand van zijn goede trouw
tee overtuigen. Thuis in de Goudsbloemstraat had hij de kas zitten opmaken,
maarr was daarbij even van tafel opgestaan. Zijn vrouw zag wat papiertjes op de
keukentafell liggen en had die, nijver en proper als altijd, in de kachel geworpen.
Zoo waren een biljet van honderd en een van vijftig gulden in rook opgegaan.
Onderr de achtergebleven spaarders liepen de gemoederen zo hoog op, dat de
politiee eraan te pas moest komen om vergaderingen niet op een handgemeen te
doenn uitlopen. In de beweging zou nog heel lang bitter worden gegrapt over de
'kool'' die de Bouwmaatschappij was gestoofd.2 Van de onfortuinlijkee penningmeesterr werd nooit meer iets vernomen.

INN O P E N B A A R H E I D

Dee Internationalen vergaderden op 30 augustus 1869 voor het eerst formeel, in
eenn lokaal op de Nieuwmarkt. De opkomst viel tegen, en zal waarschijnlijk
voorall hebben bestaan uit werklieden die al eerder in aanraking waren gekomen
mett de initiatiefnemers. In ieder geval werd de overgrote meerderheid van de
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[7]] Kleermaker Hendrik Gerhard, 'de oude'.

aanwezigenn staande de vergadering lid.3 Onder degenen die tot de bijeenkomst
haddenn opgeroepen, waren de vakverenigingsmannen van de Eilanden, vertegenwoordigdd door de Kattenburger smidsgezellen Ansingh en Maagdenberg en
dee scheepstimmerman Assenbroek. Voorzitter werd H. Smit, metselaar op de
Koninklijkee Fabriek van Van Vlissingen en sinds november 1868 lid van de
Bouwmaatschappij.. Meer op de achtergrond bleef een aantal 'intellectuele' ledenn die afkomstig waren uit De Dageraad: Hendrik Huisman, H. H. Timmer en
H.G.. Kalshoven.4Wel beschikten de laatste twee over verreweg de grootste erva-
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ringg in het verenigingsleven. Als zeventienjarige jongeling was de handelsreizigerr Henri Timmer al rond 1856 door Hartman ingewijd in de geheimen van de
werkliedenorganisatie,, toen nog in diens Maatschappij tot Verbetering van den
Werkendenn Stand. In 1853 had Kalshoven diezelfde Maatschappij zelfs nog helpenn oprichten.5 Behalve deze 'bijna-heren' was ook een aantal werklieden afkomstigg uit Dageraadskringen. Dat gold voor de smeden Ansingh en Maagdenberg,, maar ook voor de kleermakers J.H. Gilkens en Hendrik Gerhard.6
Inn de nu publiekelijk optredende afdeling van de Internationale, die als Nederlandsenn Werkliedenverbond (NWV) door het leven zou gaan, traden aanvankelijkk niet de Dageradianen of Eilanders, maar drie jonge typografen, J.H.F.H.
Wollring,, J. van den Berg en C.P. Michon van de Amsterdamse ANTB, het sterkst
opp de voorgrond. Dat deze hechte drieschaar niet terugschrok voor een publiekelijkk optreden, was al eerder gebleken: van hun hand was eind mei het dichtbundeltjee Typografen-Ontboezemingen verschenen, ten bate van de gezinnen van
stakendee scheepstimmerlieden. Een maand later hadden zij gezamenlijk een
hoofdroll gespeeld in de Amsterdamse typografenstaking.7
Wollring,, Michon en Van den Berg waren rond de 25 jaar en hun optreden
wass anders dan tot dan toe voor vakverenigingsmannen gewoon was. Aan durf
enn brutaliteit ontbrak het hun niet, wat bleek bij een 'heibeltje' tijdens de kermisdagen.. Met een verzoek om vrijkaartjes voor een tentoonstelling hadden
Wollringg en Van den Berg zich toen - waarschijnlijk met een slok op - gemeld
bijj het huis van patroon De Hoogh, die zijn bediende liet zeggen dat hij niet
thuiss was. Van den Berg en Wollring hadden het niet geloofd, waren het huis
binnengestormdd en hadden de drukkersbaas inderdaad aangetroffen. Die had
nogg geprobeerd de visite eigenhandig de trap af te smijten, maar moest uiteindelijkk politiehulp inroepen. Voor twee hoofdbestuurders van de ANTB was een
incidentt als dit natuurlijk hoogst ongepast, en de vrolijke kermisgangers werden
tijdelijkk geroyeerd.8 De derde jongeling, C.P. Michon, voldeed evenmin aan het
ideaalbeeldd van de fatsoenlijke, slechts naar zedelijke verheffing dorstende typograaf.. Een tijdgenoot zou Michon later omschrijven als:
Eenn heethoofd, een soort van nederlandschen Marat, wiens stereotype roode
dass en slordige kleeding hem tot mikpunt maakten veler spot.
Sindss de staking had Michon niet meer aan het werk kunnen komen, en de
melkboerr bij wie hij een kamer in de Bethaniënstraat huurde, wist de politie nog
tee vertellen dat hij gewoonlijk pas heel laat thuiskwam.9 In de schoot van de
Internationalee moeten verschillen in temperament en levensstijl voor de nodige
spanningenn hebben gezorgd. Nog dertigjaar later zou Henri Timmer, optredend
alss anonieme getuige, de informatie leveren voor een vinnig oordeel over het
drietal: :
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Zijj behoorden juist tot het groepje schreeuwers, niet al te best deugend voor
"tevigg organizaciewerk. En bovendien - en dit woog misschien nog zwaarder
-- aet waren mannen die van een vroolijk leventje hielden en die met hun administraciee - ook die ondervinding moest worden opgedaan - niet al te nauwkeurigg waren.10
Opp 4 september 1869, nog geen week na de vergadering op de Nieuwmarkt,
verscheenn het weekblad De Werkman, Orgaan voor Arbeidersverenigingen, met de
mededelingg dat het 'in andere handen' was overgegaan. Het 'groepje schreeuwers'' dat 'niet al te best/' gedeugd zou hebben voor organisatiewerk, had daarmeee een geweldige slag geslagen. Vanaf dat moment voerde Wollring de redactie
vann De Werkman vanuit de Goudsbloemstraat, terwijl zijn vriend Jan van den
Bergg de verspreiding vanuit de Egelantiersstraat verzorgde en schoonvader Vislaakee zijn drukpers in de Rozenstraat beschikbaar stelde. Uitgever werd Johanness W. Braun uit de Molsteeg, uitgever van Evert Hartman, maar ook van de
Typografen-OntboezemingenTypografen-Ontboezemingen en tevens betrokken bij de acties van Klaas Ris. In De
WerkmanWerkman beschikte het Nederlandsen Werklieden Verbond over een geducht
wapenn in de strijd om de publieke belangstelling. Formeel zouDe Werkman nimmerr het orgaan van het NWV worden. Wel bood het de Internationalen zo veel
ruimte,, dat het plan voor een eigen weekblad, dat de Standaard des Volks zou gaan
heten,, kon worden opgegeven.11

W E R K L I E D E NN U I T ALLE VAKKEN

Nadatt het NWV op dinsdag 5 oktober in het lokaal van de heer Van Os op de
Nieuwmarktt bij de Koningstraat officieel was 'geconstitueerd' en een bestuur
hadd gekozen, startte een reeks van openbare vergaderingen. Na ruim een jaar
vann omzichtige voorbereidingen in de schaduw trad de Internationale daarmee
inn het volle daglicht. De eerste van deze bijeenkomsten voor werklieden 'uit alle
vakken'' vond op zondagmiddag 21 november plaats in het bekende lokaal De
Vereenigingg in de Warmoesstraat, waar ook De Dageraad vaak vergaderde. Aan
dee groot opgemaakte oproep in De Werkman werd goed gehoor gegeven: 700
Amsterdammerss kwamen op, van wie er volgens het opgetogen verslag nagenoeg
3000 lid zouden zijn geworden.12
Dee schaarse ooggetuigenverslagen van deze eerste bijeenkomsten laten zien
hoee de Internationalen probeerden hun publiek warm te krijgen voor het NWV.
Dee indrukwekkend kalme en bedachtzame kleermaker Hendrik Gerhard moet
err gesproken hebben over zijn communistische toekomstvisioenen, zoals hij
eerderr al in De Dageraad had gedaan. Of al zijn toehoorders zijn beeld van een
komendd Arcadië' zonder eigendomsrecht ten volle begrepen hebben, mag overigenss betwijfeld worden. Een politiedienaar vatte het geheel tenminste samen als
eenn klacht 'over belastingen'. 13 Een vast punt op het programma lijkt het voorle-
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zenn van de reglementen te zijn geweest. Daarin stelde het NWV zich ten doel, de
belangenn der werklieden op geoorloofde en wettige wijze te bevorderen en tegelijkertijdd 'eendracht en verbroedering onder de leden' te bevorderen. Veredeling
enn verheffing zouden worden nagestreefd door 'het voeren van gedachtewisselingg over de algemeene belangen der werklieden in bijeenkomsten of vergaderingen',, maar ook door te strijden tegen ingeslopen misbruiken, als het langer
dann tien uur daags werken. De Internationalen durfden in hun reglement zelfs
openlijkk te verkondigen dat zij elkaar onderling zouden steunen bij werkstakingenn en beloofden: 'hen te ondersteunen, die, door te strijden voor de belangen
derr werklieden en der Internationale, werkeloos zijn geworden'.14 Daarmee kreeg
hett publiek een mengsel van bekende thema's en een nieuwe aanpak voorgeschoteld.. Eendracht, verbroedering en zelfs het voeren van gedachtewisselingen
terr verheffingen veredeling sloten aan bij een bestaande denkwereld en praktijk,
maarr het tevoren aankondigen werkstakingen te zullen ondersteunen, was een
uitdagendee noviteit. Met de herinnering aan de twee grote stakingen van Amsterdamsee scheepstimmerlieden en typografen nog vers in het geheugen, sloeg
dee boodschap goed aan.
Ookk het internationale karakter van de nieuwe werkliedenvereniging maakte
indruk.. De uitlatingen van een Amsterdamse timmerman tonen aan, dat men
zichh in Amsterdam een nogal overdreven voorstelling van de macht der Internationalee maakte. Hij vroeg zich af wie de belangen van de werkman beter zou
kunnenn verdedigen dan de Internationale met haar ^honderdduizenden' leden
inn 'alle landen': 'Wij moeten dus allen leden worden van die vereeniging, want
"eendrachtt maakt macht".'15 Deze hooggespannen verwachtingen werden waarschijnlijkk gewekt door de berichtgeving in De Werkman, waarin nu wekelijks te
lezenn viel over massale stakingen in Engeland, Zwitserland of Silezië, over
revolutionairee banketten in Barcelona waar duizenden aanzaten, en zelfs over
eenn bloeiende kolonie van wel 1400 Duitse communisten in het Amerikaanse
Iowa,, die 'alles' gemeenschappelijk deden, 'waarbij zij zich zeer goed bevinden'.16 6
Hett bericht van een bezoeker aan de derde openbare bijeenkomst, nu in een
feestzaall op de hoek van de Suikerbakkerssteeg en de Nieuwezijds Voorburgwal,
maaktt duidelijk dat het publiek van meer dan alleen gloedvolle woorden genoot.
Bakkerr Bernard Dumans had tot de eerste vijftig leden van de Bouwmaatschappijj behoord, maar was tot zijn spijt verhinderd geweest de eerste twee openbare
bijeenkomstenn van het NWV bij te wonen. Op 13 december was hij er wel, maar
nauwelijkss had de tweede spreker het woord genomen,
off er ontstond een drukte door het bedienen van gasten, welke ongelukkiglijk
juistt vlak naast de voornoemde spreker hadden plaats genomen, en daarbij
duurdee het zoo beestachtig lang eer die bediende geld teruggegeven had [...]
waarr tot overmaat van ramp nog bij kwam, dat hij toevallig vlak vóór den sprekerr stond en deze daardoor voor 't oog van een aantal toehoorders geheel verborgenn was.17
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Dumanss zag zelfs drie aanwezigen in slaap sukkelen, maar liet zich door deze
'doodee dienders' en 'nathalzen' niet ontmoedigen. Als enthousiast novice van de
Internationalee deed hij meteen maar een suggestie, die laat zien dat de mannen
vann het NWV de techniek van het openbaar vergaderen nog niet helemaal in de
vingerss hadden. Bernard Dumans vroeg zich af,
off er geen mogelijkheid zoude bestaan, om de sprekers of redenaars voortaan
opp eene verhevenheid te doen plaats nemen, daar ik opgemerkt heb [...], dat zij
gelijkvloerss staan met hunnen toehoorders.18
Eenn dergelijke verhevenheid leek onontbeerlijk, niet alleen om de sprekers in
staatt te stellen over de hoofden van bedienende tappers heen te spreken, maar
tevenss om hun de nodige waardigheid te verschaffen. Het eerste jaarverslag van
dee Amsterdamse Internationalen vermeldt dan ook met zekere trots de aanschaf
vann een spreekgestoelte. 19 Tegen de dorst van de bezoekers hielp het niet: meermalenn stelde de politie vast, dat tijdens de vergaderingen 'een nogal ruim gebruik'' werd gemaakt van sterke drank, of dat 'vrij wat' bier en sterke drank werd
verteerd. zo VoorsobereInternationalenalss Bernard Dumans enHendrikGerhard
bleeff het drinken een ergernis, maar voor een deel van de bezoekers moet juist
dee 'natte' gezelligheid de aantrekkelijkheid van de bijeenkomsten aanzienlijk
hebbenn verhoogd.
Omm openbare meetings voor een groot publiek te houden, was ruimte nodig,
enn die werd moeilijker te vinden naarmate het NWV bekender werd en groter
weerstandd opriep. Als om die weerstand te rechtvaardigen werd de naam van de
organisatiee nog wat aanstootgevender: in plaats van Nederlandsen noemden de
Internationalenn zich vanaf 1870 Internationaal Werklieden-Verbond (iwv). Al in
januarii 1870 werd de Internationale uit het hart van de stad verdreven, nadat de
politiee bij verschillende zaalverhuurders vragen was komen stellen. Een toevluchtt vond men in de Plantage, waar de uitbater van zaal Vliedzorg onderdak
durfdee te verlenen. In Vliedzorg hadden eerder de stakende Bijltjes vergaderd,
voorr wie het niet ver van huis was geweest. Een belangrijk deel van de iwv-aanhangg woonde echter aan de andere kant van de stad, in de Jordaan.21 Het bestuur
vreesdee dan ook dat de verhuizing de opkomst geen goed zou doen:' "Het is
zeerr ver van mijne woning!" zullen vele onzer leden, en terecht, uitroepen.'
Maarr een andere keuze had men niet en welbeschouwd was een wandeling van
eenn halfuur op maandagavond toch niet teveel gevraagd voor zo een groots doel?
Misschienn zou nog wel veel groter lijden gedragen moeten worden, 'aleer wij ons
hebbenn krachtig gemaakt om onzen voet neer te zetten op den drakenkop van
hett gezach, den dwang, de achteruitzetting!' 22 Het was voor het eerst dat de
Internationalenn in De Werkman een zo felle toon aansloegen. De 'zaalafdrijving'
lijktt dan ook een voorname factor ten gunste van radicalisering te zijn geweest.
Datt hun de toegang tot het centrum van de eigen stad werd ontzegd, kwam
blijkbaarr hard aan. Achteraf bleek een halfuur lopen na de werkdag inderdaad
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teveel,, of er moet een andere reden zijn geweest om de reeks bijeenkomsten voor
werkliedenn uit alle vakken af te breken. Twee jaren lang, van januari 1870 tot
decemberr 1871, belegden de Internationalen uitsluitend bijeenkomsten voor
vakgenotenn of strikt besloten vergaderingen voor leden.
Dee draad werd weer opgenomen op de allerlaatste dag van 1871, op initiatief
vann een nieuwe Gemengde Vereeniging, gevormd uit Internationalen voor wie
geenn vakorganisatie bestond- Op 31 december werden alle werklieden uitgenodigdd voor een vreedzaam overleg over lots verbetering, dat vrijwel gelijktijdig
zouu plaatsvinden in lokalen op Rapenburg, Oostenburg en in de Stilsteeg achter
hett Paleis.23 In de weken die volgden, zouden soortgelijke vergaderingen op
zondagenn worden gehouden, waarbij het aantal vergaderplaatsen toenam tot zes
enn de verspreiding over de buurten verbeterde met lokalen in de Jordaanse
Boomstraatt en bij de Hooge Sluis, aan de zuidoostelijke rand van de stad. Dit
laatstee lokaal, voorheen bekend als De Steenen Molen en recent tot Dalrust omgedoopt,, was groter dan de andere gelegenheden en zou de belangrijkste publiekee tribune van de Internationale in Amsterdam worden. Het was, voor wie uit
dee Jordaan moest komen, minstens even ver lopen als Vliedzorg in de Plantage,
maarr de Dalrust-bijeenkomsten werden op zondagmiddag in plaats van op
maandagavondd gehouden. Een wandeling langs de Amstel of de Buitensingel
wass een gebruikelijk zondags uitje, en de keuze voor de half vervallen uitspanningg Dalrust, gelegen bij de plek waar beide wandelroutes elkaar kruisten, zou
dann ook een bijzonder gelukkige blijken.

DALRUST T

Onbetwistt voorman van de Gemengde Vereeniging en hoofdrolspeler in Dalrust
werdd Klaas Ris, van wie tot dan toe binnen het iwv weinig was vernomen.24 De
tweewekelijksee bijeenkomsten in Dalrust leken zelfs min of meer een privéondernemingg van Ris, die er met zijn optreden in slaagde een vast publiek van
tussenn de 150 en 400 man te trekken. Ris was niet te beschroomd om voortdurendd zelf op de voorgrond te treden. Bijvoorbeeld door op zondag 29 september
18722 eerst aan te kondigen twee adressen van zijn hand voor te zullen lezen,
maar,, alsof dat nog niet genoeg was, te beginnen met een voordracht uit zijn
eigenn brochure De achterlaadgeweren in verband beschouwd met de volksweerbaarheid,
dede koopmansbeurs, de ploeg en de werkende stand.2,5 Zelfs zijn persoonlijke kwestie
mett de Amsterdamse brandweer werd het publiek niet onthouden. Bijna tien
jarenn nadat hij zijn premies als pijpvoerderr was misgelopen, achtte Ris de zaak
nogg altijd van voldoende belang om er in Dalrust uitgebreid van te verhalen.26
Zoo er anderen dan Klaas Ris spraken, lijken zij zich veelal aan diens luimige
aanpakk te hebben gespiegeld. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens beraadslagingen in
Dalrustt over de vraag welk geschenk de koning ter gelegenheid van zijn 25-jarig
jubileumm zou moeten krijgen. Ris wilde hem een memorie van grieven aanbie121 1

den,, zodat de koning eindelijk eens iets kreeg wat hij nog niet bezat, dat wilde
zeggen:: kennis van het volk. Iemand in de zaal had een nog leuker idee en opperdee de koning een bril aan te bieden, 'die zoo scherp ziende was dat Hij daarmedee in de woningen der werklieden kon dringen'. 27
Oudee bekenden als Albert Hofman kwamen dankzij de volksbijeenkomsten
inn Dalrust weer in beweging. Hofman liet de oude grief omtrent zijn oneervol
ontslagg uit de schutterij rusten en bereed nu een nieuw stokpaard: de vergiftigingg van het Amsterdamse werkliedenvolk met ondeugdelijk vlees. Als slager
wistt Hofman de suggestie van deskundigheid te wekken. Op de eerste kerstdag
vann 1873 bracht hij met veel pathos een schandaal aan het licht: goedkoop aangebodenn paardenvlees zou afkomstig zijn van zieke en gestorven dieren, waarvan
dee kadavers onder toezicht van corrupte inspecteurs 'dood' werden 'geslacht'.
Eenn reeks spreekbeurten in Dalrust en Hofmans artikelen in De Werkman, De
AmsterdamscheAmsterdamsche Gids en het Algemeen Amsterdamsch Advertentieblad baarden niet weinigg opzien en leidden zelfs tot een officieel onderzoek door de gemeente. Dat
zouu overigens uitwijzen dat het vlees in Hofmans eigen slagerij in de Spuistraat
niett helemaal zuiver op de graat was, maar zulks kwamen noch de bezoekers van
Dalrust,, noch de lezers van De Werkman te weten.28
Voorr de dienaren van politie, evenals de 'burgerlijke' pers steeds aanwezig om
vann het gebeurde in Dalrust verslag te doen, was het chaotische verloop van de
Dalrust-bijeenkomstenn soms om wanhopig van te worden. Zo werd de bijeenkomstt van 13 oktober 1872 door Ris om 13.00 uur nog ordelijk geopend met het
voorlezenn van de agenda, waarvan Inspecteur J. A. Hazenberg nauwgezet aantekeningg maakte. Maar nadat Ris aansluitend had opgemerkt dat burgemeester
enn wethouders beter burgemeester en 'Wetsverdraaijers' konden heten, werd de
agendaa verder geheel uit het oog verloren. Ris vertrouwde zijn gehoor toe, dat
wanneerr hij zijn gemoed zou volgen:
'hijj huiverde om het te zeggen', die lui in hun nek zou pakken, hun door de
glazenn gooijen, zoodat zij in de Achterburgwal zouden teregt komen.29
Inspecteurr Hazenberg heeft zich de moeite bespaard, precies te noteren wat er
daarnaa allemaal nog te berde werd gebracht: 'Er werden vervolgens allerlei flauwee aardigheden gedebiteerd, geheel afwijkende van de te behandelen zaak.' Dat
gingg twee uur lang door, tot Ris een pauze van 5 minuten inlaste. Na de pauze
zouu het tweede punt op de agenda worden behandeld, 'doch [men] kwam tot
geenn resultaat, doordien men was voortgegaan met praatjes geheel afwijkende
vann het te behandelen punt'. 30 De zondagmiddagen in Dalrust boden veelal
meerr vermaak dan intellectuele vorming. Eén aspect van het toekomstige communistischee Amsterdam, zoals Hendrik Gerhard het schetste, leek daarmee in
Dalrustt al te worden verwezenlijkt:
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Err zijn rondom op den Buitensingel, nagenoeg op gelijke afstanden van elkander,, 4 groote etablissementen gelegen, alles smaakvol ingericht, met tuinen
daaraann verbonden, waarin de jeugd zich naar hartelust kan vermaken.31
Eenn communistisch Amsterdam liet nog op zich wachten, maar in Dalrast vermaaktenn jong en oud zich alvast naar hartenlust.
Datt in Dalrust veel gelachen werd, betekende niet dat het werkmansstreven
err altijd even gemoedelijk werd opgevat. De bijeenkomsten boden revolutionair
vuurwerkk en spektakel, en ook daarvoor was het publiek een tijd lang te vinden.
Dee teksten die Ris er voorlas of uitsprak, waren zelden mild. In De achterlaadgeweren,ren, dat dateerde van 1867 maar waaruit hij nog in september 1872 in Dalrust las,
hadd Ris bekend dat, wanneer hij had kunnen bidden, hij bidden zou om veel
geldd voor de aanschaf van 100.000 achterlaadgeweren. Die zouden dan bestemd
zijnn voor een korps dat 'de rechtvaardigheid' moest handhaven, en daarbij niet
zachtzinnigg zou optreden:
Zijj die een arbeider zijn loon onthouden moeten terecht staan en bij volhardingg ter dood worden gebracht, want ze zijn gevaarlijker dan de cholera.32
Tochh werd in Dalrust de oplossing van het sociale vraagstuk niet in de eerste
plaatss gezocht in revolutionair geweld. Welbeschouwd was er niet één oplossing
off strategie die er de eerste plaats innam, maar kwam er van alles tegelijk aan
bod.. Natuurlijk werd soms aangedrongen op vereniging en vakorganisatie, maar
veelvuldigerr waren de pleidooien voor algemeen kiesrecht, voor opheffing van
hett recht op eigendom of voor een hogere exportbelasting die het vlees betaalbaarr moest maken. Verder werd ook wel gepleit voor het bouwen van goedkope
arbeiderswoningenn door de gemeente en het omvormen van kazernes in 'leerscholenn voor onderwijs, handel en nijverheid'.33 Geëmigreerde Internationalen
kwamenn bij bezoeken aan Amsterdam in Dalrust vertellen over hoge lonen en
dee kracht van de arbeidersbeweging in het buitenland en propageerden zelfs
migratiee als oplossing van de sociale kwestie.34 Een coherente visie en strategie
zouu in Dalrust echter niet tot ontwikkeling komen, en daaraan was het ongerichtee optreden van Klaas Ris medeschuldig.
Opp zondag 10 november 1872 moet het de bezoekers geduizeld hebben. De
bedaardee Gerhard verklaarde er onomwonden een geheel nieuwe maatschappij
tee willen, en jongeling I.S. van der Hout verduidelijkte een en ander met een
onverbloemdee verwijzing naar de Franse Revolutie:
Opp nieuw zou dan '89 geboren worden en op de puinhopen der tegenwoordige
maatschappijj zal een nieuwe, veel betere maatschappij gesticht worden, want
dee tegenwoordige is verrot.35
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Riss leek op deze novemberdag niet minder revolutionair gestemd, toen hij verklaardee dat zijn haren en baard weliswaar grijs begonnen te worden, maar dat
dee werklieden 'regt zullen krijgen, al moest hij er ook zijn kop aan wagen'. In
algemeenn kiesrecht zag hij nu eens geen oplossing, wel in een nieuwe grondwetNiett een grondwet evenwel die de macht aan het volk zou brengen, maar een die
dee koning moest bevrijden van zijn ministers en de Tweede Kamer. Want wanneerr de koning zijn macht weer zou hebben herwonnen, zou hij die kunnen
aanwendenn 'om diegene recht te verschaffen, die het nu niet kan krijgen, zooals
maarr al te vaak gebeurt'. 36 Daarmee hielden de Amsterdamse Internationalen in
éénn openbare bijeenkomst zowel een pleidooi voor een gewelddadige revolutie
tegenn het private eigendom, als voor een autocratisch koningschap. Over een
voorspelbaarr of eentonig programma hadden de bezoekers van Dalrust in ieder
gevall niet te klagen.
Dee opwindendste Dalrust-bijeenkomsten waren in november 1872 echter al
verledenn tijd. Die waren een paar maanden eerder, in de nazomer, gehouden.
Salomonn van der Hout had er op de laatste zondag van juli gesproken over de
hogee huren en het gebrek aan woningen, en om daaraan iets te doen werd een
rekwestt opgesteld waarin burgemeester Jonkheer C J . A. den Tex werd gevraagd
omm een vast tarief voor huurprijzen, en verder overheidsingrijpen ter leniging
vann de woningnood. 37 Op de bijeenkomst van zondag 11 augustus werd het rekwestt door de aanwezigen goedgekeurd. Die middag kwamen rond 3 uur de
eerstee berichten op het hoofdbureau van politie binnen, dat vanaf Dalrust 300
mann 'en corps' op weg waren naar de burgemeesterswoning in de 'Gouden
Bocht'' van de Herengracht (bij de Spiegelstraat). In de Plantage liep rond dat
tijdstipp een vergadering van bij de Internationale aangesloten smidsgezellen af.
Ookk zij bleken op de hoogte van de elders gehouden optocht. Agenten hoorden
henn zeggen dat de vergaderden in Dalrust optrokken naar het Kaasplein, 'om
vandaarr uit een optocht te houden, dat het een deel der Internationale was wier
zoekenn het is de Koning en de regeering weg te krijgen'. Een halfuur later stondenn Ris en de zijnen, onderweg vermeerderd tot wel 500 man, voor een dichte
deur:: de burgemeester bleek niet thuis.38
Hett rekwest lieten Ris en Van der Hout toen maar achter in handen van de
huisknechtt van de burgemeester, maar daarmee was de zaak niet afgedaan. Twee
wekenn later, op zondag 25 augustus 1872, kwamen niet minder dan 1400 Amsterdammerss horen wat de burgemeester geantwoord had. Zaal Dalrust kon maar
4000 mensen herbergen en was dan ook 'stampvol bezet', terwijl buiten 'wel ruim
10000 personen van allerlei stand doch meestal werklieden' wachtten op wat ging
komen. 399 Binnen kon Van der Hout het kort houden: twee dagen tevoren was hij
ontbodenn en had van de burgemeester persoonlijk gezegd gekregen dat het rekwestt aan het verkeerde adres was bezorgd. Met de goede raad zich voortaan tot
dee koning of de Tweede Kamer te richten, was hij weer naar huis gestuurd. Na
ditt relaas vroeg Klaas Ris het verontwaardigde gehoor of het nog eens de straat
opp wilde, en kreeg daarop een enthousiaste reactie. Gesterkt door een serie korte
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toespraken,, waarin achtereenvolgens woningbouw van gemeentewege, een nieuwee maatschappij op coöperatieve grondslag, algemeen stemrecht en het oude
plann van de Bouwmaatschappij werden aangeprezen, verzocht Klaas Ris de aanwezigenn 'met vieren voor het gebouw waarin de vergadering gehouden was aan
tee treden' en begaven de Internationalen zich op weg.40
Burgemeesterr DenTex was ditmaal wel thuis en trad met een wethouder en
enigee politieagenten naar buiten. Hij toonde zich weinig ingenomen met het
bezoek,, dat zich tegen halfdrie aandiende. Klaas Ris nam het woord, maar Den
Texx weigerde naar hem te luisteren en zei alleen de hem reeds bekende Van der
Houtt te willen aanhoren. Die legde daarop uit dat men gekomen was om een
antwoordd te vernemen op het twee weken eerder achtergelaten rekwest. Hoe
onverschrokkenn de demonstranten misschien ook leken, nadat DenTex hun 'het
onvoegzamee hunner handelingen onder het oog gebracht' had, dropen allen af.41
Eenn opgeluchte burgemeester kon om kwart over drie aan de commissaris des
Koningss in Haarlem telegraferen: 'De optogt is voorbij [,] de groote massa menschenn gaat langzaam uit elkander zoodat ik mij vlei dat de rust weder spoedig
hersteldd zal zijn.' 42
Dee 'groote massa menschen' toog ondertussen gezamenlijk naar het Koningsplein,, waar het ongenoegen omtrent het magere resultaat hunner demonstreren
opp niet mis te verstane wijze werd afgereageerd op de organisatoren van de demonstratievee wandeling. Terwijl Ris aankondigde dat hij 'nog deze week gedruktee oproepings billetten zou doen gereed maken tot het houden van een
naderenn optocht', begon de menigte op te dringen en wel zo hardhandig dat Ris
enn Van der Hout moesten vluchten om niet onder de voet gelopen te worden. Pas
naa zich een halfuur schuil te hebben gehouden in een tapperij op de Botermarkt,
kondenn zij veilig naar huis. 43
Dee stemming in de stad moet vergelijkbaar zijn geweest met die van het revolutiejaarr 1848. Commissaris Steenbergen, belast met het toezicht op de Jordaan,
constateerdee begin september 1872 mismoedig, dat de volksgeest veel te wensen
overliet: :
Voorall in de laatste tijden treft men meer dan ooit volksmenigten aan die luide
luchtt geven aan hunne ontevredenheid en openlijk verklaren, alsdat de kleine
mann door hunne meer bevoorregte natuurgenoten wordt uitgezogen en dat het
beterr is zich dood te vechten dan te moeten doodhongeren.44
Datt de volksmenigte haar ontevredenheid lucht kon geven door Ris en Van der
Houtt van straat te verjagen, moet ook voor Steenbergen als een verrassing zijn
gekomen. .
Nogg maar een paar maanden tevoren, in april 1872, hadden ook de 'Internationale'' smidsgezellen op de Eilanden ondervonden hoe wispelturig de 'volksgeest'' kon zijn. De Internationalen hadden zich tegen de feestelijkheden rond
hett 300-jarig jubileum van de inname van Den Briel gekeerd. Dat werd hun niet
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inn dank afgenomen en Ansingh, Maagdenberg en hun kameraad Justinus Theodoruss de Leeuw kregen van hun collega's op de Rijks-Marinewerf de rekening
gepresenteerd.. De Kattenburger traditie getrouw, gebeurde dat op weinig zachtzinnigee wijze: Ansingh werd als bekendste Internationaal bij de uitgang van de
werff tot staan gebracht en met blikken ketels en kruiken afgetuigd. Zijn vrouw
enn moeder zagen het vanuit huize Ansingh aan de overkant gebeuren en schoten
vergeefss te hulp. De werklieden van de werf weigerden nog langer met Ansingh
enn de zijnen samen te werken en dreigden zelfs het werk te zullen staken wanneerr zij zouden terugkeren. Toen De Leeuw na verloop van tijd (als enige van de
drie)) zijn werk weer hervatte, werd hij met een honend 'Hoera' door het overige
werkliedenvolkk ontvangen. 45 Tijdens de scheepstimmerliedenstaking van 1869
hadd de Internationale profijt kunnen trekken van oproerige en charivareske
traditiess op de Eilanden, maar nu bleek dezelfde mentaliteit zich ook tegen hen
tee kunnen keren.
Naa de twee straatdemonstraties vanaf Dalrust in augustus 1872 zijn geen
verderee optochten meer gehouden, waarschijnlijk omdat de Internationalen zelf
schrokkenn van de onvoorspelbaarheid van de door hen ontketende krachten.
Voorr het eerst hadden zij hun aanhang in levenden lijve op straat gebracht, en
dee afloop mocht nauwelijks bevredigend heten. Met de mobilisatie voor een
demonstratievee optocht hadden Ris en Van der Hout aansluiting gezocht en
gevondenn bij de traditie van oproer. Na het vertrek vanaf Dalrust hadden zich
inderdaadd troepjes jongelieden bij de stoet gevoegd, die zich onttrokken hadden
aann iedere controle. Voor de burgemeester was het voldoende reden nog eens te
benadrukkenn dat optochten zonder zijn vergunning niet waren toegestaan, een
boodschapp die bekend werd gemaakt middels aanplakbiljetten en een schrijven
aann Ris en Van der Hout persoonlijk. Het gaf Klaas Ris weer stof voor een
brochuree met Vragen en grieven, waarin hij weigerde de verantwoordelijkheid op
zichh te nemen voor kwajongens die zich onderweg bij de stoet hadden aangesloten. 46 6
Voortaann zou Ris het weer jarenlang laten bij dreigende verwijzingen naar de
traditiee van volksoptochten en oproer. Hij begon er nog diezelfde avond van 2-5
augustuss mee, in een vergadering van dertig houtzagers. Ris deed er verslag van
hett gebeurde van de afgelopen middag, beloofde de burgemeester met aanplakbiljettenn als leugenaar te zullen ontmaskeren, maar verzweeg zijn vlucht voor
hett opdringende publiek. Wel kondigde hij aan de koning, tijdens de opening
vann de Staten-Generaal, te zullen herinneren aan diens eed de belangen van het
volkk te zullen behartigen:
enn als hij dan antwoorde, Ik kan er ook niets aan doen dan zullen we zeggen,
dann hebben we ook geen Koning noodig die zoovele millioenen van het land
trektt en dan moet hij maar weg.47
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Hett was een bekend lied, voor Ris zo goed als voor de toehoorders, maar gevolgenn had het niet. Anders dan de burgemeesterswoning op de Herengracht, was
Denn Haag nu eenmaal niet in één dag te belopen.

DRUKWERKK OP STRAAT

Hett openbaar optreden van de Amsterdamse Internationalen beperkte zich niet
tott toespraken binnen vier muren van feestzalen en tapperijen of de twee optochtenn naar de burgemeesterswoning. Ook de mogelijkheden die de drukpers
bood,, werden ten volle benut. In de eerste plaats met de wekelijkse afleveringen
vann De Werkman, die zeker niet alleen de vaste abonnees onder ogen kwamen. De
verzondenn exemplaren werden door meerdere mensen gelezen: in huiselijke
kring,, in vertrouwde kroegen en zelfs op de werkvloer. Kleermaker J.R Vooren
wistt te vertellen, dat er in Amsterdam maar 'weinig winkels' waren 'waar de
gezellenn ze er niet onderling op nahouden'. 48 Waarschijnlijk werden de nummers,, zoals bij andere arbeidersbladen binnen en buiten Nederland, gespaard,
herlezenn en opgevat als een doorlopend geheel in wekelijkse afleveringen.49
Jarenlangg werd bovendien ieder nummer van De Werkman op vaste punten in
dee stad aangeplakt. Dat dat niet vergeefs gedaan werd, bleek toen men in oktoberr 1873 met die gewoonte brak. De redactie werd onmiddellijk aangesproken
opp het feit dat het blad niet meer op de gebruikelijke muren en schuttingen
gelezenn kon worden. Terecht wees men er daarbij op dat juist langs die weg de
inhoudd toegankelijk werd gemaakt voor hen wier behoefte het grootst was: zij
diee voor het blad geen geld hadden. 50
Pogingenn De Werkman op straat te verkopen, liepen evenwel op niets uit. De
goedee raad die de Nederlandse Internationaal J.Th. Potharst vanuit Londen gaf,
omm het blad door betaalde lopers op straat en in koffiehuizen te laten verkopen,
ontloktee de redactie de verzuchting dat zoiets in Londen misschien kon slagen,
maar: :
Tee Amsterdam is er - wij hebben het meermalen beproefd - bijna geen blad op
straatt te verkoopen, geen persoon zelfs kunnen wij er voor krijgen, tot malle
Marte[n]] toe, wiens vak het is met pennevruchten van wat of van wie ook de
stratenn te doorkruisen, roepende en schreeuwende, bedankt er voor, daar aan
eenn mooie moord vrij wat meer te verdienen is.51
Inn grotere herbergen was men beleefd de deur gewezen, in de kleinere 'konden
onzee loopers in plaats van centen klappen bekomen'. Een uitzondering vormden
dee paar gelegenheden 'die met ons streven ingenomen zijn' en waar het blad
verkochtt werd en op de leestafel lag. Die plekken vormden een onlosmakelijk
bestanddeell van het netwerk van de Internationalen en konden daarom nauwelijkss meer tot de publieke sfeer gerekend worden.
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Opp muren, schuttingen en urinoirs viel overigens meer te lezen dan alleen de
aangeplaktee nummers van De Werkman. Regelmatigstuitte de politie op gedrukte
oproepenn voor vergaderingen die waren aangeplakt, uitgedeeld of achter de
ramenn van tapperijen opgehangen. 52 Los van dit strikt functionele drukwerk, en
veell alarmerender, waren de zo nu en dan verspreide aanplakbiljetten waarin
mett agressieve spot werd uitgehaald naar politieke tegenstanders, patroons of
hett bevoegd gezag. Juist dit soort drukwerk trok steeds een nieuwsgierig publiek,, dat tijdens het (voor)lezen allicht in gesprek kon raken en onder invloed
vann de opruiende taal tot daden zou kunnen overgaan.53
Klaass Ris liet het verschijnen van zijn brochures nu vergezeld gaan van aankondigingenn op grootformaat, waarin de aandacht van het publiek werd getrokkenn met opruiende versjes. Zo bijvoorbeeld ter gelegenheid van het gereedkomenn van zijn Vragen en grieven in september 1872, na de optochten richting
burgemeester: :
Wiltt gij dat regt geschied,
Onthoudtt dat ook een ander niet,
Wantt door onthouding van dat regt,
Maaktt gij dat een zwijger zegt
Eerstt dient door U den pligt vervuld,
Wantt anders stijgt mijn ongeduld.54
Hett reclameoffensief van een katholiek uitgever uit Rotterdam gaf aanleiding
tott een geruchtmakende tegencampagne door de Amsterdamse Internationalen.
Eenn zekere pastoor Jansen publiceerde in het voorjaar van 1871 het boekje Wacht
UU voor de Internationale, dat vooral vermaard werd doordat de Amsterdamse Internationalenn er zo behendig op inspeelden. Henri Timmer toog naar Rotterdam
omm de rekening te vereffenen, maar pastoor Jansen deed niet open, naar Timmer
laterr vertelde, omdat hij 'doodsbang voor den vreeselijken internationalist' zou
zijnn geweest.55 Een verhaal dat het in eigen kring zeker goed zal hebben gedaan.
Bovendienn schreef Willem Ansingh onder het pseudoniem Tubal Kaïn een eigen
WachtWacht U voor de Internationale, waarin de Internationale juist werd aangeprezen.
Ditt boekje kostte maar de helft van dat van de Rotterdamse pastoor.56
Inn mei 1871, op het moment dat in Parijs de Communards hun greep naar een
nieuwee maatschappelijke orde in bloed gesmoord zagen, verschenen in het centrumm van Amsterdam reclamebiljetten voor pastoor Jansens Wacht U voor de Internationale.nationale. Onmiddellijk begonnen ook in Amsterdam de persen te draaien en in
dee vroege avond van 26 mei viel naast de Rotterdamse boekreclame te lezen:
Werklieden! Werklieden!
WachtWacht U voor den zuurdesem der Phariseën, welke is geveinsdheid! Dit zijn de
woordenn van den grootsten Democraat Jezus van Nazareth. De internationale stelt
zichh ten doel alle geveinsdheid uit te roeien en doet den Phariseën den oorlog
opp leven en dood aan. Begrepen!57
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Voorr zowel het publiek als de politie, maar zelfs ook voor de meeste Amsterdamsee Internationalen, was deze tegenzet een verrassing. Secretaris J. E. Keiler sprak
namenss de Amsterdamse sectie in De Werkman zijn hartelijke dank uit 'aan de
onbekenden,, welke dit billet hebben doen drukken en aanplakken'. Die onbekendenn maakten zich overigens wel bekend in de onderste regel van het aanplakbiljet:: uitgever A. A.T. Visscher uit de Nes, beter bekend onder het pseudoniem
Mr.. A. van Brussel, en hoofdredacteur van het radicale spotblad Asmodée. Nadat
eenn onbekende 'schennershand' meerdere aanplakbiljetten gedeeltelijk had bekrast,, was het deze Adolph Visscher die op hoge toon zijn beklag deed bij Hoofdcommissariss F. de Klopper. Zelfs waagde hij het met een beschuldigende vinger
naarr diens eigen politieagenten te wijzen.58
Alss geen ander vertegenwoordigde Adolph Visscher op dat moment in Amsterdamm de traditie van de radicale pers die rond 1848 haar eerste hoogtij had
gekend.. Asmodée kon zelfs, als een blad dat nog door Jan de Vries van De Hydra
inn 1854 was opgezet, gelden als de enige ware afstammeling in rechte lijn. Zelf
hadd A. A.T. Visscher, na een mislukte carrière in de advocatuur, in 1849 gedebuteerdd met een brochure die verscheen bij N.W. van Nifterick in de Koestraat,
drukkerr van De De Hydra en de 'communistische' oproepen die tot het Damoproer
haddenn geleid.59 In het begin van 1869 had hij tot de oprichters van de Amsterdamsee afdeling van de Internationale behoord. 60
Hett was geen toeval dat door de wol geverfde volksvrienden als Mr. Adolph
Visscher,, Albert Hofman en Klaas Ris een centrale rol speelden in het openbaar
optredenn van de Amsterdamse Internationalen. Juist op het terrein van publieke
agitatiee beschikten de volksvrienden over meer ervaring dan enig ander bij de
Internationalee aangesloten circuit. Naast een scherp instinct voor publiciteit
haddenn de volksvrienden de goede toon en wisten zij hun boodschap te brengen,
Wanneerr Klaas Ris een vergadering duidelijk wilde maken dat de koning vals
werdd voorgelicht, zei hij liefst dat de majesteit werd 'verneukt', er waren nu
eenmaall genoeg Amsterdamse werklieden die het graag eens zo hoorden zeggen.61 1
Hett openbaar optreden van de Amsterdamse Internationalen was kortom
schatplichtigg aan de erfenis van de volksvrienden uit voorgaande jaren. Dat gold
voorr de betrokken personen, voor de manier waarop gebruik werd gemaakt van
drukperss en publieke tribunes, voor de wijze waarop de publieke belangstelling
werdd gewekt, voor de uitbundige vorm en de niet altijd even coherente politieke
boodschap.. Het was juist deze oorsprong die de Amsterdamse afdeling van de
Internationalee haar eigen, specifieke karakter gaf.
Dee verschillende nationale afdelingen van de International Working Men's
Associationn verschilden onderling aanzienlijk in doelstelling, strategie en politiekee stijl. De Internationalen waren in Duitsland grotendeels sociaal-democraten,, in de Zwitserse Jura en in Spanje anarchisten, in Frankrijk propagandisten
vann de coöperatie en in Groot-Brittannië trade-unionisten. 62 Het optreden van
dee Amsterdamse afdeling leek deze gecompliceerde verhoudingen op kleine
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schaall te weerspiegelen. Elementen van wat in een latere periode vijandige stromingenn binnen het socialisme zouden worden, konden in de Amsterdamse afdelingg van de Internationale vrijelijk naast elkaar bestaan, zonder aanleiding te
gevenn tot ernstige onenigheid of onderlinge politieke botsingen. Afwisselend en
somss gelijktijdig zochten de Amsterdamse Internationalen verlossing in algemeenn stemrecht of stakingen, coöperatieve productie of gezamenlijke inkoop,
gewapendee opstand of petities aan de burgemeester. Het repertoire van de Amss terdamse Internationalen werd gekenmerkt door een variatie en flexibilitei t die
eenduidigee ideologische noemers uitsloot.
Dee mannen van het Amsterdamse iwvv werden, veel meer dan door politiekideologischee concepten, gedreven door een mentaliteit die al veel langer onder
Amsterdamsee werklieden had bestaan. Het was niet moeilijk te zien dat er twee
stedenn tussen Amstel en IJ gelegen waren: het Amsterdam van de weinige rijken
enn het Amsterdam van de vele armen. Vergissingen waren uitgesloten, de rijken
woondenn ruim en van alle gemakken voorzien, terwijl de hokken waar de armoe
huisde,, zoals het in De Werkman werd uitgedrukt, 'stonken naar de dood'. 63 Om
datt te zien hoefden de Internationalen zich niet te verdiepen in de socialistische
klassieken.. Wetenschappelijke of ideologische termen hadden zij evenmin nodig
omm het doel van de Internationale te omschrijven. Ook daarin bleef men steeds
dichtt bij huis: 'de bevordering van den bloei en de welvaart van ons huisgezin!',
datt was de concrete inzet van de strijd.64 Hendrik Gerhard, de man die van alle
Amsterdamsee Internationalen nog het meest beantwoordde aan het stereotiepe
beeldd van een ideologisch bevlogene, bracht enige jaren later de algemene geest
treffendd onder woorden door, wijzend op het eerste deel vznDasKapital van Karl
Marx,, op te merken:
Onbegrijpelijkk dat die man het noodig heeft geacht zoo'n dik boek van 800
bladzijdenn te schrijven om te bewijzen dat de meerwaarde van den arbeider
opgesloktt wordt door een ander en niet in zijn eigen zak terecht komt, dat heb
ikk mijn heele leven bij ervaring geweten.6s
Veell meer dan wetenschappelijke abstracties boden de dagelijkse ervaringen met
hett werkmansbestaan, de nabije en aanschouwelijke rijkdom aande Amsterdamsee grachten en de betrokkenheid bij het welvaren van eigen vrouw en kinderen
dee bouwstenen voor een socialistische overtuiging.
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INTERNATIONALEN:: IN EIGEN KRING

Tussenn januari 1870 en december 1871 zouden de Amsterdamse Internationalen
zichh vrijwel uitsluitend wijden aan het streven naar vakvereniging, en ook in
18722 bleef dit een voorname plaats innemen. De Amsterdamse Internationalen
streefdenn er lang naar, hun 1 w v te laten uitgroeien tot een landelijk verbond van
plaatselijkee vakverenigingen. Openbare bijeenkomsten voor werklieden 'uit alle
vakken'' werden in deze twee jaren niet belegd. Nergens bewoog men zich vrijer
enn gemakkelijker dan in eigen kring: onder vakbroeders, in eigen dranklokalen
enn in de huiskamer.

VAKVERENIGING G

Aanvankelijkk leken de successen op het terrein van de vakvereniging bemoedigendd genoeg. De Internationalen wisten in korte tijd vakverenigingen van de
grondd te krijgen, juist in beroepen waar dat niet voor de hand had gelegen.
Verenigingenn van sjouwers, takelaars, vlotters en 'ruighoutbewerkers', van borstelmakers,, scheepstuigers, kuipersgezellen, houtzaagmolenaarsknechts, steenhouwers,, bakkersgezellen, mandenmakers, kantoor- en pakhuisbedienden,
hoedenmakerss en zelfs van joodse kleine venters kwamen op initiatief van het
iwvv tot stand.1 Voorzover zij niet al na korte tijd verdwenen, toonden deze vakverenigingenn zich echter afkerig van de Internationale. Dat was wel ondankbaar,
maarr veel zorgen maakte Hendrik Gerhard zich over deze ontwikkeling vooralsnogg niet. Begin oktober 1871 verzekerde hij Karl Marx, secretaris voor Nederland
inn de Londense Algemene Raad, dat wanneer de nood aan de man kwam, velen
diee zich nu nog 'nationaal' wilden organiseren, vanzelf hun weg naar de Nederlandsee afdelingen van de Internationale zouden vinden.2 Het was een optimistischh geluid dat al snel volkomen misplaatst zou blijken.
Opp het terrein van de vakbeweging verschenen de Internationalen nu eenmaal
relatieff laat. De vroegste Amsterdamse vakverenigingen bestonden al enige jaren,, opgericht als ze waren in 1866 of kort daarna. De bestuurders van deze
organisatiess kenden elkaar, hadden onderling een informele rangorde vastgesteldd en vormden daarmee in Amsterdam een kring waartoe de nieuwlichters
vann het iwv geen toegang kregen.
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Enigee invloed kregen de Internationalen wel onder georganiseerde typografen,, sigarenmakers, metselaars en suikerbakkers, doordat bestuurders van deze
vakverenigingenn tevens lid waren van het iwv. Toch zouden ook dezen er niet
inn slagen de meerderheid van hun vakbroeders mee te krijgen. In de gezamenlijkee vakorganisaties zou de Internationale zelfs haar voornaamste tegenstander
ontmoeten.. In oktober 1871 kwam een monsterverbond tot stand van christelijk
conservatievee vakverenigingen uit Rotterdam en Utrecht en de vooruitstrevend
liberalee Amsterdammers rondom meubelmaker Heldt. Dit samenwerkingsverbandd van lokale verenigingen, het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond
(ANWV),, zou er vanaf 1872 in slagen, de invloed van de Internationalen op het
vakverenigingswezenn vrijwel geheel uit te bannen. 3 De Internationalen bleef
toenn niet veel anders over dan zich op een algemener publiek van Amsterdamse
werkliedenn te richten, zoals op de Dalrust-bijeenkomsten inderdaad gelukte.
Tochh waren er drie vakverenigingen waarbinnen de geest van de Internationalee in volle vrijheid waaien kon. De Amsterdamse vakverenigingen van steendrukkers,, kleermakers en metaalbewerkers waren als enige aangesloten bij het
iwv,, al verschilde hun optreden nauwelijks van dat van de vakverenigingen die
zichh bij het ANWV aansloten. Onderling hulpbetoon moet wel het voornaamste
werkterreinn van alle groepen georganiseerde vakgenoten zij n geweest, of zij zich
nuu 'Nationaal' of 'Internationaal' noemden. Natuurlijk werd zo nu en dan om
hogerr loon of een kortere arbeidsdag gevraagd, werden petities verzonden en
werdd een heel enkele keer het werk neergelegd, maar dergelijke gebeurtenissen
blevenn uitzondering. Veel meer geld, tijd en aandacht werd besteed aan inzamelingenn voor armlastige weduwen en wezen van collega's, slachtoffers van
arbeidsongevallen,, zieken en andere onfortuinlijken.4 Daarmee namen de vakverenigingenn een taak op zich, die voordien was vervuld door geloofsgenoten,
familieleden,, buurtgemeenschappen of de werklieden uit één bedrijf. De verschuivingg was van belang, maar van een formalisering of verzakelijking van de
onderlingee hulp was ook in de vakverenigingen nog nauwelijks sprake.
Zoalss bij de informele arrangementen onder buurtgenoten, familieleden en
bedrijfsgenoten,, waren de uitgekeerde steunbedragen niet afkomstig uit een
tevorenn aangelegde kas. Pas wanneer de nood aan de man kwam, werd een inzamelingg gehouden, en altijd werd ingezameld ten behoeve van concrete gevallen,
waarbijj in vergaderingen en in De Werkman de toedracht ennietzeldenook naam
enn adres van de begunstigden werden vermeld. De zoon van sigarenmakersvoormann J.W. Wertwijn had het daar moeilijk mee. Op het jaarfeest van Door Vriendschapp Bloeiende was zijn vaders armoede weer eens ter sprake gebracht, waarop
hijj in de zaal was opgestaan en had verzekerd dat men voor zijn vader niet hoefdee te bedelen. Die familietrots werd in De Werkman echter terzijde geschoven:
Eenn broeder te helpen is hem slechts iets leenen; morgen helpt hij mogelijk mij;
eenn volgend jaar wellicht u, en zoo helpt de een den ander, doet men dit niet,
zooo maakt men zich schuldig aan plichtsverzuim.5
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Dergelijkk openbaar inzamelen was dan ook geen nodeloze vernedering, maar
eenn middel om misbruik te voorkomen. Zoals druk sociaal verkeer, roddel en een
transparantt persoonlijk leven ten grondslag lagen aan het vertrouwen dat nodig
wass voor wederzijdse hulp in de buurt, zo bleven diezelfde elementen onontbeerlijkk bij de broederhulp van de vakverenigingen.6
Hett voornaamste verschil tussen 'Nationale' en 'Internationale' vakverenigingenn lijkt juist te hebben bestaan in de vormgeving van het gezellig samenzijn.
Opp dit terrein ontwikkelden met name de metaalbewerkers van Willem Ansingh
enn de kleermakers rond Hendrik Gerhard in de loop der tijd een eigen stijl, die
hen,, meer dan vakbondsstrategie of organisatiestructuur, van het ANWV onderscheidde.. Het Reglement van het Nederlandse iwv uit begin 1872 liet aangesloten
verenigingenn volkomen vrij in hun aanpak, maar suggereerde naast ondersteuningg bij ziekte, ouderdom en overlijden, expliciet de vorming van 'sociëteiten
tott onderling vermaak'. 7 Een bezoeker van een vergadering van 'Internationale'
smidsgezellenn toonde zich in maart 1872 aangenaam verrast door de sfeer die er
inn hun lokaal op de hoek van de Kloveniersburgwal en het Rusland heerste. Zijn
waarderingg was des te opmerkelijker omdat de bezoeker zelf lid was van de
ANTB,, die toch algemeen gold als het voorbeeld voor andere vakverenigingen.
Ansinghh en Maagdenberg hadden kort en zakelijk gesproken en een schoon lied
voorgedragen.. De bezoekende typograaf was over het gebodene zeer te spreken:
'menn voelde zich als 't ware thuis'. Een paar maanden later was andermaal een
typograaff bij de smeden te gast en ook die vond het besprokene 'boeiend en
nuttig',, veel meer zelfs dan hij in zijn eigen vereniging gewoon was.8
Dee Internationalen moesten zien een eigen traditie te ontwikkelen. De kleermakerss van Hendrik Gerhard vergaderden in het najaar van 1871 dan ook koortsachtigg over de vraag hoe hun eerste jaarfeest de nodige grandeur te geven. Zaal
Eikk en Linde in de Plantage was beschikbaar en verschillende leden en hun vrouwenn bleken bereid een voordracht, lied of duet te brengen. Het repertoire vermengdee bestaand werk met een nieuw, sociaal geluid: naast een aria uit de opera
FlotowFlotow werd het radicale 'Kanailje-lied' gezongen, en jongejuffrouw Bakels' voordrachtt 'Het Weesje' werd voorafgegaan door 'De gevels van de Huizen', waarin
gezell Heinze de woontoestanden aanklaagde en tevens vaststelde, dat liefde en
broederschapp gewoonlijk huisden in de hutten der armen. Ook de zangverenigingg der typografen verleende haar medewerking, maar zulke eerbiedwaardige
gastenn moesten wel op passende wijze ontvangen worden. Uiteindelijk werd
beslotenn de zingende drukkersgezellen bij hun aantreden welkom te heten met
hett schenken van een 'eere wijn'. Het jaarfeest werd een groot succes, met wel
4000 aanwezigen, die tot 5 uur in de ochtend bleven dansen. De politie constateerdee dat de stemming opperbest bleef: 'Een klein aantal der feestvierenden was
dronken,, doch onaangenaamheden hebben niet plaats gehad.' 9
Voorr alle vakverenigingen was het zaak de leden het gevoel te geven dat zij
inn de vergaderingen 'thuis' waren. Daartoe moest allereerst gezorgd worden
voorr een vaste vergaderplaats. Dat lukte de kleermakers en smeden gelijktijdig
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tegenn het eind van 1870.10 Een 'eigen' lokaal waar de leden steeds op dezelfde
dagg van de week bijeen konden komen, was van grote betekenis. Alleen zo kon
vergaderingsbezoekk een vaste gewoonte worden, en alleen in een groep van vaste,, regelmatige bezoekers konden gezelligheid en onderling vertrouwen bloeien.
Eenn andere belangrijke factor in dezen bleek het ledental. Dat bleef steeds
kleinn genoeg om ervoor te zorgen dat alle leden elkaar goed leerden kennen. In
totaall waren er in oktober 1871 niet meer dan 170 Amsterdammers aangesloten
bijbij de Internationale." Ruim een halfjaar later was dat aantal nog maar gegroeid
tott 210, waarvan er niet minder dan 90 tot de Gemengde Vereeniging van Klaas
Riss en de zijnen behoorden. De Kleermakers-Vereeniging Vooruitgang door
Broederschapp telde toen 50 leden, de lithografen of steendrukkers van Vereedeling,, Oefening enToekomst 52, terwijl de metaalbewerkers van Recht voor Allen
mett maar 34 man waren.12 Voor een succesvolle vakbondsstrijd in moderne zin
warenn deze aantallen natuurlijk volstrekt ontoereikend, maar het bood een idealee omgeving voor de politieke socialisatie van de leden. Mogelijkheden om zich
inn anonimiteit terug te trekken en de activiteiten aan anderen over te laten ontbrakenn geheel. Alle leden en bestuurders kenden elkaar persoonlijk, voorzover
zee al niet samen, als vrienden, buren of collega's, lid waren geworden. Intensief
enn rechtstreeks persoonlijk contact tussen allen maakte de organisatie in hoge
matee doorzichtig. Wie in een zo kleine kring werd opgenomen, kon onmogelijk
ontkomenn aan de invloed van de daar heersende denkbeelden.13

TAPPERIJEN,, FEESTEN EN EEN LIED

Dee hooguit tweehonderd Amsterdammers die in deze jaren samen de afdeling
vann het iwv vormden, stonden voor de taak een eigen politieke inhoud en vorm
tee ontwikkelen. De bouwstenen daartoe werden aangedragen in toespraken en
artikelenn in De Werkman, waarbij de grens tussen beide niet altijd scherp was.
Veell kopij bestond uit op schrift gestelde redevoeringen en discussies in vergaderingen,, terwijl omgekeerd op veel vergaderingen uit de krant werd voorgelezen.
Dee meest omvangrijke en diepgravende teksten die de Amsterdamse Internationalenn ter beschikking stonden, waren twee brochures, die niet meer dan 28 en
6666 pagina's omvatten. Een zekere Pieter van der Willigen had in Londen, na
consultatiee van Karl Marx, zijn De Internationale en de Parijsche commune van 18/1
geschreven,, een apologie die in het najaar van 1872 te Amsterdam bij Hendrik
Huismann verscheen.14 Omvangrijker, wijder verspreid en van grotere invloed
wass echter Hendrik Gerhards De Internationale en haar beoordelaars uit september
1871,, waarin een uitvoerig toekomstbeeld van een communistische samenleving
werdd geschetst.15 Ook met de zes agitatorische bladzijden van Tubal Kaïns Wacht
UU voor de Internationale en de verzamelde stukjes van Klaas Ris besloeg de meest
completee bibliotheek van een Internationaal nog geen vijf centimeter boekenplank. .
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Well moet een enkeling nog toegang hebben gehad tot de schaarse socialistischee werken uit een eerder tijdvak. Zo citeerde Willem Ansingh, in de aanhef
vann een artikel voor De Werkman, een didactisch vers waarmee H.J. Berlin zijn
wijsgerigee brochures placht te besluiten.16 De Gentse kameraden herkenden bij
lezingg van Gerhards brochure onmiddellijk de bron waaruit de auteur zij n inspiratiee had geput:
Wijj hadden eene voordracht gelezen van Gerhard: De Internationale en hare beoordeelaarsdeelaars - die, naar het scheen, getrokken was uit Le Voyage en leant van Cabet.17
Hett kennelijke gebrek aan oorspronkelijkheid weerhield de Gentenaren er overigenss niet van, in 1876 de tweede druk van Gerhards toekomstvisioenen te verzorgen. .
Voorr de aanschaf van het schaarse eigen drukwerk konden Amsterdammers
vrijwell uitsluitend terecht in de Kerkstraat bij de Leidsestraat, bij de Boekhandel
voorr de Vrije Gedachte. Hier zetelde Hendrik Huisman, die de brochures van Van
derr Willigen en Ansingh-Tubal Kaïn ook had uitgegeven. Daarnaast bestondzijn
fondss vooral uit werkjes van vrijdenkers en vrijmetselaars. Aanvankelijk had ook
boekhandelaarr Joh. W. Braun in de Molsteeg zijn zaak in dienst van de beweging
gesteld,, maar deze was in december 1870 failliet gegaan.18 Na het overlijden van
Huismann in februari 1873 sloot ook diens Boekhandel voor de Vrije Gedachte de
deuren.. Wat restte waren huisadressen als die van Willem Ansingh, Klaas Ris of
Salomonn van der Hout en de enkele tapperijen waar brochures en bladen soms
verkrijgbaarr waren.
Voorr de verspreiding van nieuwe en vrije gedachten bleken direct contact en
onderlingee gesprekken van groter belang dan de veel onpersoonlijker schriftelijkee variant. Dat zou zo blijven, ondanks de centrale rol die de drukkersgezellen
inn de Amsterdamse Internationale speelden. Een plek waar gesprekken vrijuit
gevoerdd konden worden, boden de enkele bierhuizen en tapperijen die door
geestverwantenn werden uitgebaat. 19 De twee voornaamste waren gelegen aan de
westelijkee rand van het eigenlijke centrum, alleen door de grachtengordel gescheidenn van de Jordaaan.
Dee tapperij die G.M. Meijer in de Nieuwe Nieuwstraat bij de Nieuwendijk
dreef,, werd onder de naam Cosmopoliet een bekend bolwerk van de Amsterdamsee Internationalen. Twee vooraanstaande leden van de afdeling, Henri Timmer
enn P. J. Luitink, woonden er op kamers en dreven er hun gezamenlijke handel in
kruidenierswarenn en 'Berliner erwtenworst'. In Cosmopoliet kon men behalve
voorr voeding en drank ook terecht voor losse nummers van De Werkman, van het
Antwerpsee zusterblad De Werker, of van De Nederlander, een krant van in Londen
verblijvendee Amsterdamse en Vlaamse Internationalen. Inschrijven als abonnee
konn er natuurlijk ook.20 En toen op 3 augustus 1872 de drukkers van de firma
Roeloffzenn & Hübner na het ontslag van een collega spontaan in staking gingen,
kondenn zij nog diezelfde avond in Cosmopoliet terecht om te vergaderen."
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Eenn nog belangrijker aanloopadres lag op loopafstand van Cosmopoliet, op
dee hoek van de Spuistraat en de Lijnbaanssteeg. Hier had de toen vijftigjarige
kasteleinn Jean Marie Jozeph Desprez vanaf oktober 1871 de voormannen van de
Gemengdee Vereeniging hun vergaderingen laten houden om eenjaar later zelf
inn het bestuur te worden gekozen." Zijn café bood gastvrij onderdak aan velerleii 'Internationaal' vermaak. Net als in Cosmopoliet werden bij Desprez bladen
enn soms brochures verkocht, werd zo nu en dan geld ingezameld voor kameradenn in nood en lagen de rekwesten van Klaas Ris ter ondertekening. Ook Desprezz had kamers over, waarvoor hij huurders zocht onder lezers van De Werkman.man.2323 Eenaantal opmerkelijke initiatieven van de Internationale werd ten huize
vann Desprez genomen. Dat gold voor de mislukte oprichting van een soort arbeidsbeurs,, zoals E.H. Hartman dat eerder al had geprobeerd: patroons die volk,
enn werklieden die werk zochten, konden zich kosteloos aanmelden in de gelagkamerr van Desprez. Daarnaast begon de door Amsterdamse Internationalen
opgerichte'Vereenigingg Ontwikkeling is de Standaard der Menschheid' er sinds
oktoberr 1872 op woensdagen en zondagen haar lessen Frans voor werklieden.24
Tochh bleef een kroeglokaal als dat van Desprez in de Spuistraat natuurlijk in
dee eerste plaats het terrein waar de Internationalen ontspanning en gezelligheid
vonden.. Zo bijvoorbeeld tijdens het eerste jaarfeest van de Gemengde Vereeniging,, dat 'recht aangenaam en broederlijk' op woensdagavond 2 oktober 1872
werdd gevierd. In aanwezigheid van 'vele vrouwen' werden de voordrachten afgewisseldd met muziek en zang, waarna de aanwezigen pas 'lang na middernacht'
enn in een zeer 'aangename stemming' uiteengingen.25 De gezelligheid werd met
namee bevorderd door samenzang, en daartoe had De Werkman sinds mei 1870 zo
nuu en dan oproerige liederen van de Antwerpse Internationaal Hendrik van Offel
gepubliceerd.. Van Offel was in Amsterdam beland en daar had zich rondom hem
eenn troepj e zanglustigen gevormd, dat als Werkmanskring De Vrienden oefende
inn de tapperij van Desprez. Het verzamelde repertoire aan 'vrije zangen', alle van
dee hand van Van Offel, verscheen als brochure in twee afleveringen in januari en
februarii 1872 bij H. Wollring.26
Daarvoorr al had Werkmanskring De Vrienden op een inventievere wijze geprobeerd,, Van Offels 'Kanailje-lied' in brede kring bekend te maken. Begin novemberr 1871 kwam een ontdane Hendrik Hemen bij de Amsterdamse politie
daarvann verhaal doen. Deze orgeldraaier uit de Suikerbakkerssteeg was op zaterdagavondd ontboden in 'een tapperij gelegen op de hoek van de Spuistraat en
Lijnbaanssteeg'' (de zaak van Desprez), alwaar een groepje onbekenden hem een
pakk liederen had aangeboden 'om die langs de straat te zingen en uitteventen'.
Dee orgeldraaier was geschrokken van wat hij te lezen kreeg en had zich met een
smoesjee van het karwei weten af te maken.27 Het was ook niet mals, wat De
Vriendenn hem wilden doen uitgalmen op straten en op pleinen:
'GijzijtKanailje!''GijzijtKanailje!' heeft men ons verweten...
Gegroet,, o naam, die zoveel grootsch bevat! -
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Dochh lang genoeg heeft men ons zweet gegeten...
Strakss staken wij den loop van 't levensrad!28
Vooralsnogg zou de ferme taal van liederen als het 'Kanailje', 'De Groote Dag' of
'Wiee en Wat Wij Zijn' alleen in de beslotenheid van de eigen kring gehoord worden.. Daarmee bleef de reikwijdte misschien beperkt, wie het wel te horen kreeg,
konn niet onberoerd blijven.
Mett name Van Offels 'KanaiIj e-lied' werd in korte tijd enorm populair onder
dee Internationalen, mede dankzij de optredens die de schrijver zelf op vergaderingenn en bijeenkomsten verzorgde. Het werd een vaste gewoonte zijn lied samenn te zingen met het 'Vrij heidslied' van PJ. Luitink, die in november 1871 in
zijnn kamer boven café Cosmopoliet aan tuberculose was bezweken. Luitinks
verzameldee Werkmansliederen zouden in juli 1872 postuum worden uitgegeven
doorr Hendrik Huisman. 29
Dee liedteksten konden eindeloos herhaald worden en werden dankzij het rijm
veell gemakkelijker onthouden dan redevoeringen. De liederen van Van Offel en
Luitinkk brachten een glasheldere boodschap en hebben mede vormgegeven aan
eenn eigen, zelfbewuste mentaliteit onder de Internationalen. Het waren deze
liederenn waaruit de werklieden van de Internationale leerden nieuwe trots te
puttenn uit hun achterstelling:
Ja,, 'k ben van 't arme, ruwe, domme volk!.... Ras, bazen,
Dee hoeden af! al kwetst het uw fatsoen!
Hett helpt u niet van gramschap op te springen,
Tee dreigen met geweld en moord,
Tochh zal ik voor het volk, mijn dierbre moeder, zingen!
'kk Begin... De hoeden af! en hoort!30
Gezamenlijkk gezongen op vaste pleisterplaatsen als Cosmopoliet en de tapperij
vann Desprez, op feestavonden en gewone vergaderingen van de 'Internationale'
vakverenigingen,, hielpen de 'Vrije Zangen' en 'Werkmansliederen' de kleine
kernn van Amsterdamse socialisten aaneen te smeden in een sfeer van broederschapp en gezelligheid.

I N T E R N A T I O N A L E NN AAN DE W I E G EN AAN H E T GRAF

Uiteraardd streefden de bij de Internationale aangesloten vakverenigingen ernaar
zoo veel mogelijk vakgenoten te bereiken, maar veel succes boekten zij niet. Meer
vruchtt droeg hun pogen de eigen vrouwen te doordringen van de zegeningen
vann het verenigingsleven. Als zo vaak tevoren waren ook hierin de typografen
baanbrekerss geweest. In de middag en avond van zondag 10 juli 1870 hadden zij
inn Vliedzorg in de Plantage de eerste vakbondsvergadering 'met dames' gehou138 8

den.. Ondanks het slechte weer werd het een succes: de voordrachten en liederen
vielenn in de smaak en de vrouwen luisterden aandachtig naar sprekers die uitlegdenn waarom vereniging van de mannen ook in hun belang was.31 Die boodschap
kwamm goed over en in augustus 1872 was het dan ook een Amsterdamse 'Typografen-Vrouw'' die de stoutmoedigheid had een stuk voor De Werkman in te zenden.. Het was zeker de eerste - en waarschijnlijk ook de enige - keer, dat een
vrouww in het blad schreef. Erop vertrouwend dat niemand het haar euvel zou
duiden,, riep zij haar zusters op, hun op dat moment stakende mannen te steunen,, want: 'Hun strijd is de onze: dezelfde moed die Haarlems vrouwen in de
belegeringg bezielden [sic], moeten wij toonen nog te bezitten/ 32 Het was een
themaa dat Gerhard Thomas Mohrman al in 1857 had gebruikt: *Zijt vrouwen als
eenn Kenau Hasselaar!'33
Hett voorbeeld van de Amsterdamse ANTB vond navolging bij zowel 'Nationale'' als 'Internationale' vakverenigingen. De smeden van Recht voor Allen hielden
vierr maanden later, op zondag 3 november 1872, hun eerste vergadering met
vrouwenn en lieten zelfs één hunner het woord voeren. Catho Hoogstraten, gehuwdd met een bestuurder van de smedenvereniging, was daarmee waarschijnlijk
dee allereerste vrouw die in Amsterdam een werkliedenvergadering toesprak- Het
werdd een opmerkelijk debuut, waarbij vrouw Hoogstraten geen blad voor de
mondd nam. Zij begon met te vertellen dat zij al enige malen de vergaderingen
vann mannen had bijgewoond en had begrepen, dat de mannen zich aaneensloten
omm 'de behoeften van vrouw en kinderen als eerste punt te stellen'. Daarin gaf
dee spreekster hun groot gelijk, maar tevreden was zij nog niet. Waren armoede
enn gebrek niet mede gevolg van een te bedeesd en voorzichtig optreden? Het
werdd hoog tijd dat de mannen eens wat doortastender voor hun recht zouden
strijden: :
Zijtt gij er niet de schuld van, vaders, dat uw vrouw de deur moet uitgaan om
schoonn te maken bij een nietsdoener, of geeft gij haar geld genoeg, dat zij zulks
niett noodig heeft? Zijt gij er niet de schuld van, vaders en zonen, dat uwe dochterss en meisjes naar watten- en waskaarsenfabrieken moeten gaan, om in hunne
behoeftenn te voorzien, en als zij later een handwerksman trouwen, nog geen
aardappelenn kunnen schillen, nog veel minder een gat in zijn kous kunnen
stoppenn of een lap in zijn broek zetten?
Vrouww Hoogstraten riep de mannen op, nu eindelijk eens de strijd tegen het
verdrukkendee kapitaal aan te gaan. En als het niet goedschiks ging, dan moest
hett maar anders:
Wantt indien gij niet voor ons en onze kinderen zorgt, zult gij u blootstellen
doorr ons veracht en als lafaards aangezien en aangewezen te worden; want hoe
kann men achting voor iemand hebben, die ons gebrek laat lijden? En u, vrouwen,, raad ik aan, niets te doen wat buiten uw huishouding is om daarmede uw
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ellendigg bestaan een weinig te lenigen; dan zal, indien uw man geen moed
heeft,, den nood hem dwingen zich te vereenigen, om met kracht tegen onze
verdrukkerss op te staan.34
Hett was een onverhuld dreigement: om hun mannen te dwingen een toereikend
kostwinnersloonn te bevechten, zouden de vrouwen kunnen weigeren zich nog
langerr te vernederen door buitenshuis te werken. De vergaderden mochten dan
mett een daverende toejuiching antwoorden, voorlopig konden de mannen het
ermeee doen. De Internationale was hun exclusieve terrein geweest, en was dan
ookk een zaak die zich buitenshuis, in tapperijen, vergaderlokalen en werkplaatsenn afspeelde. Door vrouwen als Catho Hoogstraten in de kring toe te laten,
kwamm daarin verandering.
Hett optreden van Catho Hoogstraten was uitzonderlijk en contrasteerde sterk
mett wat men van vrouwen verwachtte. De Amsterdamse diamantair Alexander
Danielss hield in 1871 een speciaal voor vrouwen georganiseerde 'Volksvoordracht'' en werd door zijn gehoor niet tegengesproken toen hij veronderstelde,
datt zij het vergaderen van hun mannen maar onzin vonden:
Wass het u niet dikwerf onaangenaam, lieve hoorderessen! wanneer gij den gansenenn dag bezig waart om het huishouden knap te houden, wanneer gij met de
lievee kleinen, (die ook niet altijd den ganschen dag lief waren), wanneer gij met
diee lieve kleinen getobd hadt en nu rustig neerzat, in afwachting dat vader zou
tee huis komen, om met hem het overige van den avond door te brengen, was
hett u niet onaangenaam, wanneer dan uw man het werkpak afwierp en haastig
zichh wat opknapte om naar de eene of andere vereeniging te gaan?
Dee spreker leek goed te weten hoe een door de verenigingskoorts bevangen huisvaderr de sfeer in het gezin kon bederven:
Enn hoewel alle vrouwen even lief en zachtzinnig zijn, behalve die van onzen
buurman,, durf ik toch de veronderstellingg wagen, dat menig wijfje daartegen
pruttelde.35 5
Menigg vergaderaar keerde bovendien in kennelijke staat huiswaarts, en dat zal
dee huiselijke vrede niet ten goede zijn gekomen. Ene V. deed er verslag van in
DeDe Werkman en beschreef hoe hij met een borrel op bij thuiskomst door 'moeder
dee vrouw' werd toegebeten dat alles maar duurder werd en hijzelf lang niet
meerr zo fris en kwiek was als vroeger. Na een onrustige nacht vol gedroomde
discussiee en debat was de arme werkman dan ook met een verschrikkelijke
hoofdpijnn ontwaakt. 36
Eenn enkele jonge Internationaal zag de bui tevoren al hangen. In dezelfde
maandd dat Alexander Daniels zijn sombere beeld van het huwelijk van de verenigingsmann schetste, adverteerde de vrolijke vrijgezel C. P. Michon om een meisje.
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Zichzelff omschreef hij als: 'Een jong mensch, godsdienst Internationale, kapitaall arbeid/ Eventuele huwelijkskandidates moesten dan ook in ieder geval 'dezelfdee gevoelens toegedaan' zijn:
Opp schoonheid of geld {goud, zilver of koper) zal niet worden gelet, echter wel
opp liefde, zoowel voor den ongelukkigen arbeider, als voor den verzoeker dezes.
Tweee weken later bevestigde Michon de ontvangst van vier brieven. Weliswaar
vondd hij de keuze nog te mager, maar welbeschouwd was het een opmerkelijke
oogst.. Blijkbaar waren er in maart 1871 ten minste vier meisjes die zich vervuld
wistenn van 'liefde voor den ongelukkigen arbeider' en die er geen been in zagen
mett een beruchte Internationaal te trouwen.37
Hett huwelijk met een vooraanstaand Internationaal bracht bijna altijd een
onevenredigg groot deel maatschappelijke rampspoed en tegenslag met zich mee.
Huwelijkenn die daartegen bestand bleken, verkregen dan ook een glans van
heroïek,, en jubilea als het zilveren huwelijk van Hendrik Gerhard en zijn Zwitsersee Susanne Stehli werden in later jaren gevierd als feestdagen van de beweging.. De machinist en metaalbewerker J.C. Lebeau, leerling uit de school van
Klaass Ris, plaatste in 1875 een familiebericht in De Werkman, waarin hij zijn
Grietjee 'mijn geliefde compagnonsche' noemde.38 Daarmee introduceerde hij een
voorr Amsterdamse echtgenoten volstrekt nieuwe titulatuur, maar in welke opzichtenn het samenleven van mannen en vrouwen onder invloed van de Internationalee ook werkelijk van karakter veranderde, valt moeilijker na te gaan.
Naarmatee de mannen meer en meer kennismaakten met de beperkingen van
hunn actiemiddelen, ontstond ruimte voor een aanpak waarin ook de vrouwen
eenn eigen rol werd toebedacht. Menig verenigingsman moest zijn optreden in
loonactiess of stakingen bekopen met ontslag en een plaats op de zwarte lijst. In
zulkee gevallen was, buiten migratie, maar één oplossing voorhanden: de getroffenee opende met ingezameld geld een winkeltje. Behalve wanneer het een handell in drank of tabak betrof, moest de klandizie van vrouwen komen. Dat dit
terdegee beseft werd, bleek al bij de eerste keer dat voor deze oplossing moest
wordenn gekozen. Na de scheepstimmerliedenstaking van 1869 kon stakingsleiderr Herman Akkerman niet meer in zijn oude stiel terecht en opende hij een
broodwinkel.. De Werkman wist van wie het slagen of falen afhing: 'Laten wij dus
onzee vrouwen aanraden onzen vriend te begunstigen!* Ook na het overlijden van
lied-dichterr PJ. Luitink werd de lezers gevraagd hun vrouwen de komenijswinkell van de weduwe te laten begunstigen.39
Tegelijkertijdd werd ook de directe tegenstelling van dit begunstigen, de zogenaamdee winkelboycot, als strijdmiddel ontdekt. Sarphati's broodfabriek aan de
Vijzelgrachtt werd met een dergelijke 'consumentenstaking' bedreigd, nadat de
directiee geweigerd had de werklieden in hun eisen tegemoet te komen. Later
moestt een Amsterdamse spekslager boeten voor zijn medewerking aan een rapport,, waarin werd voorspeld dat loonsverhoging slechts tot groter drankmis-
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bruikk zou leiden. Zijn klanten bleven daarop spontaan weg, naar De Werkman
meende,, 'als een aardig staaltje van volks wraak'. 40 Gezien de taakverdeling tussenn man en vrouw bij de bevoorrading van het huishouden, moet het nieuwe
wapenn van de winkelboycot grotendeels een vrouwenzaak zijn geweest.
Dee nieuwe geest van de Internationale liet zich door geen drempels weerhoudenn en werd hier en daar vaardig over complete huisgezinnen. De in 1869 geborenn dochter van Catho Hoogstraten zou in twintig j aar opgroeien tot wat de
socialistischee pers bewonderend omschreef als 'een lieve verschijning', die met
socialistischee spreekbeurten en zangvoordrachten in het hele land optrad. Toen
dee moedige toespraak van haar moeder al lang in vergetelheid was geraakt, zou
dee jongere Cato Hoogstraten op haar beurt grote faam verwerven.41 Dat zij was
opgegroeidd in een gezin waarvan zowel vader als moeder de Internationale actief
ondersteunde,, zal haar toetreden tot de beweging zeker hebben bevorderd en
haarr hebben voorbereid op de rol die zij te vervullen kreeg. Hoe weinig verfijnd
ook,, de grondslagen voor een socialistische pedagogiek werden in deze jaren
gelegd.. Afdelingssecretaris J.E.Keller bezwoer zijnkameraden tenminste dathij
zijnn drie kinderen, 'waarvan de jongste nauwelijks kan praten', zou aanleren hoe
zijj 'met al de kracht hunner jeugdige stemmen' moesten uitroepen: 'Leve de
republiek!' 42 2
Eenn schetsje van kleermaker F. Toepoel, secretaris van zangvereniging De
Vrienden,, laat zien waartoe het opgroeien in een 'Internationaal' gezin al niet
leidenn kon. Toepoel had zijn kinderen bij thuiskomst bespied en noteerde voor
DeDe Werkman:
Willenn wij samen eens spelen? Gij heet Nationaal, ik Internationaal. Laten wij
nuu samen eens kegelen. Gij, Nationaal, begint te spelen. De bal wordt geworpenn door Nationaal. Misgeworpen! Internationaal speelt: Ik heb het gewonnen,
roeptt hij, want ik heb den koning omvergeworpen.43
Dee kinderen toonden zich gretig genoeg, maar in de strijd was voor hen nog
geenn plaats: de titanenkamp tussen kapitaal en arbeid was nu eenmaal geen
kinderspel.. Vader Toepoel moest wel glimlachen om het politieke kegelen van
zijnn kleinen, maar had er toch maar snel een eind aan gemaakt.
Dee enig bekende poging in deze jaren een jeugdig publiek aan de organisatie
tee binden, dateert uit de zomer van 1871, toen ene C.J.S. de jongelingen vanaf 15
jaarr opriep zich te verenigen in plaatselijke jongelingsverenigingen. De leden
zoudenn zich verplichten, straks als soldaat alleen in de lucht te zullen schieten:
'Maaktt een bond, europeesche Internationale, overleg een woord of teeken ter
herkenning,, en de oorlog zal verdwijnen.' Een fraai denkbeeld, ongetwijfeld
ontsprotenn aan de afschuw die de Frans-Duitse oorlog had gewekt, maar werkelijkheidd is het nimmer geworden. Een herhaalde oproep, dit keer gericht aan
vaders,, moeders en werklieden om respectievelijk hun zonen, dochters en loopjongenss te sturen, maakte zelfs al gewag van plannen voor onderricht in natuur-
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kennis,, geschiedenis, 'Gelijkheid van de mens op elk gebied', waardering voor
dee arbeid en de werkman en 'Verder: bijv. teekenen, nuttige zangoefeningen en
liederen,, opstellen maken en vooral, zoo mogelijk, redeneringen voor de vuist,
diee zeer gewenscht en hoogstnoodig zijn/ 44 Maar ook deze vroege voorstelling
vann de latere 'kaderscholing' is toen niet gerealiseerd.
Terwijll de Internationalen de jeugd min of meer verwaarloosden, besteedden
zijj veel zorg aan hun doden. Dat bleek al direct tijdens de allereerste gelegenheidd waarbij een Amsterdammer als socialist ten grave werd gedragen. Lieddichterr P. J. Luitink bezweek op 15 november 1871, vlak voor zijn dertigste verjaardag,
inn zij n kamer boven café Cosmopoliet. Zijn geestverwanten vernamen het droeve
nieuwss via een zwartomkaderd rouwbericht op de voorpagina van De Werkman.
Daarinn werd Luitinks ijverige inzet voor de beweging en voor het geluk der arbeidersklassee geroemd. Grote nadruk werd gelegd op het feit dat de overledene
hett beginsel ook met de dood voor ogen trouw was gebleven. Na een lang ziekbedd met veel bloedspuwingen had hij de naderende dood 'kalm en blijmoedig'
afgewacht,, niet omdat hij geloofde een hemels paradijs te zullen betreden, maar
inn de overtuiging 'op aarde zijn plicht betracht te hebben, en, al mocht hij er de
vruchtenn niet van plukken, medegewerkt te hebben aan het geluk der menschheid,, aan de verheffing van den arbeider'.45
Hett overlijdenbracht de Amsterdamse aanhang van de Internationale massaal
opp de been voor de begrafenis op zondag 19 november. Alle tweehonderd leden
vann de Amsterdamse sectie zouden de kist 'in goede orde' van het sterfhuis in de
Nieuwee Nieuwstraat naar de begraafplaats hebben begeleid.46 De bestuurders
Gilkens,, Michon, Gerhard en Desprez spraken aan de groeve voor een publiek
datt onderweg tot wel duizend man zou zijn aangegroeid. Na de toespraken
ontbloottenn allen het hoofd en werd 'met frissche stem' een strofe gezongen uit
hett 'Vrijheidslied', dat Luitink zelf nog maar een paar maanden eerder had
geschreven.. Op de wijze van de 'Marseillaise' klonk een wel heel toepasselijk
couplet,, waarin de broeders trouw zwoeren aan de vrijheid, 'op het kille grafgesteentee van hun voorouders en 'den vadren bleek gebeent'. Na dit plechtig momentt volgde nog een zitting in Vliedzorg, waar de weduwe Luitink een ingezameldd bedrag kreeg overhandigd, vergezeld van een speciaal vervaardigde loden
bus.. Daarin bevond zich een papier met de namen van de Amsterdamse Internationalenn die gezworen hadden, voor altijd trouw te zullen blijven aan de denkbeeldenn van hun overleden kameraad.47
Dee begrafenis van P. J. Luitink was de eerste waarbij de Amsterdamse Internationalenn een uitvaart op eigen wijze vorm konden geven. Des te opvallender is
dann ook dat in de paar dagen tussen het overlijden en de begrafenis een dagvullendd programma op touw kon worden gezet. Dat het geen eenmalige bevlieging
betrof,, maar een als noodzakelijk ervaren eerbetoon, bleek uit de diepe teleurstellingg omtrent het verloop van Hendrik Huismans uitvaart in februari 1873.
Eindelijkk had zijn kromgegroeide, zieke lichaam het begeven, en hoewel de
begrafeniss dit keer op een doordeweekse dag viel, waren Willem Ansingh en
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anderee voormannen 's ochtends vroeg present. Bij het sterfhuis in de Bakkerssteegg bij de Botermarkt werd hun echter de toegang ontzegd door een college
vann 'broeders' uit de loge Post Nibula Lux. Ook zij wilden 'hun' dode op eigen
wijzee ter aarde bestellen, en weigerden anderen een aandeel in de plechtigheid.
Hoee men ook aandrong en smeekte, het lijk kregen zij niet meer te zien en het
zouu dan ook worden begraven volgens maconniek ritueel. De Internationalen
volgdenn zwijgend de stoet van logebroeders en luisterden verwonderd naar de
grafredee van Gunst, 'hoofdzakelijk in de allegorische stijl der vrijmetselarij'. Er
bleeff weinig anders over dan het plaatsen van een oproep om het graf zo veel
mogelijkk te bezoeken, de plaats 'waar de aarde het stoffelijk omhulsel van onzen
vriendd dekt'. 48
Dee dood van een geestverwant betekende een nieuwe wijding aan het heilig
ideaal.. Ongetwijfeld had hetsterven zelfs voor de meest drieste vrijdenkers maar
weinigg van zijn ontzagwekkendheid verloren. De vijf nagelaten liederen van
Luitinkk werden na zijn dood in een brochure samengebracht, waarbij in de
advertentiess met nadruk werd vermeld dat de opgenomen 'Jubelzang' op zijn
sterfbedd was geschreven. 49 Nu was dit bepaald niet het hoogtepunt in Luitinks
beperktee oeuvre, en het lied raakte dan ook spoedig in vergetelheid. Anders
vergingg het Luitinks 'Vrijheidslied', dat een klassieke status kreeg. Het sterfbed
bleeff echter tot de verbeelding spreken: latere generaties socialisten wisten te
vertellenn dat Luitink juist dit 'Vrijheidslied' op zijn sterfbed zou hebben vervaardigd.. Reeds te zeer verzwakt om nog te kunnen schrijven, had hij zijn kameradenn bij zich geroepen om hun, 'met zijn laatste adem', het lied voor te zingen. 50
Inn mythes als deze werd de herinnering aan gevallen strijders levend gehouden.
Dee socialisten leefden voort na de dood, ook zonder hiernamaals.
Dee Internationalen streden een uitermate serieuze strijd, die geen halt hield
aann de voordeur of de rand van het graf en daarom diep ingreep in het persoonlijkk leven van mannen, vrouwen en hun kinderen. Juist aan die versmelting van
formelee organisatie en persoonlijke, emotionele relaties putten de weinige Amsterdamsee leden van de Internationale de kracht om zich in een betrekkelijk
isolementt te handhaven. Het socialisme ontleende een belangrijk deel van zijn
aantrekkingskrachtt aan het genoeglijk samenzijn in kroegen, huiskamers en
vergaderzaaltjes.. De Amsterdamse werklieden die elkaar daar op vaste momentenn in de week ontmoetten, waren bovendien niet zelden door meer dan het
lidmaatschapp alleen met elkaar verbonden. In dat opzicht was de Amsterdamse
afdelingg van de Internationale evenzeer een buurtvereniging, eenkring collega's
off een uitgebreide familie. Op hun beurt leken dergelijke sociale relaties, naarmatee de organisatie langer bestond en de leden meer gezamenlijke ervaringen
opdeden,, door het heilig ideaal meer glans en betekenis te krijgen. Bestaande
bandenn van familie, buurt, werkplaats en kroeglokaal werden in de strijd versterktt en van een politieke lading voorzien.
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I N T E R N A T I O N A L E N :: R E I Z I G E R S , KERMISGANGERS
ENN EEN GEHEIME LOGE

Dee dagen van het Amsterdamse iwv waren na 1873 geteld. De Werkman bleef tot
inn december 1876 verschijnen, maar de boventoon werd nu gevoerd door aanhangerss van het ANWV, al bleef het blad ook steeds ruimte bieden aan de Internationalen.. Een hevige strijd tussen de 'politieke' vleugel rondom Karl Marx en
henn die zich achter het 'anarchistische' vaandel van Michael Bakoenin hadden
geschaard,, maakte op het Haagse congres in september 1872 een feitelijk einde
aann de Internationale. Het uiteenvallen van de overkoepelende federatie bleef
inn Amsterdam echter zonder directe gevolgen. Het iwv werd nimmer formeel
ontbonden,, maar staakte in de loop van 1874 het publieke optreden volledig. Het
werkk werd ondertussen, min of meer verborgen, door verschillende groepen uit
hett oude ledenbestand onverdroten voortgezet, en nog in september 1875 hieldenn de Amsterdamse Internationalen hun maandelijkse ledenvergaderingen in
eigenn kring onder de vlag van het iwv.1

INTERNATIONAAL? ?

Deell uit te maken van een Internationale waarvan de Algemene Raad in Londen
zetelde,, bracht voor de Amsterdammers problemen met zich mee. Het gaf tegenstanderss als die van het ANWV de kans te schermen met de zware beschuldiging
vann gebrek aan vaderlandsliefde, en feitelijk stonden er maar weinig voordelen
tegenover.. Hoe hardnekkig de mannen van het iwv ook volhielden dat alleen
doorr samenwerking over de grenzen heen de werkman zijn lot kon verbeteren,
inn de praktijk bleven de Amsterdammers toch vooral op zichzelf aangewezen.
Dee centrale leiding van de Internationale kon maar weinig steun bieden en ondervondd vanaf 1870 veel hinder van het enthousiasme waarmee nationale secties
eenn beroep op ondersteuning deden.2 Dat onder die omstandigheden weinig
aandachtt aan een onbetekenende uithoek als Amsterdam werd besteed, lag voor
dee hand.
Hett onderhouden van de contacten met de Algemene Raad in Londen werd
bemoeilijktt door praktische problemen. Hendrik Gerhard was een tijdlang belastt met de internationale correspondentie, maar moest Londen bij herhaling
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[9]] Protest tegen h e t neerslaan van het Kermtsoproer, georganiseerd door volksvriend Klaas Ris.

verzoekenn in het Frans of Duits te schrijven, omdat niemand in de Amsterdamse
afdelingg Engels kon lezen. Dezelfde Gerhard beklaagde zich er bovendien over,
datt hij voor de uit Londen verzonden nummers vanTfo Great Eastern Post, waarin
dee notulen van de Algemene Raad werden gepubliceerd, steeds 20 cent strafport
moestt betalen. Of er iets mis ging bij de verzending of dat er dieven rondliepen
bijj de posterijen wist Gerhard niet, maar erg hinderlijk was het wel.3 De verbindingenn bleven een probleem. Karl Marx, secretaris voor Holland, richtte een
verzoekk om toezending van De Werkman nog in december 1871 aan de kameraden
inn Brussel. In maart 1873 wist Friedrich Engels op zijn beurt geen enkel adres
vann een Amsterdamse Internationaal te noemen. 4
Veell soepeler verliep het contact tussen Amsterdam en de Belgen, dat ook
meerr betekenis lijkt te hebben gehad dan de formele band met Londen. Amsterdamsee afgevaardigden van het 1 wv namen deel aan twee Congressen van Zuidenn Noord-Nederlandsche Werklieden, die tijdens de Paasdagen van april 1870 en
aprill 1871 in respectievelijk Antwerpen en Gent werden gehouden.5 Vervolgens
wass al met de Pinksterdagen van 28 en 29 mei 1871 de beurt aan Amsterdam,
waarr in lokaal De Keizerskroon, aan het Singel bij de Vijzelstraat, het derde
werkliedencongress plaatsvond. Georganiseerd door de Amsterdamse Internationalen,, was het bedoeld als een algemene beraadslaging van Belgische en Nederlandsee werklieden, ongeacht of hun vereniging tot de Internationale behoorde
off niet. De gevoerde discussies over samensmelting zouden zonder praktische
gevolgenn blijven, maar maakten één ding wel duidelijk: de Amsterdamse Internationalenn hadden meer gemeen met hun broeders uit Gent en Antwerpen dan
mett hun land- en stadsgenoten die buiten de Internationale stonden. 6 Doordat
zijj zich geconfronteerd zagen met vergelijkbare problemen en hindernissen,
ontstondd een sfeer van lotsverbondenheid tussen Vlaamse en Hollandse Interna146 6

tionalen,, die gestalte kreeg in wat wel een 'rode Groot-Nederlandse gedachte' is
genoemd. 7 7
Meerr dan door correspondentie tussen bestuurders en het uitwisselen van
periodiekenn werd het contact tussen de verschillende afdelingen onderhouden
doorr over en weer migrerende Internationalen. Zoals de Antwerpenaar Hendrik
vann Offel in de Amsterdamse Staalstraat voortdichtte aan zijn door Vlamingen
enn Hollanders gezongen liederen, zo weerhield de verhuizing naar Antwerpen
dee Amsterdammer Jan Wagenaar er niet van om vandaar zijn felle bijdragen aan
DeDe Werkman te blijven leveren.8 Voor reizende Internationalen vormde het grensoverschrijdendd netwerk van afdelingen een welkome verzameling aanloopadressen.. De eigen afdelingen voorzagen migranten van aanbevelingsbrieven als die
vann Salomon van der Hout, van wie Hendrik Gerhard in december 1872 zwart
opp wit getuigde, dat hij 'un homme plein d'énergie' was, die hij de Londense kameradenn van harte kon aanbevelen. Ook ver van huis vond de Internationaal een
warmm welkom in 'eigen' kring. In dezelfde week dat Van der Hout met zijn getuigschriftt op zak naar Londen trok, arriveerde de 18-jarige Keulse jongeling
Peterr Muller in Amsterdam. Nog geen 24 uur na aankomst had hij de weg naar
Dalrustt gevonden, om er 'de broedergroet der Duitsche Internationalen' over te
brengen. 9 9
Hett internationale netwerk van de Amsterdammers werd in deze jaren gespannenn langs familiebanden en persoonlijke kennismakingen. Langs die weg
vondd De Werkman zelfs lezers aan de overkant van de oceaan. De in Londen verblijvendee Amsterdamse sigarenmaker F. Neuman verzocht de redactie in 1875
tenn minste om toezending van tien extra exemplaren, om die te kunnen doorsturenn naar zijn vrienden in Amerika.10 In dit opzicht verschilden de grensoverschrijdendee contacten van de Amsterdammers niet van de contacten binnen
Nederland.. Afdelingen als die van Den Haag en Utrecht waren opgericht nadat
dee reislustige Amsterdammer Michon er was komen wonen. Slechts tweemaal
vondenn Amsterdamse Internationalen gelegenheid propaganda te maken op
schijnbaarr onbekend terrein. In geen van beide gevallen was evenwel sprake van
eenn willekeurige keuze. In de zomer van 1872 trad Klaas Ris tweemaal met groot
success op in de Zaanstreek, de omgeving waarin hij was opgegroeid." Hendrik
Gerhardd sprak op zijn beurt in maart 1873 te Delft, de plaats waar hij als weeskindd zijn jonge jaren had doorgebracht.12 Zelfs bij optredens buiten de stad
lekenn de Amsterdamse Internationalen zich strikt te beperken tot min of meer
bekendd terrein.
Londenn werd een belangrijk reisdoel voor Amsterdammers die als Internationaall niet meer aan de slag konden komen. Het vertrek van bekende activisten als
Vann der Hout en Potharst was steevast aanleiding voor grootschalige afscheidsmeetingss in Dalrust. Naarmate meer Amsterdammers in Londen arriveerden,
groeidee daar een hechte kern van activisten, die nieuw aangekomenen aan voedsel,, onderdak en werk probeerde te helpen. De groep Amsterdamse Internationalenn te Londen beperkte zich echter niet tot dit onderling hulpbetoon in eigen
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kring.. In de zomer van 1873 richtten zij een Vereeniging tot Nut der Nederlanderss op, terwijl op 5 december van hetzelfde jaar een eigen Londens weekblad,
DeDe Nederlander, begon te verschijnen.13
Dee broeders in Amsterdam werden ondertussen vanuit Londen bestookt met
uitvoerigee berichten over inrichting en optreden van de Britse arbeidersbeweging,, waarbij goede raad soms vermengd werd met een wat neerbuigende houdingg ten opzichte van het gemodder in het achterlijke vaderland- De Amsterdamsee suikerbakker F.W. L. Sauer was samen met Salomon van der Hout naar
Londenn getogen, en berichtte in De Werkman dat er bij hun aankomst wel 3000
Londensee gasarbeiders hadden gestaakt: een heel stuk van de stad was volkomen
donkerr geweest! Later trokken Sauer en Van der Hout overigens nog een tijd
naarr Duitsland, vanwaar al even opgetogen berichten omtrent Ferdinand Lassallee en diens sociaal-democraten naar huis werden verstuurd. 14
Hoewell met name Van der Hout in later jaren in regelmatig contact stond met
Friedrichh Engels - die hem aanvankelijk maar een Bummler vond - had het bestaann van een Londense kring van Amsterdammers geen consequenties voor de
relatiee tussen de Algemene Raad en de afdeling Amsterdam.15 Het merendeel van
dee Internationale Amsterdamse Londenaars arriveerde pas nadat het Haagse
wereldcongress in september 1872 besloten had de zetel van de Raad naar New
Yorkk te verplaatsen. De Londense kring bleef ook daardoor in hoge mate een
soortt buitenpost van de afdeling Amsterdam, en de advertentie- en correspondentierubriekenn van De Werkman bewezen daarbij goede diensten. De geboorte
vann kinderen in het buitenland werd erin bekendgemaakt en de vaders in den
vreemdee konden langs diezelfde weg worden gefeliciteerd. Week in, week uit
bleeff De Werkman ruimte bieden aan strikt particuliere berichten: 'Vriend Sauer.
Uwee ouders zonden reeds 2 brieven af om antwoord. Zijn ongerust/ 16
Hechtee persoonlijke relaties verbonden de migranten met de achterblijvers.
Eenn dergelijke emotionele lading moesten de relaties met een college als de Algemenee Raad natuurlijk ontberen. Misschien verklaart dat de uitgesproken lauwe
reactiee van de Amsterdammers op het feit dat eindelijk, najaren aandringen, het
wereldcongress van de Internationale van 2 tot 7 september 1872 in Nederland
plaatsvond.. Gekozen was voor Den Haag, waar de afdeling van nog veel minder
betekeniss was dan die in Amsterdam. Behalve de Amsterdamse afgevaardigden
Gerhard,, Gilkens en Van der Hout is maar één Amsterdamse bezoeker bekend:
dee Internationaal en kastenmaker J.G. Blok uit de Palmstraat in de Jordaan. 17 Hij
wass er getuige van het ontluisterende schouwspel van een organisatie die door
twistendee voorlieden verscheurd raakte. Na gedegen voorbereiding slaagde de
'politieke'' vleugel rond Marx en Engels erin hun tegenstrevers uit het 'federatieve',, 'anti-autoritaire' of 'anarchistische' kamp uit te schakelen.18Terwijl de burgerlijkee pers zeer uitvoerig aandacht besteedde aan het revolutionaire wereldcongress op Hollandse bodem, beperkte De Werkman zich tot welgeteld zes regels,
waarvoorr plaats werd ingeruimd op pagina drie. Veel meer aandacht trok een
weekk later het ontslag van Hendrik Gerhard, die na tien jaar werken voor de
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luxe-kleermakersfirmaa van de heer Bodenheim aan de dijk was gezet, omdat hij
hett wereldcongres had durven voorzitten.19
Hett Haagse congres markeerde de breuk tussen wat zich tot de anarchistische
enn sociaal-democratische vleugels van de arbeidersbeweging zou ontwikkelen,
enn daarmee ook het einde van de Internationale als unieke federatie van beide.
Dee keuze tussen de twee kampen werd door de Amsterdammers waarschijnlijk
niett ervaren als iets wat hun aanging. Alle afgevaardigden werden zonder onderscheidd uitgenodigd na afloop van de zittingen naar Amsterdam te komen, waar
Karll Marx op zondag 8 september 1872 in lokaal Dalrust sprak. Het optreden
vann Marx en diens medestanders Engels, RA. Sorge en schoonzoon Paul Lafarguee baarde echter maar weinig opzien. Het opmerkelijkst was misschien nog wel
datt Klaas Ris er dit keer als 'commissaris van orde* het zwijgen toe deed. In het
publiek-- een schamel honderdtal - was inspecteur Hazenberg als immer op zijn
post,, en ook hij vond het gebodene weinig schokkend. Het politierapport van
dezee historische zitting was aanzienlijk bondiger dan normaal.20
Veell diepere indruk op de Amsterdamse Internationalen maakten de Zwitsersee en Spaanse afgevaardigden van de 'anarchistische' richting. Zij waren
'ss avonds te gast in een grote vergadering van stakende typografen, na eerder
diee middag al ontvangen te zijn in het vergaderlokaal van de smidsgezellen. Anderss dan de vooral Duitse aanhangers van Marx, die zich nogal serieus en zwaar
opp de hand hadden betoond, wisten de 'anti-autoritairen' onder aanvoering van
dee Zwitserse onderwijzer James Guillaime de juiste toon te treffen. Friedrich
Engelss zou zich zelfs, na bemerkt te hebben hoe geestdriftig de typografen zijn
tegenstanderss onthaalden, schielijk uit de zaal hebben teruggetrokken. Aansluitendd werden de anti-autoritaire voormannen door de Amsterdamse Internationalenn meegetroond naar een sober gelambriseerde bovenzaal elders in de stad.
Daarr werd in opperbeste stemming rond een grote tafel verder gepraat en gelachen.. Onder de vaardige pianobegeleiding van Bakoenins medewerker Nikolai
Zhoekovskyy zong het gezelschap tot diep in de nacht de liederen van voorbije
opstandenn en revoluties.21
Well mocht Hendrik Gerhard nog de volgende ochtend zijn opwachting komenn maken in het Bible-hotel in de Warmoesstraat, waar de familie Marx logeerde.. In later jaren gevraagd naar hoe hij er was binnengelaten, moest hij echter
bitterr vaststellen: 'Och, zooals een fatsoenlijk man zijn kruier ontvangt.'22 Het
wass dezelfde Gerhard die ruim eenjaar later Bakoenins befaamde afscheidsbrief
uitt het Frans vertaalde en deze ondubbelzinnige afrekening met de autoritaire,
'Bismarckiaanse'' reactie die Marx binnen de Internationale vertegenwoordigde,
inn De Werkman publiceerde. Volgens de vertaler voorzag hij met zijn werk in een
dringendee behoefte, 'vermits in den laats ten tijd, - na het haagsche congres - in
dee nederlandsche sectiën veel over Bakounine gesproken is'.23
Hett geringe enthousiasme in Amsterdam voor het marxistische kamp hing
misschienn samen met een meer algemene anti-Duitse gezindheid in Nederland.
Dee marxistische meerderheid op het congres had de Internationale op een meer
149 9

politiekee koers willen brengen en tegelijkertijd de organisatie willen centraliseren.. De Amsterdammers kunnen op het eerste punt weinig aan te merken hebbenn gehad: zelf hadden zij zich immers ook sterk gemaakt voor zaken als algemeenn kiesrecht. Zelfs de oorspronkelijk uit Vlaanderen stammende eis van een
'Derdee Kamer' als aparte volksvertegenwoordiging van de werklieden, was door
henn overgenomen. De nadruk die Marx en de zijnen legden op centralisatie van
dee Internationale en uitbreiding van de bevoegdheden van de Algemene Raad,
moett de Amsterdammers echter kopschuw hebben gemaakt.
Voorr de marxisten zou Amsterdam nog lang een hopeloos verloren stelling
blijven.. Veel liefde ging er niet aan verloren. Al in augustus 1870 was de Zwitser
Hermann Jung 'burger' Marx bijgevallen, toen die zich in de Algemene Raad
verzettee tegen het idee een congres in Amsterdam te houden: 'Cit.[izen] Jung
consideredd Amsterdam the last place to hold a Congress in. The working class
theree was in a very dejected state.' 24
Inn werkelijkheid viel het met die ontmoediging onder Amsterdamse arbeiders
nogall mee. Aan grenzen stoorden de Amsterdamse Internationalen zich niet
langer,, maar ook in hun internationale relaties bleven persoonlijk contact en
emotionelee banden een doorslaggevende rol spelen.

' K E R M I SS MOET ER W E Z E N '

Toenn de Amsterdamse Internationalen zich in eigen kring terugtrokken, leken
rustigee jaren zonder verstoringen van de openbare orde aan te breken. Weliswaar
haddenn 1200 timmerlieden van Concordia Inter Nos op een snikhete zondag 8
augustuss 1875 de primeur van een meeting 'in het Open Veld' aan de Haarlemmerwegg buiten de Willemspoort, maar die was zonder rumoer verlopen.25 Het
wass het Amsterdamse gemeentebestuur onder leiding van burgemeester C.J. A
denn Tex, dat eigenhandig een nieuwe episode van ongebreideld straatrumoer
zouu veroorzaken door met ingang van september 1876 de traditionele Amsterdamsee kermis te verbieden.
Dee kermis was al langer doelwit van zedelijke beschavers en volksverheffers
geweest,, lang niet alleen in Amsterdam. Tijdens de kermis werd de openbare
ruimtee in beslag genomen door het volk in zijn meest onaangename gedaante:
werkliedenn en vrouwvolk gingen beschonken hossend door de straten, kwajongenss haalden ongestraft hun streken uit en zelfs dienstmeiden en naaisters leken
allee zedelijkheid uit het oog te verliezen, bijvoorbeeld door zich op de 'mannenmarkten'' een 'kermis vrij er' te huren. Drie weken lang werd het toneel van de
stadd bespeeld door het volk en leek de bestaande maatschappelijke hiërarchie
vervallenn verklaard. Daarna keerde de rust weer voor eenjaar terug. Zo was het
sindss mensenheugenis en langer gegaan, maar na een campagne van tien jaar
hadd de gebundelde kracht van de Vereeniging tot Verbetering van het Volksvermaak,, drankbestrijders, kerkenraden en gemeentebestuurders een eind aan het
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feestt weten te maken. Na een geleidelijke bekorting van de kermis in voorgaande
jarenn zouden de septemberweken van 1876 voor het eerst zonder wanordelijkhedenn voorbij kunnen gaan.26
Datt het anders zou lopen, werd al in augustus duidelijk, bijvoorbeeld in de
kroeggesprekkenn die door agenten in de tweede sectie werden opgevangen:
InIn kroegen en tapperijen en alle overige publieke plaatsen door de laagste
volksklassee en het crapule gefrequenteerd wordt heftig uitgevaren tegen het
bestuurr dezer gemeente en haar hoofd, 'de rijkelui['], zoo heet het, 'houen het
geheelee jaar door kermis'.27
Inn de Jordaan kreeg de waakzame commissaris Steenbergen zelf van bewoners
tee horen: 'de kleine man wordt verdrukt, en wordt niets gegund - wij zullen
eigenn regt zoeken'. 28
Datt er inderdaad plannen bestonden 'eigen recht' te zoeken, werd een maand
langg dagelijks onderstreept door de verspreiding van oproerige krabbels en
briefjes,, waarin de afschaffers van de kermis fel van repliek werden gediend.
Preciess als in de onrustige zomer van 1848 werd de stad overspoeld door handgeschrevenn teksten, waarin de gemeenteraad, 'de rijken' en vooral burgemeester
Denn Tex de mantel werd uitgeveegd. Een 'ezel' was hij, een 'smeerlap', 'lamstraal'' en 'landverrader' zelfs.29
Dee afschaffing van de kermis was dan ook wel een lage en laffe streek, die
schreeuwdee om wraak. In anonieme dreigementen op schuttingen, muren en
mett name urinoirs, in drie variaties was sprake van die wraak. In de eerste plaats
zouu het standbeeld van Thorbecke, dat in mei was onthuld en van de aloude
Kaasmarktt plotseling hetThorbeckeplein had gemaakt, van zijn sokkel worden
getrokken: :
Kermiss moet er wezen
Kermiss moet er zijn
Anderss mag de Burgemeester vreezen
Enn Thorbecke van het plein30
Naastt de stenen Thorbecke moest vooral de 'scheele sodemieter' Den Tex het
ontgelden.. Over de tenuitvoerlegging verschilden de meningen, maar dat maaktee voor het beoogde resultaat geen verschil: 'Hang den Burgemeester maar op',
'Schiett den Tex dood', of: 'den Tex zal de koude koorts krijgen'.31 Verreweg het
belangrijkst,, want meest reëel, was toch de derde wraakmaatregel waarmee werd
gedreigd: :
Godverdommee Kermis moet er wezen, Kermis moet er zijn
Anderss slaan wij bij den Burgemeester de ruiten kort en klijn.32
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Eenn grootschalig oproer met veel glasgerinkel was inderdaad precies wat Amsterdamm te wachten stond.
Tegenn het einde van augustus, naarmate de traditionele kermisweek naderbij
kwam,, werden de aangeplakte briefjes niet alleen talrijker, maar ook uitvoeriger,
concreterr en dreigender van toon. Onrustbarend waren vooral de handgeschrevenn waarschuwingen aan de 'Lamstralen van den gemeenteraad en flaauwe Burgemeester',, die op 27 augustus meldden dat een contingent van 15.000 oproerige
Amsterdammerss was gevormd:
Wijj zullen jullie Godverdomme eerst een bezoek afleggen die niet voor de poes
iss en dan zullen wij nogmaals zingen en het kan ons niet verdomme, maar
Kermiss moet er komen, want anders gaat het stadhuis naar de Maan.33
Vann dezelfde hand moet de oproep zijn geweest, die op zondag 10 september, de
dagg voordat de kermis had moeten beginnen, werd aangetroffen op de Kattenburgerbrug,, op de hoek van het Singel en de Reguliers breestraat, en op twee
verschillendee plaatsen in de tweede sectie. Nu werden de Amsterdammers opgeroepenn om op de avond van de volgende dag naar de Botermarkt te komen:
dann zult gij van ons zien dat wij, eerst 15.000 mannen telde en vermeerderd
zijnn tot 85.000 mannen, en vrouwen, om die lafaard die op zijn geld steunt te
vermoordenn (Wij meenen de burgemeester) om de ambachtsman te plagen en
tee drukken, daar zal hij leelijk van staan te kijken.34
Dezee oproep was dan wel voorzien van de aanhef 'Burgers van Amsterdam', een
naderee precisering volgde direct daarop: 'allen die in de Willemstraat, Bikkerseiland,, Bierkade, Jonker en Ridderstraat, Foelie en Batavierstraat, Kattenburg,
Wittenburgg en Oostenburg wonen'. De bedoeling was daarmee duidelijk: het
gebundeldee optreden van Willemstraters, Bierkaaiers, Ridder- enjonkerstraters
enn Eilanders moest wel garant staan voor een roerige kermisweek.
Dee opzet slaagde wonderwel. Op maandag 11 september 1876 trokken twee
groepenn van elk 300 tot 500 personen naar de Botermarkt, terwijl een derde
groepp van nog eens 200 of 300 man aan het begin van de avond een omgang
doorr de Jodenhoek maakte. De Amsterdamsche Courant wist de volgende dag te
meldenn dat 'allen' gewapend waren geweest met korte stokken, bij uitstek geschiktt om de ramen mee in te slaan. Een deputatie meldde zich op de stoep van
burgemeesterr Den Tex aan de Herengracht, waar wijselijk niet werd opengedaan.. Toch duurde het nog tot 11 uur voor het oproer werkelijk losbarstte, maar
toenn de teerling eenmaal was geworpen en in de Kalverstraat de eerste winkelruitenn sneuvelden, bleek de menigte niet meer te stuiten. De doorgaande routes
inn het centrum werden het toneel van een uitgelaten en feestelijke vernielzucht.
Dee meegebrachte stokken werden nu inderdaad driftig gebruikt om in de Kalver-,, Spui- en Beursstraat, langs de Lelie-, Heren- en Keizersgracht en op het
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Rokinn de ruiten van straatlantaarns, woningen, kantoren en winkels te verbrij zelen,, terwijl in de Paleisstraat ook nog eens brand werd gesticht- Op de Herengrachtt kreeg het huis van burgemeester Den Tex het zwaar te verduren, maar
hijzelff wist zich tijdig uit de voeten te maken. Toen de politie de volgende ochtendd de schade kon opnemen, bleek dat vooral in de Kalverstraat en langs de
Herengrachtt de ruiten huis aan huis waren ingeslagen. Niet minder dan 101
percelenn hadden schade opgelopen en daarbij hadden vooral de luxe 'paarse
ruiten'' het moeten ontgelden. Opmerkelijk genoeg toonde de langstrekkende
menigtee zich nergens roofzuchtig. Weliswaar leden winkeliers schade doordat
hunn waren in de verbrijzelde uitstalkasten bedorven waren, maar van diefstal
werdd nergens melding gemaakt.3S
Terwijll in vier van de vijf politiesecties de ingeslagen ruiten bij tien- of zelfs
honderdtallenn werden geteld, was de avond in de derde sectie, die de Oostelijke
Eilandenn en de Jodenhoek omvatte, heel anders verlopen. Tot tweemaal toe was
eenn grote optocht dwars door de Jodenhoek getrokken, zonder echter veel vernielingenn aan te richten. De bedoeling van deze stoeten leek veeleer te zijn geweestt de Eilanders en misschien ook de Joden mee te krijgen. De stemming zat
err in ieder geval goed in. Onder luid gezang werden de aanvoerders rondgedragenn op meegevoerde planken. 36 Een trotse commissaris van deze sectie kon de
volgendee dag desalniettemin melden, dat de twee luidruchtige optochten door
zijnn gebied de bewoners niet hadden weten mee te slepen:
Diee menigte bestond grootendeels uit opgeschoten jongens gekleed als sjouwers,, terwijl er zich volgens informatie, ook enkele onder bevonden van meer
fatsoenlijkk gehalte. [...] Volgens de van tijd tot tijd ingekomen berigten, vermeen
ikk met zekerheid te kunnen meededen, dat de hiervoren bedoelde jolende
volksmenigtee hoofdzakelijk bestond uit bewoners van Jonker- Ridder en Willemstraten.37 7
Juistt dat laatste zal de doorslag hebben gegeven. Wanneer de deelnemers aan
dezee kermisoptochten inderdaad afkomstig waren uit de Jordaanse Willemsstraatt en de met de aangrenzende Jodenhoek geducht rivaliserende Ridder- en
Jonkerstraten,, hadden Eilanders en Jodenhoekers een goede reden zich niet bij
dezee 'vreemdelingen' aan te sluiten. De al even opgetogen A msterdamsche Courant
wistt zelfs te melden dat de oproermakers op Kattenburg door de bevolking warenn weggestuurd. Precies als in 1848 hadden de Eilanders tijdens een algemeen
stadsoproerr hun eigen buurt buiten schot weten te houden. 38
OokOok zonder hen echter duurde het oproer nog dagen voort. Massale inzet van
huzaren,, infanterie, schutterij en politie leek op de volgende avonden het vuur
alleenn maar verder aan te wakkeren. Met ingang van de avond van woensdag 13
septemberr werd het ruitentikken verwisseld voor een nieuw vermaak. De menigtenn die vanuit de Jordaan in zuidelijke richtinglangs de Herengracht optrokken,
werdenn nu halverwege de burgemeesterswoning door een aanzienlijke troepen-

153 3

machtt van infanterie, cavalerie en schutterij gestuit, wat aanleiding gaf tot een
reekss massale schermutselingen op het Koningsplein. Pas op vrijdagavond 15
september,, nadat het weer was omgeslagen en de regen inzette, keerde de rust
terug.. De schade was enorm: vele honderden ruiten waren gesneuveld, meer dan
honderdd Amsterdammers waren opgepakt en tientallen gewonden, zonder uitzonderingg slachtoffers van het overheidsoptreden, lagen in de gasthuizen. Ten
minstee één Amsterdammer, een zekere werkman Pogge, zou daar aan de gevolgenn van zijn verwondingen komen te overlijden. De weduwe Pogge en haar vier
verweesdee kinderen zouden later, samen met een aantal gewonden, door Klaas
Riss tijdens een protestbijeenkomst letterlijk ten tonele worden gevoerd om aanschouwelijkk te maken hoe buitensporig het geweld van de 'openbare magt' was
geweest.39 9
Inn de loop van deze roerige kermisweek leek de belangrijkste bron van onrust
inderdaadd meer en meer verschoven te zijn naar de ordehandhavers zelf. Dronkenn dragonders stormden te paard door de stad en dreven met buitensporig
geweldd eenieder aan de kant. Agenten die tijdens gevechtspauzes even niets te
doenn hadden, sloegen in het nachtelijk duister hun sabels over de keien, zodat
dee vonken eraf vlogen en het publiek zich gewaarschuwd wist. Sommige agentenn waren er trots op, met een gloednieuwe sabel rond te lopen, en vertelden aan
wiee het maar horen wilde, dat de oude in het gebruik doormidden was gebroken.. De jonge politiecommissaris Jonas Daniël Stork vestigde in deze dagen zijn
naamm als brute geweldenaar. Meerdere getuigen wisten te vertellen hoe hij met
eenn tiental beschonken agenten een logement was binnengevallen en de aanwezigenn onder het roepen van 'er uit Godverdomme! naar boven!' een doodschrik
hadd aangejaagd. Zijn agenten waren tierend en vloekend op de tafels geklommenn en sloegen met hun sabels de lampen tot splinters. 40 Als het op bravoure en
gewelddadigheidd aankwam, had de Amsterdamse politie zich in het Kermisoproerr aan haar tegenstander gewaagd betoond.
Dee belangrijkste verzetshaard tijdens het Kermisoproer moet in het noordelijkk deel van de Jordaan hebben gelegen. Na zijn pensionering terugblikkend,
zouu C Batelt, in 1876 nog een jong straatagent in de vijfde sectie, zich herinneren: :
Zooalss het meer gebeurt begonnen de relletjes door kinderen. Troepen kinderenn trokken door den Jordaan zingende 'kermis mot er wezen, kermis mot er
zijn'.. Al spoedig sloten de respectievelijke Pa's en Ma's zich daarbij aan, zoodat
hett op het laatst een stoet werd.41
Dee voornaamste botsingen vonden weliswaar plaats op het eigen terrein van de
welgesteldee 'lamstralen* aan de Herengracht, op de Dam en op het Koningsplein,
maarr juist de kleinere incidenten laten zien waar het merendeel der oproerigen
thuishoorde.. Al op 11 september 1876, de eerste avond van het oproer, werd op
dee hoek van de Palmdwarsstraat en de Willemsstraat een tamboer van de schut-
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terijj door een zingende menigte in het nauw gedreven en van zijn instrument
beroofd.. Twee dagen later hoorden twee schutters in dezelfde Willemsstraat
zeggenn dat het volk zich van nu af aan gewapenderhand zou verweren tegen de
huzarenn en soldaten. Inderdaad werd de Willemsstraat de enige plek buiten het
stadscentrumm waar de gewapende macht zich genoodzaakt zag tot het verrichten
vann felle charges te paard. Een bange bewoner van de Vondelkade hoorde bij
toevall een fruitventster uit de Jordaan ('het was eene kolosale vrouw lichtblond')
eenn verhaal vertellen 'dat hierop neerkwam':
Hedenn avond of wanneer zij wanen alles stil is zal er in de Willemstraat een
quasii opstand bewerkt worden, ten einde zoodoende de Dragonders en Militairee er heen te lokken, en ze dan met kokend water en steenen te werpen dan de
Dragonderss de pezen doorsnijden en de paarden eveneens de halve stad moet
afbrandenn etc dan doorspekt met de noodige vloeken.42
Hett was natuurlijk grootspraak, maar na een oproer dat dagen had aangehouden,, maakte alleen al de vermelding van de Willemsstraat het verhaal angstaanjagendd genoeg. Tot in de hoogste kringen van Den Haag werd de rol van de roerigee Willemsstraters besproken.43
Off ondertussen de Eilanders werkelijk geheel en al afzijdig zijn gebleven is
niett zeker, maar dat ook zij de afschaffing van de kermis ten diepste betreurden,
staatt wel vast. Sommige jongeren op Oostenburg zouden bovendien wel degelijk
vann plan zijn geweest 'een zoogenaamd "kijkje in de stad" te gaan nemen'. 44 In
iederr geval bestonden er onder de Kattenburgers plannen om bij het aanstaande
bezoekk van Willem i n de paarden van zijn rijtuig uit te spannen, 'dit voort te
trekkenn en dan Z.M. te verzoeken eenen anderen Burgemeester te willen benoemen'. 455 Een plan dat niet kon worden uitgevoerd omdat de koning afzag van
zijnzijn jaarlijks bezoek aan het roerige Amsterdam, maar dat eens te meer illustreertt hoezeer het Amsterdamse volk zijn sociale ongenoegen op het falen van
lokalee autoriteiten projecteerde.
Hett meest opmerkelijke aspect van dit uit vermeende traditionele rechten
ontsprotenn oproer was wel de politieke nasleep. Het 'nationale' ANWV had de
werkliedenn in een reeds tevoren geschreven en nu massaal verspreid manifest
opgeroepen,, rust en orde te bewaren door toch vooral kalm thuis te blijven.
Eerderr al had het ANWV uit het oogpunt van zedelijke verheffing zich in het
koorr van de kermis afschaffers geschaard. Het ordewoord vanHeldts WerkliedenVerbondd trok welwillende aandacht tot in de Tweede Kamer, waar de minister
vann Justitie, Graaf C.Th. van Lynden van Sandenburg, niet onopgemerkt wilde
latenn 'dat wat het Verbond heeft gedaan in dagen van spanning, niet[sj dan goeds
geweestt is'. 46 Of naast de minister ook veel Amsterdamse werklieden zo enthousiastt waren, valt ondertussen te betwijfelen.
Heell anders dan het ANWV reageerden de mannen die in vroeger jaren tot de
Internationalee hadden behoord. Onder aanvoering van Klaas Ris en Albert Hof-
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mann kwam na de kermis week de oude kern weer in beweging, en met een succes
datt alle voorgaande ervaringen ver overtrof. Door de hele stad, aan de Rijksmarinewerf,, op de Dam en in de Wees perstraat, werden vanaf 28 september door
Afmöiré-drukkerT.A.D.. Visscher verzorgde strooibiljetten verspreid, waarin de
burgerss van Amsterdam werden uitgenodigd voor een 'Openbare Volksvergadering'' op zondag 1 oktober. Het schandalige optreden van de gemeentelijke en
militairee autoriteiten zou besproken worden, alsmede maatregelen om herhalingg te voorkomen, en er zou op 'strenge vervolging der schuldigen' worden
aangedrongen. 477 Lokaal Dalrust was op dat moment al aan de slopershamer ten
prooii gevallen, maar het 'Zomer-Théater' van de Heer Claus, in het Plantsoen bij
dee Willemspoort, bood een uitstekend alternatief. Temeer daar het wel heel
dichtt bij de Willemsstraat was gelegen.
Dee volksvergadering werd een doorslaand succes. Had de grootste Dalrustbijeenkomstt ooit 1400 man getrokken, het protest tegen de wijze waarop het
Kermisoproerr de kop was ingedrukt, werd bijgewoond door nagenoeg 2500
mensen.. Die luisterden, terwijl 'men als haringen in een ton in de ruime zaal,
jaa zelfs in de tuin was opgepakt', naar een reeks van sprekers die allen betoogden
datt de autoriteiten hun bevoegdheden op schandalige wijze hadden overschreden.. Namens de Volksvergadering werd nog staande de bijeenkomst een telegramm aan de koning verzonden, waarin werd aangedrongen op onmiddellijk
ontslagg van de Amsterdamse burgemeester en 'dat eene strenge vervolging moge
wordenn ingesteld, tegen zijne medeplichtigen betreffende de Amsterdamsche
mishandeling'. 48 8
Dee bijeenkomst werd voorgezeten door een comité van oude bekenden: de
Kattenburgerr smidsgezellen Ansingh en Maagdenberg; kleermaker P.H.A.
Schroder;; J.C. Lebeau, Klaas Pds en Albert Hofman, allen voorheen deel uitmakendd van de kern van Amsterdamse Internationalen. Minder bekende namen
warenn die van winkelier Jan Jacob Seelhorst uit de Voetboogstraat en kruideniersbediendee Johannes Mater uit de Marnixstraat. Toch waren ook dit geen
nieuwelingen:: Jan Mater had ruim eenjaar tevoren het overlijden van zijn zoontjee Jakobus in De Werkman bekendgemaakt, terwijl Seelhorst zijn eerste sporen
all rond 1862 in het koffiehuis van Evert Hendrik Hartman had verdiend, en in
caféé Cosmopoliet en bij Desprez geld had ingezameld ten behoeve van de gezinnenn van geëmigreerde Internationalen. 49
Hoewell tijdens de Volks vergadering in het Zomer-Théater van Claus tevens
geldd werd ingezameld voor de slachtoffers van het overheidsgeweld, trachtte het
comitéé bij monde van Klaas Ris een weidser perspectief te openen. De aanwezigenn werd voorgehouden dat wanneer ook niet-belastingplichtige Amsterdammerss stemrecht zouden hebben gehad, in de gemeenteraad nooit een meerderheidd voor afschaffing van de kermis gevonden had kunnen worden. Dit betoog
wass wel een knap staaltje van hoe, op basis van de verdediging van verondersteldee 'traditionele rechten', een 'moderne' politieke beweging met hoogst actuele
eisenn kon worden geformeerd. Dankzij het optreden van de voormalige Interna156 6

tionalenn legde de strijd rond de aloude kermis de grondslagen voor een herlevingg van de kiesrechtbeweging. Het publiek moet er klaar voor zijn geweest. Op
dee tweede dag van de schermutselingen was bij het Binnengasthuis al een handgeschrevenn briefje gevonden, waarin het algemeen stemrecht als oplossing werd
gepresenteerd: :
Amsterdammerss je vrijheid wordt je ontnomen algemeen stemregt dan kun
jeluii den Koning inroepen als Souvereine vorst die zal jelui je vrijheid weerom
gevenn die ondergeschikten je ontnemen.50
Tenn minste één stemgerechtigde Amsterdammer toonde zich solidair. Toen beginn oktober de stembriefjes voor de gemeenteraad werden geopend, bleek een
grappenmakerr zijn stem te hebben uitgebracht op Klaas Ris, Albert Hofman en
Adolphee - Asmodée - Visscher.51
Hett belangrijkste resultaat van de Volksvergadering bij de Willemspoort was
well dat het Kermisoproer er tot het 'KermisschandaaT werd gemaakt. Niet het
volk,, maar de autoriteiten behoorden in de beklaagdenbank. Dit succes moet het
moreell van de Internationalen veel goed hebben gedaan. Een herhaling op dezelfdee plek bleek niet mogelijk, waarschijnlijk doordat commissaris Steenbergen
drukk uitoefende op lokaalhouder Claus. Aan de andere kant van de stad, tegenoverr de tuin van Artis, werd de grote zaal van gebouw Plancius voor 25 gulden
gehuurd.. Hier zou op zondag 29 oktober de vervolgvergadering bijeen zijn gekomen,, als niet ook deze zaaleigenaar zich onder druk van de politie had bedachtt en het huurcontract had opgezegd. Die opzegging kwam te laat om het
publiekk nog te kunnen inlichten. Dat kwam dan ook met vijfhonderd man voor
eenn dichte deur te staan, opgeroepen als het was met biljetten die uit naam van
Albertt Hofman onder anderen door schoenpoetser 'Malle Kees' Evers waren
uitgedeeld.. Dat de deuren van Plancius gesloten bleven en een enorme politiemachtt aanwezig was, wekte de woede van de toegestroomde menigte. Met name
dee aanwezige gewonden waren volgens De Werkman woedend, 'en schenen wel
hunn leven veil te hebben voor het onrecht dat [hun] op nieuw werd aangedaan'.52
Klaass Ris gooide olie op het vuur door staande op een stoel de menigte luidkeelss toe te roepen: 'het locaal is ons', waarna het volk onder hevig gedrang een
bestormingg van de deur waagde, die met moeite door een viertal agenten kon
wordenn gestuit. De menigte ging daarop uiteen, terwijl een groep van ongeveer
500 man de bestuurders Ris, Hofman, Schroder en Lebeau volgde naar gebouw
Dee Werkmansbond in de Spuistraat, de zetel van het ANWV. 53
Hett geslonken gezelschap vond onderdak en een verfrissing in de koffiekamer
vann De Werkmansbond, maar toen de pachter enige heethoofden onder ogen
brachtt dat het niet was toegestaan toespraken te houden, liepen de gemoederen
weerr hoog op. Tot overmaat van ramp herkende iemand de in burger aanwezige
politiedienaren,, naar één hunner rapporteerde:
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Eensklapss kregen verschillende lieden mij in het oog en riep men weg met de
politiee en werden wij de zaal uitgedrongen. De vergadering was zeer luidruchtigg om niet te zeggen bestaande uit het minste soort van lieden.54
Terugg op het bureau bereikte de verjaagde agenten het verzoek van ANWv-zijde
dee koffiekamer van De Werkmansbond te ontruimen, hetgeen geschiedde. Voor
hett 'minste soort van lieden' dat daarmee andermaal op straat belandde, was in
iederr geval duidelijk dat het ANWV hun een al even weinig gastvrij onthaal bood
alss de Amsterdamse politie. Klaas Ris en de zijnen hadden zich geen gunstiger
afloopp kunnen wensen.

VOXX P O P U L I IN DE H U I S K A M E R

Datt de Amsterdamse aanhang van de ter ziele gegane Internationale in de nasleepp van het Kermisoproer zo slagvaardig kon optreden, was te danken aan de
samenhangg die hun kring had behouden, ook in de jaren dat de buitenwereld
nietss meer van hen vernam. Het onderling verkeer van de voormalige Internationalenn had zich grotendeels afgespeeld in de beslotenheid van de huiskamer van
Hendrikk Gerhard, van waaruit echter zo nu en dan nog strafexpedities tegen
liberalee heren en het ANWV werden ondernomen. Nadat het Kermisschandaal de
publiekee aandacht weer op hen had gevestigd, kwamen de voorbereidingen voor
eenn nieuwe, radicale werkliedenvereniging in een stroomversnelling.
Sedertt zijn ontslag als luxe-kleermaker in september 1872 was het met Hendrikk Gerhard snel bergafwaarts gegaan. Gewend aan een uitzonderlijk hoog
salariss en een gerieflijke, ruime woning in de Runstraat, had hij voor zichzelf
moetenn beginnen en zich tot de lezers van De Werkman gewend om beklanting.
Datt leverde heel wat minder op dan werken voor de vooraanstaande firma Bodenheimm in de Kalverstraat. Het huis in de Runstraat had de familie al enige
maandenn voor het ontslag ingeruild voor een woning in de Dollebegijnensteeg
aann de Bierkaai, vermoedelijk om kosten te besparen. Juist in die dagen immers
vertrokk de veertienjarige oudste zoon Adriën Henri naar de Kweekschool te
Hoornn om opgeleid te worden tot schoolmeester. Met de zes overige kinderen
trokk het gezin Gerhard voort: van de Dollebegijnensteeg naar de Eerste Leliedwarsstraat,, dan naar een armelijke eenkamerwoning in de Nes om uiteindelijk
tee belanden in de Binnen Brouwersstraat, ten noorden van de Jordaan.S5
Opmerkelijkk genoeg bleef bij alle zorgen in deze opeenvolgende huiskamers
steedss plaats voor politieke bijeenkomsten. Dat de voormalige Internationalen
hunn vergaderingen jarenlang in de huiskamer van Gerhard konden houden,
maaktt maar al te duidelijk hoezeer de krachten waren geslonken. De jongste
vastee bezoeker van deze kring, de in 1848 geboren metselaar HJ.G. Jansen van
Galen,, herinnerde zich in 1916 een aantal van niet meer dan twintig vaste bezoekers:: 'Op die bijeenkomsten werden cursussen gehouden, waar ieder op zijn
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beurtt inleider was.'s6 De kring was klein, maar dat de twintig getrouwen jarenlangg iedere tweede donderdag bijeenkwamen, was niet zonder betekenis. Hoewell hun onderling overleg al die tijd zonder praktisch gevolg bleef, moeten de
deelnemerss er enig nut in hebben gezien. Klaarblijkelijk schonk het onderlinge
huiselijkee verkeer genoeg voldoening om voort te zetten als een tijdsspendering
diee zinvol in zichzelf was.
Waartoee deze kleine kring in staat was, bleek in de nasleep van het Kermisschandaal,, toen Klaas Ris vanwege zijn openbaar optreden op straat kwam te
staan.. Houtzagerij Van Gelder had 26 jaar lang veel door de vingers willen zien,
maarr nu was de oude patroon overleden en maakte diens zoon de dienst uit. De
jongee Van Gelder stelde zijn 55-jarige knecht voor de keus: zijn betrekking dan
well de beweging vaarwel te zeggen. Het voorlaatste nummer van De Werkman,
waarinn de stem van het ANWV al jaren het luidst had geklonken, berichtte bij
mondee van de Internationaal Henri Timmer uitgebreid over het wedervaren van
dee houtzagende volksvriend Klaas Ris. Natuurlijk had de moedige grijsaard zijn
rugg recht gehouden: 'Aan den avond van zijn leven, met een grijzen kop, broodelooss gemaakt te worden met vrouw en kinderen, jongens, ik zeg het u, daar
behoortt moed toe.' Ris stond echter niet alleen. Zijn Amsterdamse vrienden
timmerdenn een karretje, kochten trechters, een voorraad petroleum en Klaas Ris
begonn zijn tweede loopbaan als petroleumventer.Toen na enige tijd het gesleep
mett de handkar te zwaar bleek, werd Ris door zijn vrienden ook nog eens verrast
mett een mak ezelinnetje.57
Dee hechte, informele banden die de getrouwen onderhielden, vonden een
formelee bevestiging in een genootschap dat onder de schone noemer Vox Populi
sindss het einde van 1873 in het diepste geheim bestond. Onder leiding van Gerhardd werd het een even merkwaardige als geheimzinnige opvolger van het Amsterdamsee iwv. Het huishoudelijk reglement, door de leden goedgekeurd in
januarii 1874, bepaalde dat het ledenbestand in drie 'graden' (leerlingen, gezellen
enn meesters) zou worden verdeeld, waarvan alleen leden uit de hoogste graad
deell van het bestuur konden uitmaken. Iedere week vergaderde een der graden,
waarnaa een 'receptieavond' volgde, waarop nieuwe leden konden worden aangenomen.. Bij getrouwe plichtsbetrachting en na gebleken 'werkzaamheid' konden
ledenn door het bestuur worden voorgedragen voor opneming in een hogere
graad.. Eenieder was natuurlijk gehouden tot de strengste geheimhouding inzakee de namen van leden en 'andere geheimen' van Vox Populi.58
Alduss ingericht, hoopte Vox Populi 'de bestaande klassen-regeering te doen
ophoudenn en te vervangen door eene volksregeering, op zuiver democratischen
grondslag'.. Daartoe zou het algemeen stemrecht moeten worden verkregen,
maarr voor het zover was, wilden de leden van het genootschap door middel van
geregeldee cursussen werken aan de 'zedelijke verdeling van de mensch', en elkaarr 'aansporen tot zelfkennis en burgerdeugd'. Daarnaast zou de 'onderlinge
beoefeningg van gezonde staathuishoudkunde' de leden zozeer ontwikkelen, dat
zijj daadwerkelijk in staat zouden zijn tot 'zelfregering'.59
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Inn Vox Populi vonden de voormalige Internationalen een nieuw onderdak, dat
veiligerr en beschutter leek naarmate minder buitenstaanders van het geheime
bestaann op de hoogte waren. Enerzijds bood het sterk magonnieke karakter van
hett nieuwe genootschap de mogelijkheid tot rituele bevestiging van de onderlingee relaties, inclusief de daarbij behorende hiërarchische verhoudingen. Anderzijdss verraadde de agitatorische inslag van de voormalige Internationalen zich
inn het feit dat van begin af aan ruimte was gelaten voor het opnemen van nieuwe
ledenn in de laagste graad.
Dee Amsterdamse jongeling Joan Adam Nieuwenhuis heeft een uitvoerige
beschrijvingg nagelaten van de wijze waarop de mannen van Vox Populi probeerdenn nieuwe leden te rekruteren. Het decor werd gevormd door een vergadering
inn gebouw De Werkmansbond, waar de liberale Mr. Jacq. de Witt Hamer voor het
ANWVV een lezing hield over sociale democratie. De eerste vragenstellers waren
Hendrikk Gerhard en zij n oude strijdmakker P. H. A. Schroder, die op rustige toon
vroegenn om een duidelijker toelichting. Daarna was het de beurt aan Klaas Ris,
wienss harde kritiek gevolgd werd door:
Eenn geweldige toejuiching die overging tot een ware strijdkreet, toen Ris, met
zijnn vervaarlijke stem, boven al dat gejuich uitriep: - Leve de sociaal-democratiee - in toepassing!60
Natuurlijkk was ook B. H. Heldt aanwezig en die trachtte vergeefs de toehoorders
tott bedaren te brengen. Toen Heldt de vergadering had gesloten, volgde nog een
toegift: :
Wantt plots ging midden in de zaal een man op een stoel staan. Het was een al
bejaardd man, met een eerwaardig voorkomen. Met luider stemme riep hij:
-Wiee meer wil weten van het doel der sociaal-democratie, en hoe dat te verkrijgen,, die kome Zaterdagavond in het huis der opstandigen, in de Dijkstraat,, wel bekend! 6l
Dee man met het eerbiedwaardige voorkomen was in werkelijkheid nog maar
355 jaar, maar droeg inderdaad een indrukwekkende baard. Het was P.J. Penning,, die in de Dijkstraat bij de Nieuwmarkt een bierhuis dreef dat de oude
naamm Cosmopoliet had overgenomen. De bovenzaal van de nieuwe Cosmopolitee was de plek waar Vox Populi zijn 'receptieavonden' hield. Joan Nieuwenhuiss belandde er samen met zijn vriend Jan Fortuyn, maar werd door de
aanwezigee veteranen ernstig gewaarschuwd:
Onss [werd] voorgehouden, wat wij, jonge lieden, zouden kunnen beleven aan
leedd en zorg, als wij zouden voortgaan op den weg voor vrijheid en gerechtigheid.62 2
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Hett waren evenwel niet deze kwade voorzeggingen die Nieuwenhuis en Fortuyn
ervann weerhielden lid te worden van Vox Populi:
Dee geheimzinnigheid dezer Vereeniging was ons bezwaar, want wij wenschten
juistt boven alles openbaarheid aan onze grieven en wenschen te geven!63
Diee mogelijkheid zou zich snel genoeg aandienen: op 7 juli 1878 richtten de oudstrijderss van Vox Populi een Amsterdamse Sociaal-Democratische Vereeniging
op.. Daarmee begon een nieuw, groots en geruchtmakend tijdperk voor de Amsterdamsee socialistische arbeidersbeweging.
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IV V

SOCIAAL-DEMOCRATEN: :

1878-1890 0

Zondagg 7 juli 1878, de dag waarop in Amsterdam een plaatselijke SociaalDemocratischee Vereeniging werd opgericht, is veelal beschouwd als de formelee geboortedag van de socialistische beweging in Nederland. Willem Vliegenn liet er zijn Dageraad der volksbevrijding mee beginnen, terwijl Dirk Hudig
zijnn voorgeschiedenis van de socialistische vakbeweging op dezelfde datum
liett eindigen. Berend Bymholt zag in de SD v 'de eerste geprononceerd socialistischee vereeniging in ons land', met welker oprichting in 1878 'de eigenlijkee socialistische propaganda' pas zou zijn begonnen.1 Uit dit 'geprononceerd'' en 'eigenlijke' sprak echter wel een zeker voorbehoud. Hoewel
misschienn minder geprononceerd en meer vermengd met 'oneigenlijke'
elementen,, was de strijd van de socialisten in Amsterdam inderdaad al veel
eerderr begonnen. Dat de grondslag voor de latere beweging werkelijk pas
opp 7 juli 1S78 was gelegd, valt dan ook moeilijk staande te houden. Onder
dee oprichters waren er geen die zich niet al veel eerder als socialist hadden
doenn kennen. Volgens Vliegen brak op 7 juli 1878 de 'dageraad der volksbevrijding'' aan, maar in zijn biografische schetsen van betrokken Amsterdammerss als Gerhard, Ris, Ansingh, Schroder en Penning ontkwam ook hij er
niett aan, te verhalen van hun eerdere bemoeienissen met socialisme en arbeidersbeweging.. Alleen al gezien deze continuïteit van het personeel, was
hett niet verwonderlijk dat veel denkbeelden, praktijken en politieke vormenn die de Internationale hadden gekenmerkt, onverkort van kracht bleven. .
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[10]] Karel Antonie Bos, voormalig suikerbakker, socialistisch colporteur, 'straatboekhandelaar' en uitgever
vann brochures.
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Dee Amsterdamse SDV van juli 1878 was bij lange na niet de eerste poging van de
voormaligee Internationalen om een nieuwe formele structuur te vinden voor hun
gezamenlijkee activiteiten. De Amsterdamse afdeling van de Internationale was
all vaker herleefd: begin 1874 als 'geheime loge' Vox Populi, in mei 1876 als Vereenigingg Algemeen Stemrecht, later dat jaar als het Volkscomité dat tegen het
Kermisschandaall protesteerde en nog in februari 1877 als vereniging De Vrije
Drukpers,, die na het verdwijnen van De Werkman vergeefse pogingen ondernam
omm een nieuw werkliedenorgaan van de grond te krijgen.1 Welbeschouwd was het
oprichtenn van een Amsterdamse SDV niet meer dan een zoveelste zet in een lange
reeks.. Verschil was alleen dat deze poging achteraf geen vergeefse zou blijken.
Ingrijpendee veranderingen hadden zich ondertussen wel voorgedaan in de
internationalee context waarbinnen de Amsterdammers opereerden. De vernietigingg van de Parijse Commune in de 'Bloedweek' van mei 1871 had op langere
termijnn een belangrijke ontwikkeling veroorzaakt. Met de naar schatting vijfentwintigduizendd doden en vele tienduizenden gevluchte of verbannen arbeiders,
verloorr Parijs ook zijn tot dan toe vanzelfsprekende rol als hart van de Europese
revolutie.Tegelijkertijdd had in het nieuwe Duitse Keizerrijk, fortuinlijker vrucht
vann de Frans-Duitse oorlog, een nieuwe socialistische arbeidersbeweging haar
vleugelss uitgeslagen. Op een schaal die tot dan toe nergens was vertoond, wist
dee nieuwe Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands onder leiding van August
Bebell en Wilhelm Liebknecht vanaf 1875 een snelgroeiend leger van sociaaldemocratischee klassenstrijders te formeren. Beperkingen op het kiesrecht en de
politiekee vrijheden verhinderden niet dat de Duitse sociaal-democraten hun
electoralee strategie met opeenvolgende triomfen bekroond zagen. Alleen al door
dee indruk die dit succes maakte, groeide de internationale invloed van de Duitse
sociaal-democratie.. Die ontwikkeling zou ook in Amsterdam merkbaar worden.
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Zoalss eerder bij de oprichting van een Amsterdamse afdeling van de Internationalee was de invloed van vakverenigingsmannen ook bij de totstandkoming van
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deSociaal-DemocratischeVereenigingdoorslaggevend.. De door de Internationalenn opgerichte vakverenigingen hadden vanaf 1872 stuk voor stuk het onderspit
gedolvenn tegen de kalme hervormers van het ANWV. De typografen, uit wier
kringg zo veel vooraanstaande activisten van de Internationale waren voortgekomen,, sloten zich al in april 1872 aan bij het ANWV. : Zelfs de kleermakers van
Hendrikk Gerhard hadden hun vakvereniging in november 1873 omgezet in een
productievee coöperatie die zich aansloot bij het ANWV en in januari 1876 wegens
gebrekk aan belangstelling moest worden ontbonden. De houtzagers van Klaas
Riss waren zelfs nimmer tot de Internationale toegetreden, en ook hun bij het
3
ANWVV aangesloten vereniging De Houthandel ging in augustus 1875 ter ziele.
Doordatt het Werklieden-Verbond alleen aangesloten verenigingen kende en geen
individuelee leden toeliet, verloren de Internationalen met het verdwijnen van
hunn vakverenigingen de mogelijkheid binnen de grootste Nederlandse werkliedenorganisatiee op te treden.
Ookk Willem Ansingh en zijn Amsterdamse smidsgezellen hadden het hoofd
inn de schoot moeten leggen. Al in 1872 hadden zij zich formeel van de Internationalee afgescheiden, in ruil voor een loonsverhoging. 4 De smedenvereniging
Rechtt voor Allen was daarna, in navolging van de kleermakers, onder dezelfde
naamm voortgezet als een productieve coöperatie, die echter in 1874 van het toneel
verdween.. In maart 1876 werd op initiatief van het Centraal Bestuur van het
ANWVV weer een Amsterdamse vakvereniging voor smeden opgericht. Willem
Ansinghh zou de leiding van deze nieuwe smedenvereniging De Volharding op
zichh nemen. 5 Met Ansingh als voorzitter kwam een belangrijke vereniging binnenn het ANWV onder leiding van een doorgewinterd en hardnekkig Internationaall te staan. Hij zou dan ook het voortouw nemen in het streven, uit oude en
nieuwee krachten binnen en buiten het ANWV een radicale werkliedenoreanisatie
tee formeren. Het Centraal Bestuur van het ANWV ZOU de gevolgen op korte termijnn ondervinden.
All op het Kerstcongres van het ANWV in 1876 werden de eerste scheuren zichtbaar.. Namens De Volharding drong Ansingh aan op algemeen stemrecht en de
vormingg van een 'algemene vereniging' die het mogelijk zou maken dat ook
anderenn dan alleen georganiseerde vakarbeiders zich bij het ANWV aansloten. De
vormingg van een dergelijke vereniging zou de weg vrijmaken voor hernieuwde
toetredingg van mannen als Gerhard en Ris, iets wat zowel Ansingh als zijn tegenspelerr Heldt terdege beseft moet hebben. Eenjaar later drongen de Amsterdamsee smeden zelfs aan op een heuse programdiscussie. Daartoe werd op 9 en
100 juni 1878 inderdaad een buitengewoon landelijk congres voor 'alle' werkliedenverenigingenn gehouden, waar alweer op voorstel van De Volharding het
Duitsee sociaal-democratische 'programma van Gotha' werd besproken. Een grote
meerderheidd van de afgevaardigden was er fel op tegen en maakte zich vrolijk
overr de indieners die zelf het programma niet op alle punten leken te doorgronden. 6 6
Ansinghh werd op het buitengewoon congres bijgevallen dooreen aantal oude
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bekendenn uit de kring van Internationalen. Kleermaker P. H. A. Schroder ondersteundee als afgevaardigde van de Vereeniging Algemeen Stemrecht het pleidooi
voorr het programma van Gotha, net als Klaas Ris, die optrad als afgevaardigde
vann zijn eigen Volkscomité. Namens de bij het ANWV aangesloten vakverenigingenn verklaarden alleen broodbakker F. Domhoff, kuiper E.W.A. Anssems en
suikerbakkerr Karel Antonie Bos zich voorstander van het socialistische programma. 77 Dat op dit landelijk congres alle zes voorstanders van het sociaal-democratischee programma uit Amsterdam kwamen, was geen toeval. De drie vakverenigingsmannenn Domhoff, Anssems en Bos behoorden tot een nieuwe lichting
radicalee werkliedenen waren duidelijk door de voormalige Internationalen gerekruteerd.. Domhoff was lid van het Volkscomité van Klaas Ris en Bos was als
suikerbakkerr lid van de vakvereniging Eendracht Maakt Macht waarin vooraanstaandee Internationalen als RW.L. Sauer van oudsher de toon hadden aangegeven.88 Gedrieën zouden zij tot de gelederen van de sociaal-democratie toetreden.
Ookk buiten de vakverenigingen waren de Internationalen zich weer gaan
roeren.. Op zondag 12 mei 1878 hield het Volkscomité van Klaas Ris een openbare
vergaderingg op de Schans bij de Haarlemmerpoort, onder het motto 'Belofte
maaktt schuld'. Ris had zijn publiek bijna anderhalf jaar eerder, in de nasleep
vann het Kermisschandaal, beloofd om de koning bij diens jaarlijks bezoek aan
Amsterdamm 'de gruwelen mondeling mede te deelen'. Vergezeld van Albert Hofmann en schoenmaker A.H. Heijer had Ris inderdaad in april 1877, tijdens de
traditionelee volksaudiëntie in het Paleis op de Dam, tot Willem 111 weten door
tee dringen. Onduidelijk blijft of Ris en zijn vrienden werkelijk de illusie koesterdenn van de vorst genoegdoening te krijgen. Het verloop van de audiëntie was in
iederr geval teleurstellend geweest. Willem in had naar verluidt een passende
toonn gevonden en zou de drie volksvrienden woedend de deur hebben gewezen.9
Datt de koning niet van zins was de burgemeester van Amsterdam te ontslaan
omdatt Klaas Ris daarop aandrong, was natuurlijk geen reden de moed dan maar
opp te geven.
Inn de openbare vergadering van het Volkscomité op 12 mei 1878 kondigde Ris
dee voorgenomen heroprichting van een Gemengde Vereeniging aan, blijkbaar
inn de veronderstelling dat die naam bij het publiek goede herinneringen wakker
zouu maken. Ansingh en Schroder lichtten de bedoeling van de nieuwe verenigingg toe, waarbij de laatste de wens uitsprak, 'dat die niet aan banden zou
wordenn gelegd zoals sommige vakverenigingen, waar niet over staatkunde en
godsdienstt mocht worden gesproken'.10 Met die wens kwam het karakter van de
beoogdee vereniging ondubbelzinnig tot uitdrukking: het zou een politieke organisatiee voor werklieden worden.
Alvorenss de volks vergadering onder het aanheffen van de leus 'Vrijheid, Gelijkheidd en Broederschap' uiteen zou gaan, moest nog een laatste punt op de
agendaa worden afgehandeld. Volgens het politieverslag las broodbakker Domhofff uit De Werkmansbode enkele regels voor van de hand van een 'zekere Nieuwenhuis'.111 Dat was geen ander dan de Lutherse predikant Ferdinand Domela
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Nieuwenhuis,, en het door Domhoff voorgelezen artikel moet het verslag zijn
vann een spreekbeurt over algemeen stemrecht, die de dominee op 21 februari in
hett Amsterdamse ANWv-lokaal De Werkmansbond gehouden had.12 De kring van
Amsterdamsee Internationalen zou de ontwikkelingsgang van deze vrijmoedige
domineee Nieuwenhuis in de komende maanden met steeds warmer belangstellingg blijven gadeslaan.
Ansinghh en de Amsterdamse smeden richtten ondertussen hun Gemengde
Vereenigingg op zondag 26 mei 1878 op, nog voordat het Utrechtse werkliedencongress in juni over het programma van Gotha zou debatteren. Nadat de meerderheidd op het congres zich afkerig van de sociaal-democratische beginselen had
getoondd en het Centraal Bestuur van het ANWV bovendien weigerde de Amsterdamsee Gemengde Vereeniging als afdeling te erkennen, gingen beide vleugels
vann de Amsterdamse werkliedenbeweging andermaal, en nu definitief, hun
eigenn weg. Op zondag 7 juli 1878 nam de Gemengde Vereeniging het programma
vann Gotha als het hare aan, en besloot voortaan onverbloemd als Sociaal-Democratischee Vereeniging (SDV) door het leven te gaan.13
Hoee klein en geïsoleerd de kring van Amsterdamse Internationalen na 1873
ookk was geworden, de contacten met geestverwanten in het buitenland waren
nooitt geheel verbroken. Het Haagse congres van de Internationale had in septemberr 1872 besloten dat de Algemene Raad voortaan in New York zou zetelen,
waarnaa de organisatie een zachte dood was gestorven. De Amsterdammers blevenn echter nog ten minste tot in 1875 schriftelijk contact onderhouden met het
anarchistischee bolwerk van James Guillaume en de Zwitserse Jura-Federatie.14
Dee band met de Belgen bleef als tevoren de voornaamste internationale oriëntatiee van de Amsterdammers. Nog in oktober 1876 stond Gentenaar Edmond van
Beverenn 'voortdurend in contact' met de Amsterdamse redactie van De Werkman,
enn in hetzelfde Gent verscheen in de zomer van 1876 een tweede druk van Gerhardss De Internationale en haar beoordelaars.15 De restanten van de Vlaamse afdelingenn van de Internationale hadden zich, eerder dan in Amsterdam, onder Duitse
invloedd gehergroepeerd achter het nieuwe vaandel van de sociaal-democratie.
Gezienn de banden tussen de voormalige Internationalen van Amsterdam en Gent
moett de totstandkoming van de Vlaamsche Socialistische Arbeiders-Partij in mei
18777 van invloed zijn geweest op de nieuwe richting die de Amsterdammers een
jaarr later insloegen. 16 In september 1877 verzamelden Duitse en Belgische kopstukkenn van de jonge sociaal-democratische beweging zich voor een internationaall socialistisch congres in Gent. Nederlanders waren daarbij niet aanwezig
geweest,, maar zij konden de verklaringen van het congres achteraf raadplegen
inn De Werkmansbode van het ANWV.17

Tienn jaar later, in mei 1887, zou Bernard J. Penning, de jongere broer van de
Amsterdamsee bierhuishouder, met zijn gezin in Gent neerstrijken. Andere Nederlanderss volgden voor kortere of langere tijd en dit wisselende gezelschap van
Nederlandsee socialisten in den vreemde hield het thuisfront met brieven en
ingezondenn stukken 'mRecht voor Allen voortdurend op de hoogte van deontwik168 8

kelingenn in het hart van de Vlaamse arbeidersbeweging. Een opmerkelijk aantal
Nederlanderss wist na 1890 binnen de Gentse beweging, met name in de succesvollee coöperatie Vooruit, betaalde posities te veroveren, al werden die even vaak
weerr verspeeld door een onbedwingbare neiging in verzet te komen tegen de
machtspositiee van de Gentse sociaal-democratische leidersfiguren.18
Hett Amsterdamse initiatief tot oprichting van de Sociaal-Democratische Vereenigingg hing samen met de ontwikkelingen die zich in het buitenland voltrokken.. Die invloed vanuit de omringende landen kreeg echter steeds gestalte in
concrete,, persoonlijke contacten tussen Amsterdammers en socialistische vreemdelingen. .

ROTEE FELDPOST VIA AMSTERDAM

Datt met de oprichting van de SDV in juli 1878 een nieuwe fase in de ontwikkelingg van de socialistische arbeidersbeweging in Nederland werd ingeluid, was
voorall een gevolg van de veranderende positie van de Duitse kameraden. Twee
misluktee moordaanslagen op Keizer Wilhelm vormden een welkom excuus voor
eenn uitzonderings wet die met ingang van oktober 1878 de vrijheid van de Duitse
sociaal-democratenn aan banden legde. Deze Sociaüstenwet, die tot 1890 jaarlijks
zouu worden verlengd, zou onbedoeld een enorme stimulans blijken voor het
aanzienn en de invloed van de Dui tse sociaal-democratie onder de geestverwanten
inn omringende landen.
Eenn deel van het Duitse partijapparaat werd al direct in 1878 naar het buitenlandd verplaatst. Dat gold in de eerste plaats voor de partij pers die naar Zwitserlandd verhuisde. Een indrukwekkend netwerk van koeriers wist van daaruit onderr leiding van Rote FddpostmeisterJulius Motteler de regelmatige verspreiding
vann honderden kilo's illegaal drukwerk binnen Duitsland te verzorgen. Begin
18855 zou, onder druk van de Zwitserse autoriteiten, het zwaartepunt van dit
illegalee apparaat naar Londen worden verplaatst.19 Twee jaren daarvoor was
Karll Marx in Londen overleden, maar de verhuizing versterkte het contact met
overgeblevenn grijze Achtundvierziger als Friedrich Engels en de bezoekers van de
nogg altijd bestaande Kommunistische Arbeiterbildungsverein. Dat Londen een
belangrijkk centrum voor de Duitse sociaal-democratie werd, maakte van Amsterdamm een aangewezen etappeplaats op de routes die de beweging in Duitsland
mett haar buitenposten verbond.
Eenn groot aantal Duitse sociaal-democraten vestigde zich, al dan niet op de
vluchtt voor de Socialistenwet, in Amsterdam. Ten minste twee van hen, boekbinderr Oswald Mehnert en schoenmaker Friedrich Gatzenmeijer, behoorden tot de
allereerstee lichting SDv-leden in Amsterdam en beiden zouden als afdelingsbestuurderr en spreker op de voorgrond treden.20 Mehnert was al in 1877 te Amsterdamm aangekomen en werd de voornaamste woordvoerder van de daar verblijvendee Duitse socialisten. Hem viel de eer te beurt, een delegatie van tachtig Franse
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werkliedenn die in 1883 delntemationaleKolonialeTentoonstelling in Amsterdam
bezocht,, uit naam van de 'vereenigdeDuitsche sociaal-democraten' te begroeten.
TegelijkertijdbehoordeMehnerttotdeintiemekringvanleidendeAmsterdamse e
socialisten.. InhetfelicitatiealbumdatHendrikGerhardenSusanneStehli bij hun
zilverenn huwelijk in januari 1883 door vrienden kregen aangeboden, prijkte ook
hett portret van Oswald Mehnert. 21 Zowel Mehnert als Gatzenmeijer moet een
sleutelroll hebben vervuld in de samenwerking tussen de in Amsterdam verblijvendee Duitse en Nederlandse sociaal-democraten. Beiden stonden bovendien in
verbindingg met de Rote Feldpostmeister Julius Motteler te Londen.22
Anderee Duitse sociaal-democraten bleven in de Amsterdamse beweging meer
opp de achtergrond. De Duitse fotograaf P. R. Baum was in 1883 vanuit Antwerpen
naarr Amsterdam verhuisd. In Antwerpen was hij blijkens rapporten van de Belgischee politie secretaris geweest van een plaatselijke Soctété van Duitse socialisten.. In die functie verzorgde hij de clandestiene verzending van socialistische
strooibiljettenn naar Berlijn. In Amsterdam vestigde Baum zich als fotograaf en
kwamm met zijn echtgenote en hun twee jonge kinderen aan de Nieuwe Herengrachtt te wonen. Daar nam hij in 1884 een Duitse schoenmaker in huis die, komendd van Parijs, enige maanden later weer verder reisde naar Londen, het centrumm van de Duitse sociaal-democratie in ballingschap.23 In het fotografisch
atelierr van Baum lieten vooraanstaande Amsterdamse socialisten als P. J. Penning
enn Bart van Ommeren hun portret vervaardigen en de socialistische liedjesdichterr P.C. de Ruijter verdiende er als bediende een tijdlang zijn brood.24 Lectuur
bleeff Baum, ook in zijn Amsterdamse jaren, bestellen bij de Londense partijuitgeverij,, de Verlag der German Cooperative Publishing Company. Het verblijf van
Baumm in Amsterdam werd echter geen onverdeeld succes. Winkelbediende De
Ruijterr vertrok met ruzie en in september 1890 moest boekhandelaar Jan Fortuynn zijn Duitse vakgenoten te Londen 'Mit soz. grüsse' berichten: 'dass den P.
Baumm so heruntergekomen ist in jeder hinsicht, dass ich nicht glaube seine
schuldd einstreiche zu können'. 25
Behalvee voor de ontvangst van reizende gezellen, kranten en brochures fungeerdenn Amsterdamse adressen ook als tussenstation bij de verzending van vertrouwelijkee berichten. Zo ontving Eugen Werner in de Warmoesstraat berichten
vann de gebroeders Johann en Friedrich Haug, die in Duitsland een hoofdrol
speeldenn in de distributie van illegale lectuur. Werner droeg vervolgens zorg
voorr het doorzenden van afschriften naar de Londense kopstukken. 26 Juist omdatt Amsterdam niet tot de toonaangevende centra van het Europese socialisme
werdd gerekend, konden adressen in de stad uitstekend dienen als onopvallende
bestemmingg voor gevoelige informatie.
Hett illegale apparaat dat in reactie op Bismarcks Socialistenwet in het leven
wass geroepen, moet een voorname rol hebben gespeeld in de internationale verspreidingg van het 'parlementaire' gedachtegoed van de Duitse sociaal-democraten.. Nog in 1956 zou de toen 92-jarige veteraan Jan van Zutphen zich de kennismakingmett leden van de Amsterdamse Arbeiterbildungverein als een belangrijk
momentt in zijn ontwikkeling herinneren:
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Hett waren goede kameraden. Zij vertelden ons van de moeilijkheden, die in
Duitsland,, onder de 'ijzeren kanselier' Otto von Bismarck doorworsteld werden
inn de strijd voor de sociaal-demokratie. Hun verhalen waren voor jonge partijgenotenn als ik buitengewoon interessant en aanvurend. Zij brachten ons ook
leerzamee Duitse brochures, die door ons vertaald werden en bij duizendtallen
inn vergaderingen en op straat werden verkocht. Eén daarvan had tot titel: 'Wat
willenn de sociaal-democraten?'27
Inderdaadd verscheen nog in 1879 of 1880 een brochure onder de titel Wat willen
dede sociaaldemokraten? Een verklaring van hun program bij W. C. de Graaff te Haarlem,
toenn nog de vaste uitgever van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 28
Inn de 28 bladzijden van Wat willen de sociaaldemokraten? werd de lezer deelgenoott van een 'gedachtenwisseling' tussen een niet-socialistische vragensteller en
eenn geduldig antwoordend socialist: 'Door gedachtenwisseling kunnen wij tot
helderheidd van inzichten komen/ Met dat doel werden alle punten van het programmaa van Gotha behandeld en van de nodige uitleg voorzien. De vragensteller,, die aanvankelijk nogal argwanend leek, gaf zich halverwege reeds gewonnen: :
A.. Nu zie ik in, dat de eischen der socialistische arbeiderspartij om produktieve
associatiess te vestigen rechtvaardig zijn. Ik begrijp alleen niet, waarom de liberalenn zoo tegen die eischen zijn.
B.. Ze kunnen niet anders, ze worden door de klasse der kapitalisten onderhouden,, de loonschrijvers staan in dienst van dezen en moeten daarom hun belangenn waarnemen/ 9
Aann het slot van de brochure bleek de beloofde 'helderheid van inzichten' inderdaadd ten volle bereikt:
A.. Ik moet erkennen, dat ik na het uiteenzetten van uwe eischen inzie hoe ze
rechtvaardigg en uitvoerbaar zijn. De tegenwoordige verhoudingen, waardoor
eenn kleine klasse van kapitaalbezittenden heerschappij voert over het groote
deell van het arbeidende volk, zijn onrechtvaardig en daarom wil ik medewerkenn om hierin verandering te brengen.30
Vann grotere betekenis misschienn nog dan dit soort 'ideologische' munitie was de
invloedd van de persoonlijke kennismaking met de Duitse geestverwanten.
Rondd de socialistische ballingen uit Duitsland en hun illegale werk in de Rote
FeldpostFeldpost hing een sfeer van geheimhouding, gevaar en heuse heroïek, elementen
mett een onmiskenbare aantrekkingskracht. Door hun omgang met de in Amsterdamm verblijvende Duitse geestverwanten, raakten ook de Amsterdamse socialistenn bij het illegale netwerk betrokken. Hendrik Gerhard zou al in 1879
behulpzaamm zijn geweest bij de smokkel van het in Londen verschijnende, overi-
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genss anti-parlementaire, otgaanDieFreiheit naar Duitsland. Tien jaar later werd
DerDer Sozialdemokrat in het bierhuis van P.J. Penning gereedgemaakt voor verzendingg naar Duitsland. 31 FeldpostmeisterMotteler, die wekelijks minimaal 120 kilo
illegaall drukwerk te verzenden had, was achteraf vol lof:
Unsree hollandischen und belgischen Genossen erfïillten ihre Aufgaben mit
militarischerr Prazision von den Hauptstationen im Innern bis zu den Grenzen
hinn und darüber hinaus Schulter an Schulter mit den Deutschen Feldpostleuten.32 2
Inn ideologisch en politiek opzicht mocht Amsterdam dan niet behoren tot de
voorpostenn van de Europese socialistische beweging, als geheim Feldpost-Station
verrichttenn de Amsterdammers eervol werk.
Hoewell een aantal Duitsers lid werd van de SDV en sommigen er zelfs op de
voorgrondd traden, bleef behoefte bestaan aan bijeenkomsten in eigen kring. Dat
Mehnertt de Franse bezoekers in 1883 in Amsterdam welkom had geheten uit
naamm van de 'vereenigde Duitsche sociaal-democraten', was geen grootspraak
geweest:: verenigd waren de Duitse Amsterdammers inderdaad. De migranten
stondd een beproefd recept ter beschikking en vanaf 1882 kende Amsterdam weer
eenn formele Arbeiter Bildungsverein.33 Ook wat hun activiteiten betreft konden
dee Duitsers te Amsterdam terugvallen op oude gewoonten en gevestigde tradities.. De eigenaar van het gerenommeerde Bible-hotel in de Warmoesstraat beklaagdee zich al in september 1880 bij de politie over de overlast die hij ondervondd van een 'vereeniging van Duitse Handwerkslieden' die in café Stuckman
inn de Warmoesstraat meerdere keren per week 'sociëteit met zang en dans tot in
dee nachtelijke uren' hield. 34
All zingend, dansend, postverzendend en politiserend speelden de Duitse
broederss een belangrijke rol in de beginjaren van de Amsterdamse sociaal-democratie.. In druk sociaal verkeer, onderling en met hun Amsterdamse geestverwanten,, drukten de Vaterlandlose Gesellen hun stempel op de vroege sociaal-democratiee in de stad. Hoewel de status van vreemdeling een angstvalliger houding zou
doenn verwachten, durfden de Duitse kameraden zich ook openlijk op het
Amsterdamsee strijdtoneel begeven. Hun inzet voor het socialisme deed in Amsterdamm niet onder voor die in eigen land. In juli 1885 ondersteunde de Bildungsverein,, samen met de SDV en 21 Amsterdamse vakverenigingen, openlijk
eenn verzoek van de Vereniging voor Algemeen Kies- en Stemrecht een optocht
'mett banieren en muziek' te mogen houden. Tegelijkertijd bleven de Duitse
vluchtelingenn echter in hoge mate prijs stellen op besloten bijeenkomsten in
eigenn kring, waar kon worden gesproken en gezongen in de eigen taal. De uitkomstt van dit hardnekkig verenigingsstreven van Duitsers in den vreemde was
onmiskenbaarr een succes. Naar verluidt verbleven in Amsterdam enige honderdenn Duitse socialisten en hun Arbeiter Bildungsverein zou rond 1882 een tijd
langg zelfs meer leden hebben geteld dan de Amsterdamse SDV.35
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Eenn internationale factor die eveneens van invloed op de gebeurtenissen in
Amsterdamm lijkt te zijn geweest, was de aanwezigheid van Amsterdammers in
hett buitenland. Het verhaal dat Hendrik Gerhard hoogstpersoonlijk het verenigingscongress van de Duitse socialisten te Gotha zou hebben bijgewoond, was
weliswaarr een mythe, maar te Londen verbleven nog altijd Amsterdamse veteranenn van de Internationale.36 Een van hen was Salomon van der Hout, die tegen
hett einde van 1877 een werkzaam aandeel had in een poging de Internationale
weerr tot leven te wekken. Van der Hout trad toe tot de Algemene Raad van een
nieuwee International Labour Union, die de beweging in verschillende Europese
landenn opnieuw vanuit een internationaal centrum wilde coördineren.37 Hoewel
hett initiatief nauwelijks aansloeg, zou Van der Hout zijn aanstelling als corresponderendd secretaris voor Holland in de General Council van de n u serieus blijvenn nemen. Op 19 juli 1878, nog geen twee weken na de totstandkoming van de
Amsterdamsee SDV, werd in Londen dan ook een vereniging van 'Nederduitsche
Socialistenn in Londen' opgericht, die regelmatig bijeenkomsten in een eigen pub
hield.. Een jaar later wist de Nederlandse gezant te Londen het ministerie van
Buitenlandsee Zaken te melden, dat zich in deze club ongeveer 45 Vlaamse en
Nederlandsee socialisten hadden verenigd en dat men geabonneerd was op de
Amsterdamsee Werkmansbode en het Gentse zondagsblad De Volkswil De geringe
geldmiddelenn hadden inmiddels niet verhinderd dat het eenjarig bestaan feestelijkk was gevierd.38
Salomonn van der Hout was bij uitstek iemand die erin slaagde sociale en geografischee afstanden te overbruggen. Als Amsterdamse jood geboren, had hij
aanvankelijkk als kermis reiziger gewerkt, was enkele maanden mijnwerker in
Duitslandd geweest en zou tot zijn overlijden in 1918 als voddenraper in Londen
aann de kost zijn gekomen.39 Hoewel sinds 1874 permanent woonachtig in het
Londensee East-End, verloor hij het contact met de Amsterdamse kameraden niet.
Nogg op 1 december x886 hield hij als speciale Londense gast een toespraak op een
openbaree vergadering van de Amsterdamse sociaal-democraten. Ruim 500 bezoekerss kwamen die dag in het zogeheten Volkspark naar hun voormalige stadsgenoott luisteren.40Terug in Londen vierde hij in maart 1892 zijn zilveren huwelijk
mett de Amsterdamse Sara Harpman. Eregast op dat feest was niemand minder
dann Friedrich Engels, die al in 1872 tijdens het Haagse congres van de Internationalee met Van der Hout kennismaakte en sinds diens verhuizing naar Londen de
mett ijzeren regelmaat inkomende verzoeken omfinanciëlebijstand trouw had
gehonoreerd.41 1

AFDELINGSLEVEN N

Dee eerste leden van de SDV in Amsterdam vormden een weliswaar hecht, maar
tochh vooral erg klein gezelschap. Veel besprekingen konden dan ook in de verschillendee huiskamers plaatsvinden. Voor openbare bijeenkomsten, cursusavon173 3

denn en algemene ledenvergaderingen kon men evenwel terecht op een aantal
adressenn van bevriende kroeghouders. Zaal Cosmopolite, het bierhuis van PJ.
Penningg in de Dijkstraat, van oudsher zetel van de onafhankelijke vrijmetselaarslogee Post Nibula Lux en de 'geheime' kring van Vox Populi, werd voortaan
ookk de thuishaven van de sociaal-democraten. Onder het beperkte aantal vergaderadressenn dat de Amsterdamse sociaal-democraten verder nog ter beschikking
stond,, was het aandeel van door Duitsers uitgebate gelegenheden overigens
opvallend.. De eerste jaren kwam de SD v bijeen bij tapper Döpke van café Apollo
opp de hoek van de Warmoesstraat en de St. Annenstraat, even verderop bij de
Duitserr Staats op de hoek van de Warmoesstraat en de St. Jansstraat en in café
Westfalenn op de hoek van de Oudezijds Achterburgwal en de St. Agnietenstraat. 422 Al deze lokalen lagen dicht bijeen in het hart van de stad, op niet meer
dann een paar minuten loopafstand van de Dam.
Vrijwell zonder uitzondering behoorden de eerste bezoekers van de sociaaldemocratischee vergaderingen tot de oude garde van de Internationale. Al in de
allereerstee bijeenkomsten waren de aanwezigen daardoor uitstekend op de hoogtee van eikaars denkbeelden en eigenaardigheden. Iedereen was bekend met de
opvattingenn van de anderen, en meningsverschillen konden daardoor kennelijk
nogall gemoedelijk worden opgenomen. Een sfeerbericht van een vergadering,
ergenss in 1879, maakt melding van een dertigtal aanwezigen in een bovenzaaltje
vann een café in de Warmoesstraat. Hendrik Gerhard sprak er 'heel gematigd'
overr zijn communisme en drong aan op bewustmaking van de arbeiders als eerstee noodzakelijke voorwaarde. Suikerbakker Sauer wilde liever direct aansturen
opp een gewelddadige revolutie en werd daarin door de typograaf H. Overbecke,
ookk een voormalige Internationaal, geestdriftig bijgevallen:
Toenn sprak Klaas Ris. Hij keek met zijn guitige oogen naar Overbecke en zei:
-- Goed gesproken, Overbecke. Ga jij dan met Sauer een revolutie op touw zetten.. Als je er mee gereed bent, kan je op mij rekenen.43
Dee vergadering kon na een dergelijke interventie weer opgelucht lachen en de
kameradenn zullen in opperbeste stemming uiteen zijn gegaan.
Hett gemoedelijke karakter van de onderlinge omgang werd niet alleen bevorderdd doordat men al zo lang met elkaar was omgegaan, maar ook doordat de
buitenwereldd aanvankelijk weinig acht sloeg op wat het clubje sociaal-democratenn uitvoerde. Welbeschouwd was dat ook niet erg opzienbarend. De ontwikkelingg van het ledental bood vooralsnog weinig mogelijkheden voor een ophefmakendd optreden in het openbaar. De SDV was in juli 1878 van start gegaan met een
dertig-- tot veertigtal leden, een aantal dat in een maand opliep tot zestig. Daarmeee waren echter alle oude bekenden wel 'binnengehaald' en stokte de groei.
Schattingenn van het ledental over 1879 komen niet verder dan zestig en ook
daarnaa verliep de groei tergend traag: honderd leden in 1880, honderdvijftig in
18811 en 1882, tweehonderd in 1883.44 Pas na vijfjaar was de SDV erin geslaagd,
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dee omvang van de Internationale-afdeling op haar hoogtepunt in de zomer van
18722 te evenaren.
Onderr de eerste lichting nieuwe rekruten waren er veel die al eerder met de
mannenn van de Internationale in aanraking waren gekomen. De vrienden Joan
Nieuwenhuiss en Jan Fortuyn werden vaste gasten, maar zij waren eerder al als
schuchteree jongelingen bezoekers geweest van een zitting van Vox Populi. Suikerbakkerr K.A. Bos had op zijn werk en in de vakvereniging ruime kans gehad
mett voormalige Internationalen kennis te maken. Hij was niet de enige: in de
eerstee jaren van de SDV waren typografen, smeden, kleermakers en suikerbakkers,, naast de grootste groep van leden uit de bouwvakken, goed vertegenwoordigd.455 Nieuwe strijders voor de sociaal-democratie als kruidenier Jan Mater en
J.C.. Lebeau waren tevoren al door Klaas Ris bij de beweging betrokken, de eerste
tenn tijde van het Kermisschandaal, de tweede als ontevreden huurder van de
Bouwmaatschappijj ter verkrijging van Eigen Woningen.46 De ervaren krachten
P.J.. Penning en F.W.L. Sauer ten slotte, namen nu hun jongere broers mee ter r
vergaderingg en zelfs de 68-jarige vader van Sauer liet zich overhalen lid te worden.477 De sociaal-democraten stelden zich ten doel de gehele Amsterdamse arbeidersklassee voor hun zaak te winnen, maar in de praktijk kwam dat toch vooral
neerr op het bewerken van de eigen familie- en vriendenkring.
Wiee in deze eerste j aren tot de sociaal-democratische beweging toetrad, kwam
terechtt in een afgescheiden kring van mannen die wisten hoe de wereld in elkaar
zat.. Mannen die stuk voor stuk konden bogen op jarenlange ervaring in de strijd
voorr de heilige rechten van het volk en die zich door niemand meer van de wijs
lietenn brengen. Laatdunkend keken zij neer op een man als Heldt. Die gaf weliswaarr leiding aan het landelijke Werklieden-Verbond, waarbij in de hoogtijdagen
vann 1876 niet minder dan 56 verenigingen met wel 5500 leden waren aangesloten,, maar lang zou dat niet meer voortduren, zo wisten de sociaal-democraten
mett grote zekerheid.48 Het volk zou, eenmaal ontwaakt, spoedig afrekenen met
dee man die zo onterecht Heldt heette en die, zoals Gerhard het had uitgedrukt
enn allen hem nazegden, te graag 'de jassen der heeren' ophield.49
Hoewell het in de eerste j aren volledig voorbij ging aan de buitenwereld, blaaktenn de vroege socialisten van strijdlust en dadendrang. De strijd voor de rechten
vann de werkman vergde volledige inzet, zeker zolang de kring van strijders beperktt van omvang bleef. Natuurlijk moesten in de eerste plaats de bestuurspostenn worden waargenomen. De statuten van de Amsterdamse SDV voorzagen
behalvee in een voorzitter en ondervoorzitter, een eerste en tweede secretaris, een
eerstee en tweede penningmeester en niet minder dan vier 'commissarissen van
toezicht',, ook nog eens in de aanstelling van een bibliothecaris.so
Dee inzet voor de beweging kreeg, naast het vervullen van deze bestuurstaken,
gestaltee in de tot middernacht durende zittingen van sociaal-democratische
kiesrechtstrijderss rond de kleermakers tafel van Piet Schroder. In diens bovenachterkamerr in de Laurierdwarsstraat schoof ook Joan Nieuwenhuis aan om mee te
genietenn wanneer D.H.L. Cloetingh er weer een van zijn ontwerpen voor een
adress aan de Tweede Kamer voorlas:
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Pracht-adressenn kon die schrijven! Het was ons een genot er naar te luisteren,
alss hij zijn 'concept' voorlas. Hoe zaten wij ons te verkneukelen, als hij de heerenn onzer 'zoogenaamde' volksvertegenwoordigers eens geducht liet verstaan,
hoee onrechtvaardig, bekrompen-egoïstisch en dus... dom zij waren, door nog
langerr het volk te onthouden 'het eerste recht van iederen staatsburger'.51
Wanneerr de agenda verder niets van belang bevatte, werd de tijd gedood met
beschouwingenn omtrent de toekomst en wat men al dan niet verwachten kon
vann de invoering van het algemeen kies- en stemrecht. Lange gesprekken konden
dee socialisten voeren over wat hen na de revolutie te doen stond, op de dag die
volgenn zou op de onafwendbare overwinning van het volk. De oude Gerhard zou
zulkk een verhit gesprek - 'Deze zou dit en die weer dat doen' - een keer zwijgendd hebben aangehoord en het ten slotte met een van zijn fameuze wijsheden
hebbenn besloten: 'ik zou mij voor den kop schieten'.52
Dee sociaal-democraten beperkten zich evenwel niet tot onderlinge gesprekken.. Dezelfde Joan Nieuwenhuis zou op een avond, terwijl hij nietsvermoedend
overr straat ging, door Klaas Ris en K.A. Bos staande worden gehouden: 'Halt
even!! We hebben helpers noodig om bidprentjes rond te brengen. Ga je mee?'
Neee zeggen tegen Ris en Bos durfde hij niet, dus liet Nieuwenhuis zich meetronen,, door nauwe straatjes naar de Korte Niezel bij de Achterburgwal, waar Klaas
Riss zonder plichtplegingen de woning van penningmeester Van Keulen binnenging.. Die was met twee helpers al bezig, een stapel 'bidprentjes', onder de titel
'Eenn blijde boodschap', in enveloppen te steken. Ris, Bos en Nieuwenhuis zetten
zichh aan tafel om te helpen, waarbij Nieuwenhuis tot taak kreeg de enveloppen
tee adresseren. Toen al het werk gedaan was, kreeg ook hij, als sprak het vanzelf,
zijnn deel van de stapel om in de stad rond te brengen. Bos drukte hem nog op
hett hart vooral doelmatig te verspreiden en geen exemplaren te 'vermorsen'. 53
Dee beschrijving van zomaar een routinekarwei in de vroege jaren van de beweging,, is om een aantal redenen veelzeggend. In de eerste plaats illustreert de
helee gang van zaken het informele karakter en het ontbreken van een functionelee taakverdeling onder de Amsterdamse socialisten. Waren Ris en Bos onderweg
niett toevallig een kameraad tegen het lijf gelopen, dan hadden zij het werk in
Vann Keulens huiskamer alleen moeten doen. Het aanzien dat beiden genoten,
maaktee echter dat een kort 'Halt evenl Ga je mee?' volstond om hulptroepen te
mobiliseren.. Ten tweede blijkt uit het feit dat Nieuwenhuis een stapel enveloppenn te adresseren kreeg, dat de propaganda, zelfs een zo weinig diepgravende
vann 'Een blijde boodschap', nog volledig gericht was op een publiek van reeds
bekendee werklieden. Met zijn vermaning niets te 'vermorsen', kon Bos niet anderss bedoeld hebben dan dat de 'bidprentjes' niet bij wildvreemden en andersdenkendenn onder de deur geschoven mochten worden. Over de openbare vergaderingenn in deze periode klaagde Nieuwenhuis dan ook dat: 'de bezoekers bijna
uitsluitendd bekende personen waren, die de bekeering niet van noode hadden'. 54
Tenn slotte biedt de afloop van deze avond een fraaie blik op het karakter van
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dezee wakkere strijders. Eenmaal weer thuis, heel laat in de avond, werd er bij
Nieuwenhuiss aangebeld. Bos en Ris waren terug:
Zijj wilden mij toch graag nog even spreken. 'Het zou mogelijk kunnen zijn
-- zoo begon Ris - dat je, door het verspreiden van die geschriften, beroerdigheidd kreeg in je betrekking... Als je er dus nog af wilt...' 'Dan zal ik jouw portie
err wel bijnemen' - viel Bos in.5S
Volgenss Joan Nieuwenhuis was ook dit staaltje inlevingsvermogen typerend:
'Zooo waren die "oude gevoelssocialisten".'
Wiee als intredend jongeling voor het eerst in aanraking kwam met eerbiedwaardige,, in de beweging grijs geworden reuzen van het formaat Klaas Ris of
Hendrikk Gerhard, moest wel diep onder de indruk raken. Menigeen zou nog
velee jaren later getuigen van gevoelens van trots en dankbaarheid bij de herinneringg aan een handdruk van de grijze Gerhard. Daarbij was meer in het geding
dann aanhankelijkheid of heldenverering alleen. Gerhard trok zich na 1883 vermoeidd en versleten uit de voorste gelederen terug en zou in de zomer van 1886
overlijden,, juist op een moment dat de socialisten op een ongekend grote aanhangg konden rekenen. Wie in de jaren daarna naar waarheid kon zeggen, de
'oudee Gerhard' nog de hand te hebben gedrukt, bewees daarmee onomstotelijk
zelff tot de oude garde te behoren.56 Een dergelijk bewijs van anciënniteit kon
eenn voornaam element zijn in het zelf verwerven van aanzien onder de geestverwanten. .
Zelfss Domela Nieuwenhuis hechtte eraan, te laten weten dat hij door Gerhard
thuiss was ontvangen. Zijn verklaring Gerhard al thuis te hebben bezocht 'toen
hijj nog woonde in de Nes', was voor intimi duidelijk genoeg. Gerhard had in
februarii 1880 deze 'armelijke een-kamerwoning', midden tussen chanteuses,
muzikantenn en ander onfatsoenlijk volk, na zeven magere jaren kunnen verruilenn voor een veel beter onderkomen in de Binnen Brouwersstraat. 37 Wie Gerhard
nogg in de Nes had opgezocht, mocht zich derhalve tot de oude garde van voor
18800 rekenen. Onder de vrienden die deze verhuizing mogelijk hadden gemaakt
wass Domela Nieuwenhuis, die de huur voor zijn rekening nam, de voornaamste
geweest.. Het leek een gelijkwaardige ruil. Gerhard kon dankzij de hulp van
Domelaa Nieuwenhuis zijn gezin huisvesten en een boekhandeltje openen, terwijll de gulle gever op zijn beurt de eigen Gedenkschriften mocht opsieren met
dankbaree woorden van Gerhards oudste zoon Adriaan Hendrik, die erkentelijkheidd betuigde voor de nobele en kiese wijze van hulpverlening 'tegenover vader'
enn die verzekerde dat vader Gerhard 'steeds over mij [sic] sprak met ongewoon
warmee sympathie'. 58
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E E NN D O M I N E E TOT S O C I A L I S T G E M A A K T ?

Voorr de veteranen van de Internationale in Amsterdam bleef zelfs Domela Nieuwenhuiss een relatieve laatkomer. In de reeks 'Sociale brieven' die hij vanaf juli
18788 anoniem in De Werkmansbode was gaan schrijven, had Ferdinand Domela
Nieuwenhuiss het socialisme als een serieus te nemen politieke stroming behandeld. 599 De Amsterdamse socialisten zullen het met genoegen, en waarschijnlijk
ookk wel met enige verbazing, hebben gelezen. Het bood in ieder geval voldoende
aanleidingg de man eens uit te nodigen voor een gesprek. Van de eerste ontmoetingg tussen Domela Nieuwenhuis en de mannen van de Amsterdamse SDV bestaann echter twee lezingen, die op veelzeggende punten van elkaar afwijken.
Metselaarr H. J.G. Jansen van Galen, die zichzelf omschreef als de 'Benjamin'
onderr de voormalige Internationalen, stelde zijn herinnering in 1916 op schrift.
Hett zou kort na de oprichting van de SDV zijn geweest, dat Domela, die 'allen
bekendd van aangezicht" was, maar met wie nog 'niemand onzer' in aanraking
wass geweest, de gewone donderdagavondvergadering voor het eerst bezocht. Het
zouu voor de aanwezige Amsterdammers 'een genotvolle avond' worden, en daaromm ook viel het 'te bejammeren, dat wij niet voltallig waren'. Er ontspon zich
namelijkk een levendig debat tussen Hendrik Gerhard en de geëerde bezoeker,
naa afloop waarvan deze de wens te kennen gegeven zou hebben, nader 'met ons
enn onze begrippen kennis te maken'. Na zijn vertrek zou Gerhard volgens Jansenn van Galen de profetische woorden hebben gesproken: 'Ik geloof, dat wij van
eenn dominee een socialist gemaakt hebben.' Waar Klaas Ris volgens Joan Nieuwenhuiss aan zou hebben toegevoegd: 'Dat zal afhangen van zijn portemonnaie.' 6 °° Als herinnering aan 'De eerste ontmoeting van Domela Nieuwenhuis
mett een groep bewuste arbeiders' leken de verhalen van Jansen van Galen onschuldigg genoeg, maar geplaatst in een speciaal jubileumnummer van De Vrije
Socialist,Socialist, verschenen ter gelegenheid van Domela's zeventigste verjaardag in decemberr 1916, school er onmiskenbaar venijn in. De herinnering van Jansen van
Galenn leek een onbeschaamde aanspraak op het eerstgeboorterecht.
Dee bekeerde dominee koesterde dan ook een andere herinnering. Hij zou zijn
ontwikkelingg tot socialist achteraf beschrijven als een geleidelijke bekering van
binnenuit,, op gang gebracht door het overlijden van zijn eerste en tweede echtgenotee en vooral gestalte krijgend in nijvere studie van de socialistische klassieken. 611 Dat gesprekken of debatten met de Amsterdamse socialisten van de SDV
invloedd op hem hadden voordat hij daadwerkelijk tot hun organisatie toetrad,
ontkendee Domela Nieuwenhuis in zijn memoires expliciet:
InIn verbinding met die vereeniging stond ik feitelijk niet, alleen weet ik een
brieff ontvangen te hebben van W. Ansingh, waarin deze met een symphatiebetuigingg [sic] over mijn werken advies vroeg over verschillende punten van het
program.62 2
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Datt een man als Domela Nieuwenhuis socialistische boeken las en zich het lot
vann de volksklasse aantrok, was op zichzelf volstrekt niet uitzonderlijk. Menigeenn uit de hogere klassen deed in deze jaren hetzelfde, en Domela Nieuwenhuis
hadd bijvoorbeeld met zijn jongere broer Adriaan jarenlang in opperste harmonie
overr geloofstwijfel en de sociale kwestie van gedachten gewisseld. De verwijderingg van zijn eigen milieu groeide echter snel vanaf het moment dat de op de
Herengrachtt geboren dominee zich daadwerkelijk en in het openbaar met socialistischee werklieden begon te encanailleren.63
Domelaa Nieuwenhuis zou altijd staande houden dat hij de Amsterdamse
sociaal-democratenn pas op.7 september 1879 voor het eerst in levenden lijve ontmoette.. Die dag sprak hij inderdaad voor een gehoor van honderden werklieden
tijdenss een openbare SDv-vergadering in lokaal De Vereeniging in de Warmoesstraat,, over de fundamentele vraag 'Wat willen de socialisten?' Het lijkt echter
onwaarschijnlijkk dat de Amsterdamse sociaal-democraten, die zelf over dat
vraagstukk toch ook wel een en ander te zeggen hadden, niet eerst persoonlijk
mett de geachte spreker kennis hadden willen maken.
Inn het jaarverslag voor het SDB-congres van 1883 zou Domela Nieuwenhuis
zelfss beweren, dat zijn 'Sociale Brieven' in De Werkmansbode mede aanleiding
gegevenn hadden tot de oprichting van de Amsterdamse SD v. Maar gezien het feit
datt de eerste aflevering verscheen in dezelfde week waarin de Amsterdammers
naa veel voorbereiding hun vereniging oprichtten, kon dat onmogelijk kloppen.
Dess te opmerkelijker is het, dat zowel Willem Vliegen als Berend Bymholt de
beweringg van Domela Nieuwenhuis in zijn overzicht van de SDB-geschiedenis
kritieklooss zou overnemen. 64 Maar zij waren dan ook geen Amsterdammers en
belanddenn zelf pas in respectievelijk 1883 en 1885 in de beweging.
Datt de herinneringen aan de wijze waarop Domela en de Amsterdammers van
dee SDV tot elkaar waren gekomen nogal uiteenliepen, was van belang maar leiddee niet tot een openlijk conflict. Met het toetreden van Domela Nieuwenhuis
wistenn de dankbare Amsterdammers zich voor het eerst sinds lange tijd weer
gesteundd door een onderlegd en aanzienlijk man uit de burgerij. Later beschreef
Domelaa Nieuwenhuis hoe zich, toen hij op maandag 1 september 1879 in Den
Haagg met een afscheidsrede formeel van de kansel stapte, de eigenaardigheid
voordeed, ,
datt uit Amsterdam een heele wagon menschen was overgekomen onder wie de
mannenn der Internationale, die gebroken hadden met alle godsdienst, om in
dee kerk te komen luisteren naar die preek.6s
Inn zekere zin leken, met het toetreden van de afvallige dominee, de dagen van
dee roemruchte volksmannen te herleven, inclusief de wat dubbelzinnige houdingg van de mannen uit het volk tegenover hun 'bekeerling' uit de betere stand.
Juistt daarom was het belangrijk, vast te stellen wie werkelijk als eerste de rode
vaann op Nederlandse bodem had geplant.
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Dee toenadering tussen Domela Nieuwenhuis en de SDV nam in elk geval geruimee tijd in beslag en verliep langs de nodige omwegen. Op i maart 1979 verscheenn het eerste nummer van Recht voor Allen, een eigen weekblad van de Haagse
domineee die tot 1 september formeel nog predikant zou blijven. Van socialisme
werdd in de eerste nummers nog niet gesproken, de toon was eerder kalm commentariërendd dan agitatorisch, en de prijs van het blad maakte het voor werkliedenn onbereikbaar. Niettemin verscheen in het achtste nummer een advertentie
vann de SDV en zou later worden verteld dat reeds het eerste nummer werd verspreidd vanuit Pennings café Cosmopolite in de Dijkstraat. Zijn rol als expediteur
danktee Penning waarschijnlijk niet zozeer aan zijn positie in de sociaal-democratie,, als wel aan het lidmaatschap van de loge Post Nibula Lux. Meester-Broederr F.C. Gunst van die loge schreef aanvankelijk het 'Buitenlandsch staatkundig
overzicht'' in Recht voor Allen en Domela Nieuwenhuis zou door de loge worden
uitgenodigdd lid te worden, waarbij hem zelfs rechtstreekse toegang tot de hoogstee graad in het vooruitzicht werd gesteld.66
Nogg voor de eerste jaargang ten einde liep, was de metamorfose van Rechtvoor
AllenAllen compleet: Gunst staakte zijn medewerking, de prijs werd sterk verlaagd,
Gerhardss woning aan de Binnen Brouwersstraat werd tijdelijk bureau-adres,
Ansinghh nam de abonneewerving op zich en Vlaamse en Amsterdamse socialistenn begonnen hun artikelen in te zenden. De 'gewone' adverteerders trokken
zichh daarop, net als de aanvankelijke geldschieters, schielijk terug. Dankzij deze
koerswendingg van Recht voor Allen kregen de radicale Amsterdamse arbeiders,
voorr het eerst sinds de teloorgang van De Werkman, weer de beschikking over een
'eigen'' wekelijks verschijnend orgaan.
Inn Den Haag wist Domela Nieuwenhuis een kring van belangstellenden om
zichh heen te verzamelen, die weliswaar niet veel meer dan 15 man telde, maar
grotendeelss gevormd werd door veteranen van de Haagse afdeling van de Internationale.. In juni 1880 werden achtereenvolgens in Haarlem en Den Haag plaatselijkee Sociaal-Democratische Vereenigingen opgericht, waarna een overkoepelendee Centrale Raad werd ingesteld. Deze moest met ingang van april 1881
leidingg gaan geven aan wat voortaan officieel te boek zou staan als een landelijke
Sociaal-Democratischee Partij of ook wel, vanaf 1882, Bond (SDB). 67
Inn de praktijk was van een landelijke organisatie echter geen sprake. De Centralee Raad was aanvankelijk om praktische redenen samengesteld uit leden van
dee Amsterdamse afdeling en speelde zeker in de eerste jaren landelijk nauwelijks
eenn rol. Toen de Centrale Raad in 1882 nog geen jaar lang gevormd werd door
ledenn uit Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam, bleek dat de zaken
alleenn maar ingewikkelder te maken, en werd besloten de leden voortaan uit de
afdelingg Den Haag te kiezen, een regeling die tot in 1890 onveranderd zou blijven. 688 Wat aan onderlinge samenwerking en verbindingen tot stand werd gebracht,, was veel meer te danken aan sprekers die op reis gingen en het wekelijks
verschijnenn van Recht voor Allen, dan aan het leidinggevende optreden van de
Centralee Raad. Dat artikel 21 van de statuten van de Amsterdamse SDV al in 1878
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bepaalde,, dat 'in overleg met het Bestuur Afdeelingen buiten Amsterdam kunnenn gevestigd worden', verhinderde niet dat bij veel socialisten een strikt lokale
oriëntatiee bleefoverheersen.69 De Amsterdammers vormden op die regel bepaald
geenn uitzondering.
Nogg in 1887 bleek de in Den Haag zetelende Centrale Raad op de Amsterdamsee leden nauwelij ks greep te hebben. De plannen voor een parlementaire enquête
naarr kinderarbeid in fabrieken en werkplaatsen waren door de Centrale Raad als
eenn nutteloos lapmiddel afgewezen, en besloten werd dat de SDB geen medewerkingg aan de enquête zou verlenen. De parlementaire onderzoekscommissie,
waarvann ook het nieuwe liberale kamerlid B.H. Heldt deel uitmaakte, was haar
werkk echter nog maar nauwelijks begonnen, of de eerste Amsterdamse socialistenn verschenen ter zitting om hun verhaal te doen. Het waren niet de minsten
diee met hun getuigenissen de door het eigen bestuur afgekondigde boycot doorbraken.. In de personen van Klaas Ris, Willem Ansingh, Piet Schroder en Johan
Heupermann verschenen zelfs de voornaamste oprichters van de Amsterdamse
SDVV voor de commissie.70 Amsterdammers van hun postuur lieten zich nu eenmaall vanuit Den Haag niet voorschrijven wat hen te doen stond. De afdeling
Rotterdamm voorzag al op het congres in december 1886 dat de Amsterdammers
tegenoverr de enquêtecommissie hun eigen plan zouden trekken en betreurde dat
bijj voorbaat ten zeerste. De Centrale Raad kon als schamele verontschuldiging
slechtss aanvoeren, 'dat de tijd tot leiding heeft ontbroken'. 71
Misschienn hadden Amsterdamse socialisten nog jaren op de oude voet voortgekund,, met het voeren van onderlinge, nuttige gesprekken en het verspreiden
vann persoonlijk geadresseerde propaganda, maar het was hun niet vergund. De
buitenwachtt schonk in februari 1882, ter gelegenheid van het eerste landelijke
congress van de SDB, voor het eerst aandacht aan het bestaan van de sociaal-democraten.. Erg welwillend was die aandacht evenwel niet. Commissaris Stork, dezelfdee die zich bij het neerslaan van het Kermisoproer zo duchtig had geweerd,
wistt te verhinderen dat de voorgenomen openbare vergadering doorgang kon
vinden. .
Hett zat de socialisten bij die vergadering niet mee: het in Den Haag gedrukte
aanplakbiljett voor de openbare bijeenkomst op 12 februari 1882 gaf wel het goedee adres in de Warmoesstraat, maar sprak abusievelijk van lokaal De Volharding,
inn plaats van het alom bekende De Vereeniging. Gedrukt op grote vellen helder
blauww papier vielen de aankondigingen wel op en één exemplaar belandde dan
ook,, waarschijnlijk via de gemeentelijke aanplakker, op het hoofdbureau van
politie.722 Commissaris Stork wist daarop in eigen persoon de zaaleigenaar te
bewegenn tot opzegging van de huurovereenkomst. De afgewezen huurders wekenn daarom noodgedwongen uit naar het minder bekende en veel kleinere zaaltjee van de Duitse lokaalhouder Staats, verderop in dezelfde Warmoesstraat. Ook
dezee was echter door Stork benaderd en durfde de vergadering niet te herbergen.
Daaropp was men maar naar Pennings bierhuis Cosmopolite in de Dijkstraat
getrokken.. Van een openbare vergadering voor een nieuw gehoor kon toen ech181 1

ter,, na alle verwarring en veranderingen van locatie, geen sprake meer zijn.73
Dee gezochte openbaarheid vonden de socialisten evenwel in de nasleep van
ditt 'schandaal'. Stork had met zijn initiatief de bevoegdheden van een politiecommissariss wel erg ver overschreden en juist dat werd ten volle uitgebuit. Behalvee in Recht voor Allen werd de kwestie uit de doeken gedaan in een overdruk
diee als strooibiljet onder de titel 'Amsterdams redding door de politie' in grote
oplagenn werd verspreid en waarin lustig de spot werd gedreven met de overijverigee wetsdienaar. Met smaak citeerde Recht voor Allen de brief die de congresgangerss aan commissaris Stork hadden verzonden, en waarin zij hem bedankten
voorr zijn ingrijpen:
Daarr de opvatting, die gij hebt van het recht van vergaderen in ons land, niet
anderss dan ten voordeele der socialistische beginselen kan zijn.74
Nuu ook bleek de waarde van een voorman uit de betere kringen: Domela Nieuwenhuiss wist door te dringen tot de kolommen van het weekblad Het Paleis van
Justitie,Justitie, waarvan de redactie na eigen onderzoek de klachten van de verdreven
sociaal-democratenn onderschreef. De relatie tussen politie en socialisten in Amsterdamm deed het allemaal geen goed. In een reactie in Het Paleis van Justitie zou
Storkk zijn wederpartij een dreigend 'onthoud je dag" toevoegen.75
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Mett het verstrijken van het jaar 1882 kwam niet alleen het einde van het eerste
lustrumm van de Amsterdamse SDV in zicht, maar brak daadwerkelijk een nieuw
tijdvakk voor de socialisten aan. De 'zaalafdrijving' door commissaris Stork, en
meerr nog de publicitaire ophef die erop volgde, was in dat opzicht een teken
aann de wand. Voortaan zouden de 'socialen' volop in de publieke aandacht staan
enn er zelf alles aan doen dat zo te houden. Gevolg daarvan was dat het ledental
vann de SDB-afdeling Amsterdam met sprongen begon te groeien. De tweehonderdd Amsterdamse socialisten van 1883 zagen hun aantal het volgend jaar verdubbeld,, in 1885 groeide de afdeling verder tot zevenhonderd leden en in 1886
zelfss tot naar schatting duizend leden.1 Indrukwekkender misschien nog dan
dee groei van het ledental waren de socialistische 'monstermeetings', die in de
jarenn 1885-1888 soms door meer dan achtduizend Amsterdammers werdenbijgewoond. .
Datt juist dit jaren van diepe economische recessie en grootscheepse werkloosheidd waren, was aan het succes van de SDB niet vreemd. De Amsterdamse socialistenn droegen aan de maatschappelijke onrust echter het hunne bij, door het
optredenn meer en meer te verleggen naar de openbare weg. Op 4 november 1883
eindigdee een drukbezochte meeting voor het algemeen kiesrecht in een spontane
demonstratiee richting hetTelegraafkantoor. Dit modernistische, maar toch wat
eigenaardigee einddoel werd gekozen om een ter vergadering aangenomen motie
aann de leden van de Tweede Kamer te kunnen verzenden. Belangrijker was echterr dat, voor het eerst sinds de hoogtijdagen van de Internationale, Amsterdamse
werkliedenn hun grieven en verlangens kenbaar maakten door massaal en ordelijkk over straat te gaan. Voor velen was het inderdaad, zoals bewonderaar Joan
Nieuwenhuiss het uitdrukte: 'Een nieuwe "richting" in de volksbeweging. De
richtingg van Klaas Ris/ 2 Nog belangrijker dan de incidentele demonstraties was
hett feit dat de Amsterdamse sociaal-democraten begonnen met het regelmatig
colporterenn van oproerig drukwerk langs de openbare weg.
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(lijj 'Wij staan pal!' Johan Herman Geel, behanger en wreker van de socialistische eer.

' K O O P TT EN L E E S T ! '

Plannenn voor het op straat uitventen van Recht voor Allen hadden in Amsterdam
all vroeg bestaan. Straatcolportage was een niet geheel onbekend verschijnsel in
dee stad, al betrof het dan vrijwel uitsluitend de sensatie-bulletins van het Vliegendgend Blad, dat door 'Malle Marten' luidkeels aan de man werd gebracht. Deze
Martenn was met zijn nering een bekende straatfiguur geworden. Al in 1874 was
hijj eens door de makers van het toenmalige De Werkman benaderd om ook hun
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bladd op straat te verkopen, maar daar had hij toen geen brood in gezien.3 Penningg zou er vele jaren nadien aan herinneren, dat dezelfde Malle Marten echter
well met de eerste nummers vznRecht voorAllen de straat was opgegaan. Lang had
datt echter niet geduurd, want nadat iemand Marten op de hoogte bracht van de
slechtee bedoelingen van het nieuwe blad, had hij alle medewerking gestaakt.4
Hett zou nog tot 1883 duren voor de Amsterdamse socialisten op het idee kwamenn het werk dan maar zelf ter hand te nemen.
Dee straatcolportage van Recht voor Allen eerst en talloze afzonderlijke brochuress al snel daarna, droeg veel bij aan de gespannen, revolutionaire atmosfeer die
dee geesten in Amsterdam rond de jaren 1885-1886 met angst of verwachting
vervulde.. De arbeidersbevolking was sinds 1870 explosief gegroeid en datzelfde
goldd voor de oppervlakte van de stadsbebouwing. De veranderingen waren ingrijpendd en structureel: terwijl een grote golf immigranten de arbeidersklasse
kwamm versterken, werd de stad door steeds meer welgestelden verlaten. Dat het
achterblijvendee deel van de elite zich terugtrok op excentrisch gelegen nieuwe
bolwerkenn als de buurt rondom het Vondelpark, versterkte de tendens nog verder:: Amsterdam werd, meer nog dan voorheen, een arbeidersstad.5 In het verslag
overr het jaar 1882 vatte de Amsterdamse Kamer van Koophandel de ontwikkelingg bondig samen: 'voor het kalme Amsterdam van vroeger is vrij snel een
woeligee wereldstad in de plaats getreden'. 6 Aan vijftien jaar van economische
expansiee zou in 1884 echter een voorlopig einde komen. Een diepe en langdurige
recessiee deed vele duizenden Amsterdamse werklieden op straat belanden. Daar
werdenn zij luidruchtig welkom geheten door de socialisten, die uit de crisis
nieuww revolutionair elan wisten te putten.
Datt de Amsterdamse sociaal-democraten in 1883 een meer offensieve koers
insloegen,, leek te worden aangekondigd door een wisseling van de wacht. Hendrikk Gerhard, die tot dan toe de Amsterdamse afdeling had aangevoerd, wilde
niett langer. Na jaren van ijveren onder erbarmelijke omstandigheden en geslooptt door aanhoudende ziekte, wilde Gerhard 'eraf'. Ondanks aandringen van
zijnn vrienden weigerde hij zich opnieuw beschikbaar te stellen. De Limburgse
typograaff Willem Vliegen was nog maar net lid van de Amsterdamse SDB toen
hijj de dramatische vergadering bijwoonde:
Hett scheen, als kon men zich niet voorstellen, dat de man, die de vergaderingen
inn 't vervolg leiden zou, een ander zou zijn dan hij. Alle sprekers - en velen
gevoeldenn behoefte tot spreken - drongen krachtig aan op aanblijven. De een
smeektee half, een ander deed een beroep op het plichtsgevoel van den weigeraar.. Het mocht alles niet baten.7
Nuu was Gerhard niet de enige oudgediende. Met hem hadden ervaren mannen
alss Klaas Ris, Willem Ansingh en zelfs nog een oud-leerling van Evert Hartman,
J.. J. Seelhorst, zitting in het afdelingsbestuur.8 Niets leek dan ook meer voor de
handd te liggen dan dat vice-voorzitter Klaas Ris de door Gerhards vertrek ontsta185 5

nee vacature zou gaan vervullen. Het liep evenwel anders.
Tott veler verwondering en ongenoegen koos een verhitte ledenvergadering
inn het najaar van 1883 een bestuur waarin niet een der veteranen, maar Jan Antoonn Fortuyn als voorzitter zou optreden. Jan Fortuyn was toen nog maar een
jaarr lid van de SDB, 28 jaar jong, ongehuwd en hij woonde zelfs nog bij zijn
vaderr en moeder thuis. De generatie wisseling verliep dan ook niet zonder pijn.
Klaass Ris had nota bene in 1868 nog met de vader van deze Fortuyn aan de wieg
vann de Bouwmaatschappij ter verkrijging van Eigen Woningen gestaan. Vader
Jann Fortuyn was daarnaast bestuurder geweest van de Amsterdamse metselaarsverenigingg Door Eendracht Saamgebracht, waarvan de voorzitter Herman Smit
enigee tijd voorzitter van de Amsterdamse afdeling van de Internationale was
geweest.99 De oude Fortuyn was derhalve geen onbekende voor de socialisten,
maarr dat deed niets af aan het wantrouwen dat sommigen jegens zijn zoon koesterden. .
Vaderr en moeder Fortuyn hadden hun enige zoon Jan Antoon geen metselaar
latenn worden, maar kantoorklerk. Dat betekende een flinke stap in opwaartse
richting,, maar voedde tegelijkertijd het wantrouwen der oude getrouwen. Toen
Fortuynn voorzitter werd van de Amsterdamse afdeling, werkte hij als procureursklerkk bij het vooraanstaande financiershuis Wertheim & Gompertz. Strikt
objectieff kon Fortuyn daardoor misschien wel gerekend worden tot de klasse der
loonarbeiders,, veel belangrijker was echter de subjectieve indruk van een jongeheerr met 'witte boord'. Dat Fortuyn werkte op een deftig kantoor aan de Amstelstraat,, schiep merkbaar afstand tot de wereld van zijn partijgenoten. Zij immers
werktenn in grote meerderheid met hun handen en deden dat gewoonlijk in de
Jordaan.. Alleen al daarom leidde zijn verkiezing in plaats van Ris tot voorzitter
aanvankelijkk tot onvrede: de jonge Fortuyn leek verdacht veel op een 'heer'.10
Datt de angst voor overheersing door de hogere standen zich vooral op kantoorbediendee Fortuyn richtte, was merkwaardig. In de eerste jaren dat Hendrik
Gerhardd de Internationalen had aangevoerd, had diens uitzonderlijk hoge weekloonn van omstreeks 30 gulden nimmer aanstoot gegeven, evenmin als zijn herhaaldelijkk adverteren om 'jongmaatjes' en 'leerjongens' in De Werkman." Zowel
dee Internationale als de SDB telde bovendien heuse middenstanders onder de
bestuurderss van de Amsterdamse afdeling. Zelfstandige ondernemers als kruidenierr Jan Mater en tapper R J. Penning waren misschien nog wel onwaarschijnlijkerr arbeidersleiders dan de klerk Fortuyn. Dat de eerstgenoemden door hun
geestverwantenn niet als buitenstaanders werden gezien, was behalve aan hun
langeree staat van dienst te danken aan het feit dat hun nering, naar functie en
geografischee ligging, onverbrekelijk deel uitmaakte van de arbeiderswereld. In
datt opzicht waren Gerhard, Mater en Penning, ondanks de sociale en financiële
afstand,, meer 'eigen' dan een schamele loontrekker als Fortuyn.
Tochh wende men snel aan de nieuwe afdelingsvoorzitter, die in 1885 trouwde
mett de dienstbode van Domela Nieuwenhuis, een boekwinkeltje opende in de
Jordaansee Tuinstraat en in zijn optreden als socialist alle schijn van 'heerschap'
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zorgvuldigg vermeed. Juist onder leiding van Jan Fortuyn zou de SDB in Amsterdamm haar grootste bloei doormaken. Al spoedig bewees Fortuyn bovendien minderr ver van zijn illustere voorgangers af te staan dan aanvankelijk was gevreesd.
Voorzienn van een 'radde' en vlijmscherpe Amsterdamse tong, altijd ad rem en
mett een nimmer falend gevoel voor publiciteit toonde hij zich, tegen veler verwachtingg in, wel degelijk een waardig plaatsvervanger van Klaas Ris.12 Bovendienn bleek zijn professionele komaf niet alleen nadelig. Terugblikkend was eeniederr het erover eens dat Jan Fortuyn, met zijn zakelijk vernuft en reclametalent,
eenn bij uitstek geschikte figuur was om de beweging een nieuw tijdperk van
publiekk optreden binnen te leiden.13
Hett voornaamste instrument in het publieke optreden van de sociaal-democratenn werd de colportage van Recht voor Allen. Het besluit om nieuwe lezers van
hett partijorgaan op straat te gaan zoeken, werd genomen nadat daarmee in Rotterdamm en Den Haag de eerste ervaringen waren opgedaan. Amsterdam was dus
niett de eerste plaats waar de colportage ter hand werd genomen, wel zou het
juistt hier voor de meeste beroering zorgen. Een aantal Amsterdamse socialisten
zouu zich bovendien juist als colporteur een ware heldenstatus weten te verwerven. .
Karell Antonie Bos besloot in 1883 zijn vaste betrekking als suikerbakker in de
fabriekk van Spakier &Tetterode op te zeggen. Dat was een opmerkelijk besluit,
temeerr omdat juist deze raffinaderij bekend stond als een van de betere werkgeverss in Amsterdam. De tweehonderd werklieden van deze fabriek aan de Lijnbaansgrachtt bij het Leidseplein konden zich gelukkig prijzen met een werkgever
diee het hele jaar door werk gaf, de werktijden in een heus reglement had vastgelegd,, pensioen betaalde en in de schaft liet kiezen tussen koffie en bier. De suikerbakkerss van Spakier &Tetterode zagen hun weekloon bovendien aangevuld
mett kleine extra's als de o pbrengsten uit het verkopen van verpakkingsmater i aal
en,, sinds de kermis was afgeschaft, een gratis bezoek aan Artis in de septemberdagen.144 K.A. Bos zag van dat alles vrijwillig af om voortaan te trachten zijn
gezinn in leven te houden met de opbrengst van de verkoop van socialistisch drukwerk. .
Hett moet een stap in het ongewisse zijn geweest. Het huwelijk met zijn nichtjee Catherina de Bruijn was even vruchtbaar als begrotelijk gebleken. Hun oudste
kindd was weliswaar in februari 1876 op driejarige leeftijd overleden, maar juist
eenn paar dagen daarvoor was alweer een zoon geboren.15 Deze Johannes Jacobus
kreegg in 1877 en 1878 gezelschap van een zusje en broertje, die met hem in leven
zoudenn blijven. Ondanks pogingen tot geboortebeperking werd in november
18822 weer een meisje geboren,16 Nog voor haar eerste verjaardag zegde vader Bos
vrijwilligg zijn vaste betrekking als suikerbakker vaarwel om zich in het onzekere
bestaann van straatverkoper van geruchtmakende maar vooralsnog incourante
artikelenn te storten. Dit besluit moet achteraf zo onwaarschijnlijk hebben geleken,, dat bij zijn dood in 1899 zowel aan de groeve als in de socialistische pers
werdd verteld dat Bos om zijn beginselen door Spakier ScTetterode was ontslagen
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enn daarom de colportage ter hand had genomen.17
Inn zijn functie van straatcolporteur speelde Bos met zijn handvol helpers een
doorslaggevendee rol in de enorme groei die de SDB in Amsterdam vanaf 1883
doormaakte.. Had het socialisme tot dan toe vooral gefloreerd op beschutte plaatsenn als de eigen vergaderlokaaltjes en tapperijen, waar steeds dezelfde oude bekendenn zich tevredenstelden met onderlinge bespreking van grieven en oplossingen,, met het aantreden van de eerste colporteurs betrad het socialisme de
openbaree ruimte. Alleen daar konden nieuwe krachten in groten getale worden
gewonnen. .
Dee wijze waarop de Limburgse letterzetter W.H. Vliegen in 1883 in aanraking
kwamm met de Amsterdamse socialisten, was illustratief geweest. Vliegen was nog
maarr kort tevoren in de stad aangekomen en werkzaam in een drukkerij die
geenn socialisten onder het personeel had. Van K.A. Bos kocht hij op straat zijn
allereerstee exemplaar van Recht voor Allen. Korte tijd later, op 3 september 1883,
bezochtt Vliegen een openbare bijeenkomst van de SDV, waar de Genste socialist
Eduardd Anseele op meeslepende wijze het woord voerde. Bos was erbij en stond
inn de zaal op zijn post achter de tafel met uitgestalde brochures. Aan de tafel van
Boss kocht Vliegen die dag de bundel Liederen en gedichten uit het rode Gent en liet
zichh in één moeite door inschrijven als lid van de Amsterdamse SDB. 18 Zonder
hett ijveren van Bos lijkt moeilijk voorstelbaar hoe een volslagen vreemdeling als
Vliegen,, zo kort na zijn arriveren, in aanraking had kunnen komen met de relatiefgeslotenn wereld van Amsterdamse sociaal-democraten.
Hett geloof in de overtuigingskracht van het eigen gedrukte woord was in
dezee jaren overigens wel heel sterk. Metselaar Jansen van Galen bestookte zijn
vriendd Jan van Zomeren, ook een metselaar maar een goed katholieke, al sinds
hunn kennismaking in 1873 met argumenten voor het socialisme: 'Mijn overredingskrachtt was echter niet sterk genoeg om Jan te overtuigen.' Wel liet Van
Zomerenn zich in 1878 meetronen naar de eerste openbare bijeenkomsten van de
SDV:: 'Toen ik hem daartoe verleid had dacht ik nu is Jan gewonnen, maar mis
hoor,, vooralsnog gaf Van Zomeren geen krimp.'
Eindelijkk verscheen 'Recht voor Allen' van D.N. Dadelijk greep ik deze gelegenheidd aan en stuurde v. Zomeren er telkens een over de post en nu begon ik te
begrijpen,, dat het zaad begon te ontkiemen, ik mocht hem het Recht niet meer
overr de post zenden, maar hij toonde belangstelling door het zelf te komen
halen.19 9
Voorr Jansen van Galen was de verspreiding van 'het Recht' onder vrienden een
vrijwilligg karwei. De 'echte' colporteurs moesten ervan zien te leven.
Toenn K.A. Bos met zijn colportagetochten door de stad begon, woonde hij op
hett eiland Wittenburg, waar ook de colporteur J.C. Lebeau met de zijnen in een
vochtigee kelder huisde. Zijn zoon Chris Lebeau zou als vroegste herinneringen
hett beeld blijven meedragen van hoe hij op tafel werd aangekleed terwijl zijn
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moederr met opgetrokken rokken in het water stond. 20 Moeder Grietje Lebeau
verdiendee als naaister het brood dat vader met colporteren niet wist te winnen
enn tot overmaat van ramp moesten de sociale principes ook in de huiselijke
kringg in praktijk worden gebracht:
Enn moeder, die kreeg in haar naaihuis 's middags twee boterhammen mee, één
belegd,, de ander niet, dat was zo de gewoonte en als ze dan thuis kwam, werdenn ze verdeeld. Maar vaak bracht vader een gast mee, een of andere zwerver,
off een straatarme geestverwant, en dan moest die meedelen."
Dee hongerige kinderen Lebeau konden de onbaatzuchtigheid van hun 'merkwaardigg stel ouders' maar matig waarderen.
Kinderenn van colporteurs als Bos en Lebeau zouden al snel meer reden tot
klagenn hebben dan armoede alleen. Vaders die bereid waren voor het ideaal hun
huishoudenn in de waagschaal te stellen, ontzagen hun kinderen evenmin wanneerr het werk meer handen vereiste. De kinderen werden door hun vaders meegenomenn op de verkooptochten. De oudste zoon van K.A. Bos had al heel jong
mogenn meewerken:
Dann liep de kleine Jan Bos reeds als jongen van zes jaar van de ene colporteur
naarr de andere, om dadelijk thuis nieuwe kranten te gaan halen wanneer ze
uitverkochtt waren."
Chriss Lebeau en zijn zusje Lena waren nauwelijks ouder dan Jan Bos toen ook
zijj het hunne aan de goede zaak mochten bijdragen:
dann stonden wij buiten ons huis in de straat te wachten en dan hoorden we
verschillendee straten verder vader al roepen: Koop en leest 'Recht voor Allen',
datt was het sein voor ons om hem tegemoet te gaan en onze kranten in ontvangstt te nemen, want dan gingen ook wij ze verkopen. Als we aan de fabriek
stondenn waar vader werkte, mijn jongste zuster en ik, dan spogen de arbeiders
onss hun pruimsap in het gezicht en werden wij gestompt en geslagen. Maar we
aanvaarddenn het altijd als heel gewoon.23
Toenn op 24 oktober 1885 een etmaal lang verboden was op straat te venten onder
hett roepen van 'Recht voor Allen, 2 cent!', bleek de beschikbaarheid van eigen 'jongens'' goed van pas te komen. Die dag liepen de colporteurs zwijgend over straat,
omringdd door groepjes minderjarigen die het roepen van 'Recht voorAllenl' op
zichh namen. 24
Vrolijkee herinneringen leverden dergelijke jeugdervaringen niet altijd op. De
kinderenn waren meermalen getuige wanneer hun vaders door omstanders werdenn uitgejouwd, beledigd en mishandeld of door agenten hardhandig werden
opgebracht.. Al in april 1884 klaagde Klaas Ris bij de burgemeester over het feit
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datt de verkopers van Recht voor Allen, die zich 'daartoe op zaterdagavond op de
openbaree weg begeven voorzien van transparanten', herhaaldelijk door kwaadwillendenn beledigd en mishandeld werden. Met name de met leuzen beschilderdee borden of 'transparanten' die de colporteurs als reclamemiddel meedroegen,
trokkenn de aandacht: niet alleen van kopers, maar ook van tegenstanders. Ris
ontvingg de verzekering dat de politie de verkopers dezelfde bescherming zou
blijvenn geven als ieder ander, al werd daarbij wel aangetekend dat de socialisten
zichzelff konden helpen door minder opzichtig te werk te gaan en 'door het
gebruikk van transparanten achterwege te laten'. 25
Haddenn ventende huisvaders als Bos en Lebeau op straat veel te duchten,
welstandd zouden zij al evenmin bereiken. Zelfs niet als zij sober, plichtsgetrouw
enn spaarzaam waren als K.A. Bos. SDB-bestuurder en typograaf Adriaan Rot
maaktee mee dat Bos tijdens een bestuursvergadering binnenviel met een zak vol
geld,, opbrengst van de bladverkoop, die normaal door hem bewaard werd:
Hijj wilde het niet langer in huis hebben, want er werd in dat huis armoede
geleden,, en Bos wilde niet in de verleiding komen van dat geld, dat niet van
hemm was, iets te nemen.26
Kinderenn wier vader, zoals Lebeau, behalve strijdbaar socialist ook nog eens
grotee innemers waren, hadden het waarschijnlijk nog zwaarder te verduren.
Lebeauu was lang niet de enige die hooggestemde idealen combineerde met forse
drankzuchtt en een wat 'losse' levensstijl. De in deze jaren ook druk colporterendee kleermaker J.G. Eckhardt, vader van vijf kinderen en voormalig secretaris van
dee Haagse afdeling van de Internationale, zou met een zekere regelmaat door de
Amsterdamsee politie worden opgebracht. Soms gebeurde dat vanwege zijn brutaliteitt tijdens de bladverkoop, maar vaak ook wegens openbare dronkenschap.27
Dee colporteurs stonden voor een zware en ondankbare taak. Colporteur C.G.
Tiemann werd in januari 1891, wegens het verspreiden van strooibiljetten tegen
dee militaire loting, veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. De
medeplichtigee K.A. Bos kreeg als recidivist voor hetzelfde feit maar liefst acht
maandenn opgelegd, en beiden besloten daarop wijselijk met hun gezinnen naar
Belgiëë te vertrekken. Ze zouden vervolgens wegens hun uitwijken door hun
eigenn kameraden in Recht voor Allen als lafaards worden gebrandmerkt. Bos kwam
terug,, zat zijn straf uit en wist in korte tijd eerherstel te verwerven. Ook Tieman
keerdee huiswaarts en annonceerde na zijn vrijlating in de zomer van 1892 de
openingg van een volksboekhandel in de Jacob van Lennepstraat 104, 'voorlopig'
éénn hoog achter. Die zomer overleed zijn vijf maanden oude zoontje en verdere
rampspoedd bleef niet uit. 28 De volks boekhandel op één hoog achter trok maar
weinigg klanten en in november van dat jaar besprak de afdelingsvergadering de
klachtenn die van verschillende kanten waren ingediend overTiemans slordigheid
bijj het bezorgen van de kranten. Een maand later werd hij geroyeerd wegens het
verduisterenn van 68 gulden uit de afde lings kas. Tegelijkertijd begon Tiemans
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vrouww in Recht voor Allen te adverteren om naai- en verstelwerk aan huis en drie
jaarr later rapporteerde de Amsterdamse politie datTieman weliswaar de colportagee van revolutionair drukwerk had gestaakt, 'maar blijkens ingewonnen inlichtingenn prostitueert zijn vrouw zich nu'. 29
Datt de inkomsten voor de socialistische straatventers zelf soms nogal tegenvielen,, kan ook worden afgeleid uit een opmerkelijke overeenkomst tussen
kleermaker-colporteurr J.G. Eckhardt en de Amsterdamse burgemeester. In ruil
voorr een eenmalige ondersteuning van 10 gulden had de colporteur begin 1887
beloofd,, zijn leven te beteren. Die belofte kwam na een periode van bijna twee
jaarr waarin Eckhardt bij herhaling voor opschuddinghad gezorgd. Blijkbaar was
uiteindelijkk zelfs hij het eindeloze geploeter langs de straten moe geworden. De
bescheidenn financiële tegemoetkoming van de burgemeester weerhield Eckhardt
err overigens niet van, kort na betaling zijn geruchtmakend optreden met frisse
moedd te hervatten. 30
Dee colportage van Recht voor Allen door deze al dan niet tragische helden werd,
niett in de laatste plaats dankzij de opstootjes en volksoplopen waarmee zij
steedss gepaard ging, een doorslaand succes. Was het weekblad in 1879 van start
gegaann met tweehonderd abonnees en een oplage van vierhonderd stuks, dankzijj de colportage begon met name de losse verkoop vanaf 1883 met sprongen te
stijgen.. Met ingang van 1 januari 1885 verscheen Recht voor Allen tweemaal per
weekk en in dat jaar werden op de eigen pers van de Duitse partijgenoot Bruno
Lieberss in Den Haag oplagen tot wel 43.000 exemplaren gedrukt. Een belangrijkee factor in dit succes was, naast de nieuwe verspreidingsmethode, de veranderdee inhoud van het blad. Aanknopend bij de scandaleuze toon van de radicale
volksperss uit een eerdere periode, sloeg Recht voor Allen in deze jaren munt uit
geruchtmakendee en prikkelende onthullingen van wellustige uitspattingen in
dee hoogste, maar door en door geperverteerde kringen van Europa. In 1886
werd,, met een incidentele oplage van 60.000 exemplaren, een absoluut hoogtepuntt bereikt. De gemiddelde oplage in dat jaar was met 30.000 exemplaren al
evenn indrukwekkend. Dat deze cijfers vooral te danken waren aan de losse verkoopp door straatcolporteurs en Volksboekhandelaars', bleek uit de schamele
hoeveelheidd abonnees: nog geen tweeduizend in het topjaar 1886.31
Voorzitterr Jan Fortuyn, wiens volksboekhandel in de Tuinstraat in 1885 de
deurenn opende, zou later beweren er op sommige zaterdagavonden acht- a
twaalfhonderdd kranten verkocht te hebben. Bijzonder in trek was ook de schandaalkroniekk Koning Gorilla, die begin 1887 verscheen en door het publiek niet ten
onrechtee gelezen werd als een biografie van koning Willem 111. Fortuyn beweerdee van deze brochure op één zaterdagavond wel vijfentwintighonderd exemplarenn verkocht te hebben. 32 De getallen zullen niet helemaal verzonnen zijn, maar
hett moet, zelfs voor de altijd gejaagde en beweeglijke, nogal nerveuze Fortuyn,
fysiekk onmogelijk zijn geweest om eigenhandig vijfentwintighonderd brochures
off zelfs 'maar' twaalfhonderd kranten op één avond over de toonbank te laten
gaann en af te rekenen. Aannemelijker is dan ook, dat deze cijfers verwijzen naar
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dee totale verkoop door meerdere Amsterdamse colporteurs, die onder zakelijke
leidingg van Fortuyn hun werk deden. Dat Fortuyn de successen van dit 'personeel'' zonder blikken of blozen op eigen conto bijschreef, lijkt een weerspiegelingg van de eerste aanzetten tot verzakelijking en functionele taakverdeling
onderr de partijgenoten. Naarmate de beweging groeide, werd het werk over
meerr handen verdeeld, werd de organisatie gecompliceerder en konden individuelee verdiensten moeilijker worden onderscheiden. Fortuyns zakelijk vernuft
wass dan voor de Amsterdamse socialisten een welkome aanwinst, maar het was
ookk een vroege voorafschaduwing van een functionele arbeidsdeling en nieuwe,
afstandelijkerr verhoudingen in de arbeidersbeweging.
Voorr de buitenwacht wekten de luidruchtige troepen socialistische venters,
veelall omstuwd door menigten voor- en tegenstanders, toch vooral een onheilspellendee indruk van wanorde en dreigend oproer. Naar aanleiding van een
klachtt van verontruste winkeliers uit de Damstraat dat hun nering veel hinder
vann het geschreeuw en gedrang ondervond, werd in decemberr 1885 op het stadhuiss beraadslaagd over de mogelijkheden het colporteren van drukwerk op
straatt te verbieden. Dat bleek echter op juridische bezwaren te stuiten. 33 Wel
werdenn de colporteurs al vanaf het najaar van 1884 steeds vaker achtervolgd door
agenten,, die voortdurend tot doorlopen maanden en bij het minste of geringste
tott arrestatie overgingen. Het zou in het volgende jaar aanleiding geven tot een
groott aantal ernstige woelingen.
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Voorr wie de tekenen verstond, werd in de loop van het jaar 1885 duidelijk dat
groott onheil dreigde. Massale werkloosheid wekte ontevredenheid en deed de
geestt van verzet opleven. Het alsmaar driester optreden van de socialisten leek
eenn voorbode van werkelijk revolutionair geweld. Een van de voornaamste factorenn in het oplopen van de spanningen was het weinig fijnzinnige optreden van
dee Amsterdamse politie.
Inn de laatste dagen van mei 1885 werd Bart van Ommeren, secretaris van de
afdelingg Amsterdam van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht, gearresteerdd op verdenking van majesteitsschennis. In de vroege ochtend van 28 mei
warenn zowel in Amsterdam als in Den Haag en Rotterdam knap vervalste nummerss van een Buitengewoon Staatsblad aangeplakt, volgens welke koning Willem
in,, 'met een diep gevoel van schaamte', besloten had iets goed te maken van 'alle
ongerechtigheden,, kuiperijen en knoeierijen' die door hem of uit zijn naam
warenn bedreven. Teneinde 'Onze zondige ziel hier namaals te redden uit de klauwenn des Satans', deed de vorst - ook namens zijn nakomelingen - afstand van
dee troon en het jaarlijks traktement van zeshonderdduizend gulden, ontbond
dee beide Kamers en liet aan het Nederlandse volk de keuze van een nieuwe regeringsvorm. 34 4
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Inn feite werd met dit staatsrechtelijk testament voortgeborduurd op het provocatievee vertoon van oneerbiedigheid, zoals dat vanouds in handgeschreven
dreigbriefjess en muuropschriften werd gebezigd. Dat gold bijvoorbeeld ook voor
dee rode vlag die al op 1 januari 1885 aan een telegraafpaal op de Zwanenburgwal
wass gehangen, voorzien van het opschrift 'Algemeen Stemrecht of revolutie' en
voorr het kalken van de woorden 'Te huur' op de muren van het Paleis op de
Dam,, later die maand. 35 Als provocatie was het bericht van abdicatie in ieder
gevall bijzonder geslaagd. Wie de biljetten niet zelf had kunnen lezen, raakte in
iederr geval op de hoogte dankzij het strafproces dat in Amsterdam tegen Van
Ommerenn werd gevoerd. De beklaagde voldeed daarbij aan veler verwachting
doorr de rollen om te draaien en van de beklaagdenbank een politieke tribune te
maken.. Dat maakte, samen met de onmiskenbaar wankele bewijsvoering, het
buitensporigg zware vonnis van een vol jaar cellulaire opsluiting, en de onbedoeldee onthulling dat Van Ommeren al langer door de politie werd bespioneerd, dat
hett proces uitgroeide tot een geweldig spektakelstuk ten gunste van de sociaaldemocratie.36 6
Despanningenn liepen onder invloed van toenemende werkloosheid en 'schandalen'' als het proces tegen Van Ommeren hoog op. Nieuwe exemplaren van de
valsee proclamatie van 'Willem de Laatste' werden bijvoorbeeld op 14 augustus
aangeplakt,, vechtpartijtjes tussen agenten en colporteurs leidden in deze dagen
herhaaldelijkk tot spontane optochten waarin de 'Marseillaise' werd gezongen en
rodee vlaggen werden meegedragen. Op zaterdagmiddag 22 augustus 1885 moest
dee politie constateren dat haar optreden tegen verkopers y^nRecht voor Allen een
averechtss effect op de openbare orde had: 'Vijgendam, Dam en Damstraat zijn
iederr oogenblik tooneel van kleine botsingen en ongeregeldheden/ 37 In de loop
vann die avond liepen de gemoederen verder op en werden spontaan stoeten geformeerd.. Bij de woning van burgemeester G. van Tienhoven, die niet thuis was,
werdd stilgehouden om een lied te zingen en zeer hard en langdurig aan de bel
tee trekken. Straatlantaarns, de ruiten van een rijtuig op de Haarlemmerdijk en
vann de politieposten in de Molsteeg en op het Rembrandtplein moesten het
ontgelden.. Op de laatste locatie waagden vijftien agenten een uitval en wisten
daarbijj 'den bekenden' Eckhardt in arrest te nemen. 38
Dee volgende dag, een zondag, verliep in alle opzichten rustig. Een proclamatiee waarin uit naam van de uitstedige burgemeester werd gewaarschuwd dat
voortaann 'alle verzet tegen de openbare macht met kracht zal worden tegengegaan',, bleek echter uitstekend geschikt om de geest van verzet op m a a n d a g s
augustuss weer aan te wakkeren. Bovendien zorgden de socialisten voor een snellee reactie in de vorm van een tegenproclamatie, waarin de ingezetenen werden
geprezenn omdat zij 'blijk gaven beter besef van recht te hebben dan zij die het
moetenn handhaven'. 39
Dee proclamatie van het gemeentebestuur werd op de ochtend van maandag
244 augustus aangeplakt en zette de toon voor een uitermate onrustige dag. Op
hett Amstelveld raakte colporteur Jan Luttik slaags met agenten, waarop twee-
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honderdd omstanders hem te hulp schoten en, met achterlating van enige gewonden,, in demonstratieve optocht achter een rode vlag de stad introkken. Diezelfde
avondd verzamelde zich veel volk op de Dam, vanwaar om kwart over negen een
stoett van acht- a negenhonderd man een rondgang door het centrum maakte. In
dee Laurierstraat verzamelde zich even later een volksoploop die, onder tromgeroffell en trompetgeschal, uitgroeide tot een demonstratie van zeker duizend
mensen.. Deze trokken achter een rode vlag langs de Prinsen- en Herengracht op
naarr de Dam en wierpen onderweg bij vierentwintig panden de ruiten in. Op de
Damm moesten de zeventig ingezette agenten zich herhaaldelijk met sabel en
wapenstokk tegen het publiek teweerstellen: 'Bij zoodanigen aanval is [...] Eekhardtt andermaal in de voorste gelederen gevonden en gearresteerd.'40
Vergelijkbaree tonelen herhaalden zich de volgende avond ondanks een uitgevaardigdd verbod op samenscholingen. De situatie kreeg zelfs nog een ernstiger
aanzienn doordat alle tramverkeer moest worden gestaakt. Ook nu was het in de
Jordaann 'woelig' en werd de Dam plaats van samenkomst. Een grote politiemachtt onder aanvoering van commissaris Stork had meer dan een uur nodig om
dee massa op de Dam uiteen te drijven. Bewoners van dichtbijgelegen stegen als
dee Pieter Jacobszstraat en Pieter Jacobszdwarsstraat droegen rond middernacht
hett hunne bij door vanaf de daken met 'steenen, dakpannen en drek' naar agentenn te gooien. 41 Dat zich onder de vierentwintig in het gasthuis behandelde personenn ook inspecteur van politie J.A. Hazenberg, één brigadier en tien agenten
bevonden,, was voldoende indicatie van de ernst van deze onlusten. Hazenberg
wass al sinds de Dalrust-bijeenkomsten van Klaas Ris in 1872 belast met het toezichtt op de socialisten, maar het was voor het eerst dat de vervulling van deze
plichtt hem in het gasthuis bracht. Pas toen de politie zich de volgende dagen
meerr op de achtergrond hield, keerde de rust terug. 42 Ondertussen waren de
autoriteitenn echter wel gedwongen de rechtsgang tegen Van Ommeren tot het
bitteree eind te voltrekken.
Naa iedere rechtszitting werd Bart van Ommeren buiten opgewacht door geweldigee menigten en in triomf door de stad gevoerd. Zo ging het ook op 28 septemberr 1885, toen buiten het Paleis van Justitie op de Prinsengracht een stoet
werdd geformeerd. De tuchthuisboef Van Ommeren, zojuist in tweede instantie
veroordeeld,, ging in een open rijtuig triomfantelijk voorop, een lauwerkrans op
hett hoofd en geflankeerd door twee vrouwelijke paranimfen. De politie droeg
aann de algemene feestvreugde het nodige bij door op de van rode vaandels voorzienee menigte 'in te hakken en te houwen', pogend daarmee het aanstootgevendee en sinds enkele dagen verboden vlagvertoon te beëindigen. Het gaf de twintigjarigee colporteur A. J. Belderok gelegenheid naam te maken: hij weigerde zijn
vlagg af te staan, ving een aantal rake klappen met de sabel op en werd later dat
jaarr veroordeeld tot drie maanden cel. Ook Eckhardt wist zichzelf weer zodanig
opp de voorgrond te plaatsen dat hij werd ingerekend. 43
Inn veel opzichten herinnerde het allemaal aan wat zich in eerdere roerige
periodenn te Amsterdam had afgespeeld. OokHycfra-redacteur Jan de Vries was in
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18488 door een luid juichende menigte op de stoepen van het Paleis van Justitie
opgewacht,, en de vrijlating van jonkheer Moses Salvador had in 1856 eveneens
geleidd tot een massaal volksfeest, waarbij daken en bomen afgeladen met
nieuwsgierigenn waren geweest.44 De sociaal-democraten konden nu op eenzelfde
massalee publieke belangstelling rekenen. Bovendien beschikten zij, in vergelijkingg met hun voorgangers, over een slagvaardiger organisatie, een pers met
groteree oplagen, ervarener krachten en een rijker arsenaal aan symbolische uitdrukkingsvormen,, als de rode vlag en eigen strijdliederen.
Dee Amsterdamse afdeling van de SDB had zich vanaf 1884 mogen verheugen
inn een gestage toestroom van nieuwe aanhangers, die ten gevolge van de woelingenn in 1885 nog sterk aanzwol. Dat werd voor vriend en vijand onontkoombaar
duidelijkk in de reusachtige demonstratie die zich op de avond van vrijdag 18
septemberr door de stad bewoog. De volgende zondag zou in Den Haag een landelijkee kiesrechtdemonstratie worden gehouden, ter gelegenheid van de openingg van het zittingsjaar van de Staten-Generaal. De generale repetitie voor de
landelijkee betoging vond op vrijdagavond plaats in de straten van Amsterdam.
Meerr dan tienduizend Amsterdamse werklieden trokken, veelal met hun vrouwen,, demons tratiefdoordestad,eendrachtiggeschaard achter talloze vakbondsbanierenn en de rode en zwarte vaandels der socialisten. Fakkels en Chinese lampionss verlichtten de stoet, die na afloop de politie toejuichte omdat zij zich zo
keurigg had ingehouden. Tevoren was door de burgemeester een verbod op het
zingenn van liederen uitgevaardigd en de politie was paraat, maar wat na de woeligee dagen van augustus haast onmogelijk moet hebben geleken, gebeurde: de
demonstratiee verliep in de grootst mogelijke orde. 45 De daaropvolgende zondag
200 september 1885 zouden in Den Haag ruim duizend Amsterdammers de toon
zettenn in de grootste politieke demonstratie die ooit in Nederland had plaatsgevonden.. Kiesrechtstrijders van elders uit het land raakten diep onder de indruk
vann de bravoure waarmee de Amsterdammers zich lieten horen: 'donderend
klonkenn hunne revolutionaire liederen', naar een van hen het zich later herinnerde. 45 5
Dee demonstranten verklaarden zich in Den Haag niet minder dan 'De Nationalee Volksvergadering' en eisten 'ten spoedigste' invoering van het algemeen
kiesrecht.. Een vrijwel unaniem, ook door Werklieden-Verbonders, toegejuichte
motiee besloot met een plechtige verklaring, dat de vergadering zich uit het oogpuntt van eigenwaarde niet verplicht kon voelen 'de Regeering nogmaals, op de
wijzewijze als heden is geschied met den volkswensch in kennis te stellen'. 47 Achteraf
zijnn deze woorden veelal geïnterpreteerd als het inslaan van een doodlopende
weg.. Wanneer niet meer 'op de wijze als heden', dat wil zeggen vreedzaam en
langss wettige weg, zou worden aangedrongen, leek logisch beschouwd alleen
nogg de keuze tussen passiviteit en revolutie over te blijven.48 Wat de beweging
nuu te doen stond, was velen niet helemaal duidelijk. De Limburger Vliegen verwoorddee achteraf hoe velen verwachtingsvol naar Amsterdam blikten: 'Wij, in
onzee afgelegen provinciesteden, dachten dat het geheim bij de Amsterdammers
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zat,, dat men 't daar, of althans dat men 't in de groote steden doen zou/ 4 9 De
Amsterdamsee socialisten hadden evenwel andere zorgen dan alleen die om een
consequentee en samenhangende politieke strategie. De regeerders mochten zich
dooff houden en de revolutie mocht vooralsnog uitblijven, met passiviteit kamptenn de Amsterdammers niet. De strijd om het kiesrecht luwde, maar daarmee
warenn in Amsterdam rust en orde nog niet hersteld.
Hett belangrijkste alternatief voor de kiesrechtstrijd werd in Amsterdam het
mobiliserenn van de talrijke werklozen. Al op 3 november 1885, ruim een maand
naa de grote demonstraties in Amsterdam en Den Haag, verschenen strooibiljettenn die 'alle werkeloozen' opriepen 'iederen morgen een wandeling langs 's heerenn straten te doen, om den meergegoeden te doen zien, hoe groot het aantal
Werkeloozen,, en dus hoe hoog de nood gestegen is'. 50 Hoewel het bestuur van
dee Amsterdamse SDB bij monde van Fortuyn zou ontkennen verantwoordelijk
tee zijn geweest, moet dit initiatief zijn uitgegaan van de Amsterdamse sociaaldemocraten.. De intekenlijsten lagen immers gereed in de socialistische tapperijenn van PJ. Penning en Habedank, en de oproep zelf was gedrukt op de partijperss van drukkerij 'Excelsior' in Den Haag.51 Op maandag 9 november trok een
stoett van drieduizend Amsterdamse werklozen vanaf het Waterlooplein naar het
stadhuiss aan de Oudezijds Voorburgwal. Burgemeester VanTienhoven weigerde
evenwell de aanvoerders, colporteur K. A. Bos en Johan Herman Geel, te ontvangen.. De reden die hij voor die weigering gaf was dezelfde die ook zijn voorgangerr Den Tex in 1872 aan Klaas Ris en Salomon van der Hout had gegeven: de
burgemeesterr van Amsterdam was niet te spreken voor lieden die zich vergezeld
vann een volksmenigte aandienden. Wel zou Van Tienhoven behanger Geel hebbenn gewaarschuwd, dat hij op de verkeerde weg was en nog eens in de gevangeniss terecht zou komen. 52 Vooralsnog leek die voorspelling niet te zullen uitkomen.. De demonstratie verliep, ondanks het teleurstellende resultaat, in de
grootstt mogelijke orde.
Dee toestroom van nieuwe leden en belangstellenden maakte het noodzakelijk,
omm te zien naar ruimere vergaderlokalen dan die van bevriende tappers in het
centrum.. Sinds januari 1885 maakten de Amsterdamse socialisten daarom regelmatigg gebruik van het zogeheten Volkspark, een vervallen speeltuin met drie
houtenn loodsen waarin kon worden vergaderd. Het Volkspark lag echter buiten
dee stad, ten westen van de Jordaan, en dat leek de marginale positie van de sociaal-democratenn te benadrukken. Voor de Jordaners was het Volkspark weliswaar
naastt de deur, maar de sociaal-democraten streefden naar een ruimer bereik.
Voorr een bijeenkomst op 24 november 1885, waar Fortuyn de belangwekkende
vraagg 'Wie zijn de moordenaars?' zou behandelen, werd daarom café Zincken
aann het Westerdok gehuurd, een naast het Centraal Station gelegen zaal die
plaatss bood aan zeshonderd man. Commissaris Stork, dezelfde die in februari
18822 door 'zaalafdrijving' had getracht het eerste SDB-congres te verhinderen,
kreegg voortijdig lucht van deze plannen en probeerde ook nu in te grijpen. De
zaalhoudster,, Eva Christina Edens, weduwe van tapper H. Zincken, ontving de
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commissariss die haar ervan trachtte te overtuigen dat het beter was de sociaaldemocratenn de huur op te zeggen. De weduwe gaf echter, volgens Stork, 'in
beslistee zin te kennen', dat zij vast van plan was 'in het vervolg met zoodanige
verhuringg te zullen voortgaan'.53
Commissariss Stork stond wijd en zijd bekend om zijn intimiderend optreden
enn dreigende blik. Een socialist beschreef hem uit eigen ervaring als een soort
bloedhondd met een vreeswekkende oogopslag, die zijn slachtoffers graag in het
arrestantenhokk opzocht, waar hij, 'kwaadaardig kijkende, ons besnuffelde en
doorr een zacht gebrom te kennen gaf, dat hij ons aan de reuk als volbloed socialistenn herkende'.54 Dat de weduwe Zincken tegenover deze geweldenaar voet bij
stukk had gehouden, was hoogst opmerkelijk en deed vermoeden dat haar verbondenheidd met de arbeidersbeweging meer omvatte dan alleen het afgesloten
huurcontract.. Inderdaad was ruim vijftien jaar eerder, in oktober 1869, de geboortee van haar zoon aanleiding geweest tot een van de allereerste familieberichtenn in De Werkman. Dat het echtpaar Zincken niet onverschillig stond tegenover
hett streven van de Internationale bleek ook toen, na een oproep door Willem
Ansingh,, in hun toenmalige koffiehuis op de Nieuwendijk geld voor het goede
doell werd ingezameld.55
Watt een grote openbare vergadering had moeten worden, zou berucht worden
alss 'De slag om café Zincken'. Na gedegen voorbereidingen, waartoe onder meer
eenn nauwkeurige plattegrond van de zaal met af te sluiten vluchtwegen was
vervaardigd,, viel commissaris Stork op dinsdagavond 24 november 1885 met
enigee tientallen agenten de volgepakte zaal binnen. Onder het voorwendsel dat
nochh spreker Fortuyn, noch voorzitter Penning erin slaagde zelfde orde te handhaven,, werd de bijeenkomst al een paar minuten na aanvang door Stork ontbonden.. De aanwezigen werden onder hevig gedrang en in volledige paniek door
deurenn en ramen naar buiten gevloekt en geslagen, waar tientallen andere agentenn het werk afmaakten. Velen raakten ten gevolge van dit alles gewond en ten
minstee vier mensen belandden in het koude water van het IJ.56 Voor deze gelegenheidd waren niet minder dan tachtig agenten ingezet en de volledig overrompeldee socialisten leden die avond een smadelijke nederlaag. Achteraf werd de
gangg van zaken door Stork en de zijnen zelfs zo voorgesteld als zou de vergaderingg zijn ontbonden 'mede op verzoek van Fortuijn, toen de orde verstoord
werd'.57 7
Dee 'Slag om café Zincken' maakte twee dingen voor iedereen duidelijk. Ten
eerstee bleek de aanhang van de socialisten zozeer gegroeid, dat de cafézaaltjes in
hett centrum definitief te klein waren geworden nu het publiek steeds in honderd-- of zelfs duizendtallen opkwam. Belangrijker nog was echter de les dat
ordelijkee beraadslaging binnen de Amsterdamse stadsgrenzen onmogelijk was
gebleken.. De socialisten waren na 'Zincken' letterlijk uit de stad verjaagd en
lekenn vogelvrij: Fortuyn probeerde vergeefs een aanklacht tegen Stork in te dienenn en werd daarop zelf met ƒ 250,- beboet omdat hij de regering voor moordenaarss had uitgemaakt. K.A. Bos schreef 'm Recht voor Allen een verontwaardigd
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verslagg van het gebeurde in café Zincken en kreeg daarvoor een boete van ƒ50,-. 58
Dee gevolgen bleven niet uit. Recht voor Allen nam de toegeworpen handschoen
gretigg op en waarschuwde commissaris Stork met een manhaftig: 'Wij zullen ons
wapenen,, geweld zal met geweld gekeerd worden.' Inderdaad werden Jan Fortuynn en K. A. Bos begin december 1885 in IJmuiden door agenten betrapt op het
dragenn van geladen vuurwapens. Misschien nog verontrustender was dat zich
onderr de achtduizend bezoekers van een vergadering op 20 december, in het net
buitenn de stad gelegen Volkspark, ook een drietal sympathiserende militairen
mett hun dienstwapens bevonden. 59 Later tekende Jan Fortuyn de stemming in
dezee maanden als bijzonder grimmig:
Omm verzet en uit weerwraak kwamen velen personen met talhouten gewapend
opp de vergaderingen [...]. Bij een hevige aanval van de politie gingen eenige lui
eenn heele kar groote talhouten koopen, deelden die uit en in den strijd met de
dienderss werd raak geslagen.60
Dee socialisten mochten zich dan wel luid beklagen over het morele gehalte van
dee Amsterdamse politie, het eigen optreden leek er evenmin opgericht gewelddadigee confrontaties te vermijden.
Inn maart 1886 baarden de Amsterdamse socialisten veel opzien door in het
Volksparkk gratis brood uit te delen. Het was een opmerkelijk actiemiddel, meer
bedoeldd als demonstratie dan als daadwerkelijke caritas. De kennelijke opzet
slaagdee en bracht, ook al dankzij de zelfs voor de wintermaanden ongewoon
grotee werkloosheid, dagenlang grote aantallen mensen op de been, voor wie de
voorradenn brood natuurlijk volstrekt ontoereikend waren en tegen wie de politie
zichh andermaal genoodzaakt zag op te treden. Het volgende jaar werden in januarii gedurende een aantal dagen door een nieuw opgerichte vereniging van werklozenn in het Volkspark weer duizenden broden en koppen koffie uitgedeeld. 61
Hett soort volk dat met deze middelen ter vergadering werd gelokt, was waarschijnlijkk eerder geneigd tot directe actie dan tot het in kalm overleg opbouwen
vann een duurzame organisatie.

'PEPERSTROOIJERS** EN 'DIERLIJKE HARTSTOCHTEN'

Verrewegg het belangrijkste gevolg van de woelingen die het jaar 1885 gekenmerktt hadden, was wel dat met het optreden van een nieuw type socialisten ook
eenn andere politieke houding of stijl tot ontwikkeling kwam. De weigering van
dee overheid om de SDB middels koninklijke goedkeuring rechtspersoonlijkheid
tee verlenen, werd bijvoorbeeld tot een soort geuzenpenning gemaakt. In briefhoofden,, krantenkoppen en pamfletten presenteerden de sociaal-democraten
zichh voortaan trots als 'Sociaal-Democratische Bond in Nederland {niet goedgekeurdd bij Kon. Besl. Van 23 Maart i884).'6zDe veranderende mentaliteit werd ook
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zichtbaarr in het optreden van bekende kopstukken als Jan Fortuyn, Bart van
Ommerenn en K.A. Bos, die nu niet alleen met vuurwapens over straat gingen
maarr ook onmiskenbaar trots waren op hun arrestaties en veroordelingen. De
ouderee generatie van Gerhard, Ansingh en Ris had zijn deel aan repressie gehad
inn de vorm van broodroof, zaalafdrij ving en incidentele afrekeningen door collega'ss of buurtgenoten. Het was echter de nieuwe generatie socialisten van rond
18855 die als eerste massaal kennismaakte met hardhandig ingrijpen door politie
enn justitie. Ten tijde van de Internationale was geen van de Amsterdamse voorvechterss ooit voor de rechter gebracht of ook maar gearresteerd. Voor actieve
sociaal-democratenn van rond 1885 leken arrestatie en juridische sancties echter
bijnaa routine geworden.
Wiee voor de ogen van het publiek betrokken raakte bij ordinaire vechtpartijen
enn door agenten over straat naar het bureau werd gesleept, moest die schande
tee boven zien te komen. Gezien de niet aflatende ijver van zowel socialisten als
agentenn stond daartoe maar één mogelijkheid open: wat schande leek, moest op
eenn of andere wijze eervol worden gemaakt. Daarin slaagden de socialisten door
zichzelff tot vervolgde martelaren voor de 'Volksvrijheid' uit te roepen. Colporteurss en sprekers die om hun inspanningen in de boeien werden geslagen, waren
geenn misdadigers, maar bewezen daarmee pas goed in het kamp der rechtvaardigenn te staan. Colporteur 1.1. Samson zou later, ter gelegenheid van zijn honderdstee arrestatie, een groot feest op touw zetten en in zijn feestrede een verdiend
eerbetoonn brengen aan Karel Antonie Bos. Samson gaf bescheiden toe, zelf ook
heell veel arrestantenhokken van binnen te hebben gezien, maar hij kende er
geenn waarin Bos niet al eerder zijn naam in deur of wand had gekrast. 63 De nieuwee erecode bepaalde ook, dat wie veroordeeld werd tot het betalen van een boete,
altijdd moest kiezen voor de subsidiaire periode 'zitten'. Jan Fortuyn zou het een
lateree generatie sociaal-democraten uitleggen. Na een veroordeling tot 'twee
wekenn of honderd pop' koos Fortuyn 'natuurlijk' voor de celstraf, 'want het was
toenn nog principieel ongeoorloofd om een melkkoetje van de klassejustitie te
worden'. 64 4
Datt arrestaties en vonnissen als eretekenen gingen gelden, bleek ook duidelijk
uitt de ijver waarmee in de volgende jaren sommige nieuwkomers in aanraking
mett justitie trachtten te komen. L.M. Hermans was in 1888 socialist geworden
enn vanaf 1892 redacteur, uitgever, voornaamste auteur, tekenaar en administrateurr van het zeer provocerende spotblad DeRoode Duivel Het hoogtij van arrestatiegolvenn en justitiële vervolgingen was toen nog niet voorbij, maar Hermans
moestt lang wachten op zijn eerste proces. Ongeduldig geworden en kennelijk
zeerr gebrand op een veroordeling, had hij zich in 1891 opgeworpen als 'zitredacteur'' van De Volksonderwijzer. Ook in die functie, afgekeken van de Duitse sociaaldemocratenn en in Nederland hoogst ongebruikelijk, liet de klassenjustitie hem
echterr met rust. Hermans maakte dan ook een bijna opgeluchte indruk toen hij
inn 1896 eindelijk, wegens belediging der beide koninginnen, met veel vertoon
enn feestgedruis voor zes maanden naar de cel ('Badhotel de Houten Lepel') mocht
vertrekken.6s s
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Dezee omkering van wat als eervol en wat als strafbaar en schandelijk werd
beschouwd,, bleef niet zonder gevolgen voor het soort publiek dat zich door de
socialistenn aangesproken voelde. Een vergelijkbaar complex van onconventionele
normenn en waarden werd sinds jaar en dag gekoesterd door bewoners van de
Bierkaai,, het Franse Pad en andere achterbuurten in Amsterdam. Ook hier werdenn status en reputatie veelal in s trafmaten gemeten. De aanhoudende rellen van
18855 leken de mentale kloof tussen deze 'onderwereld' en de fatsoenlijke socialistischee werklieden aanzienlijk te versmallen. Een contingent notoire straatvechterss en veroordeelde misdadigers kwam in de woelige dagen van 1885 de
socialistischee rijen versterken. Die toestroom stimuleerde op zijn beurt de tendenss naar be wus te onfatsoenlijkheid en het ontstaan van een provocatieve tegencultuur.. Afdelingsvoorzitter Fortuyn zou, op deze periode terugblikkend, verzuchten:: 'Onze mensen moesten toen streng geregeerd worden, anders zou je de
wildstee dingen beleefd hebben.' 66 Veel nieuwe rekruten waren inderdaad bijzonderr 'wild' en zij leverden met hun optreden een zeer eigen en herkenbare, hoewell niet door iedereen gewaardeerde, bijdrage aan het bestaande repertoire van
socialistischee opvattingen, acties en agitatievormen.
Datt die bijdrage de oudere generatie en een aantal van haar jongere discipelen
eenn gruwel was, kon het tij niet keren. Adepten van de oude Gerhard als zijn
zoonn Adriaan Hendrik en Joan Nieuwenhuis zagen 'hun' beweging van karakter
veranderenn op een wijze die weinig goeds beloofde. De jonge Gerhard, inmiddelss hoofd van een armenschool in de Jordaan, protesteerde al in oktober 1884
inn Recht voor Allen tegen de agressieve toon die het blad was gaan voeren. Alle
gescheldd op 'uitbuiters, roovers, dieven, moordenaars, trappers op 't hart van 't
volk,, gulzige drinkers van arbeiders zweet en bloed' zou volgens hem het socialismee niet dichterbij brengen en alleen geschikt zijn om 'dierlijke hartstochten'
enn 'den geest van anarchie' te wekken. 67 De zachtmoedige Joan Nieuwenhuis
moett het met deze kritiek volledig eens zijn geweest. Hij had Amsterdam in 1882
verlatenn en in het verre Groningen een eigen werkterrein voor zijn kalmere opvattingg van de klassenstrijd gevonden. In 1888 weer naar Amsterdam teruggekeerd,, werd hij tijdens een openbare vergadering in het Volkspark naar eigen
zeggenn 'afgemaakt'. 68 A.H. Gerhard verliet de stad niet, maar werd actief in
vooruitstrevende,, liberale kringen als de kiesverenigingen Amsterdam en Burgerplichtt en kwam daardoor grotendeels buiten het eigenlijke Amsterdamse
partijlevenn te staan. 69
Berendd Bymholt constateerde naar aanleiding van A.H. Gerhards kritiek op
dee toonzetting in Recht voor Allen terecht 'dat toen reeds sprake was van "tweeerleii strooming". Het bestaan dier stroomingen te ontkennen of voorbij te zien,
waree struisvogelpolitiek.' 70 Opvallend is echter dat die stromingen zich niet
zozeerr van elkaar onderscheidden op grond van politieke of ideologische stellingname,, als wel op grond van onverenigbare mentaliteiten en stijl van politiek
bedrijven.. De kloof tussen 'revolutionairen' en 'hervormers' werd vooral zichtbaarr in de contrasterende sociale achtergrond en politieke stijlvormen in beide
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kampen.. Vooralsnog had het 'revolutionaire' kamp het tij volop mee. Amsterdamm leek gebukt te gaan onder een langgerekt, steeds weer oplaaiend oproer.
Alleenn al in de twaalf maanden vanaf mei 1885 stonden bewapende huzaren bij
veertienn verschillende gelegenheden gereed om in te grijpen.71 Zolang woelingen
enn vervolgingen de stemming in de stad bleven bepalen, hielden 'dierlijke hartstochten'' en 'den geest van anarchie' onder Amsterdamse socialisten de overhand.
Dee nieuwe lichting die tussen dagelijkse relletjes en formele veldslagen in
aanrakingg kwam met het socialisme, vormde een merkwaardig gezelschap. Zelfs
dee bravoure van Klaas Ris in zijn beste dagen verbleekte naast die van deze wilde
naturen.. Het waren stuk voor stuk mannen van de daad, die de straat als openluchttheaterr leken te beschouwen en daarbij in Amsterdam een ontvankelijk
publiekk vonden. In de Jordaan droegen zelfs kinderspelletjes het stempel van de
strijd.. Het misbaar waarmee colporteur Belderok zich door agenten over straat
liett slepen, was de straatjeugd niet ontgaan. Een groepje kinderen dat een tegenspartelendd vriendje door de modder trok, legde een omstander uit wat er gebeurde:: 'We doene Belderokkie; hij is Belderok en ie mot na 't bero!' 72
Tott dergelijke vermakelijkheden had de generatie van voormalige Internationalenn en vroege sociaal-democraten nooit aanleiding gegeven. De beweging had
inn Amsterdam dan ook een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Niet
langerr werd de kern van de aanhang gevormd door huisvaders met een min of
meerr geschoold ambacht of beroep. De afdeling van de Internationale en de
Amsterdamsee s D v waren j arenlang gevormd door vakbekwame handwerkslieden
diee als gezinshoofden een relatief stabiel bestaan leidden. Vanaf 1885 echter traden,, met name in de colportage maar ook op het spreekgestoelte en zelfs in de
kolommenn van Recht voor Allen, figuren op de voorgrond die in meer dan één
opzichtt ongebonden waren. Zij waren jong, ongehuwd en kinderloos en als los
arbeiderr dagelijks op zoek naar een karwei. Voor het merendeel waren zij afkomstigg uit de inpandige sloppen en beruchte stegen van de Jordaan en de achterbuurtenn in het centrum van de stad. Dat in deze kring de stap van fatsoenlijke
arbeidd naar min of meer criminele activiteiten minder groot was, zou al snel
blijken. .
Opp dinsdag 18 augustus 1885 kreeg een melkboer in de Goudsbloemstraat vier
mannenn in de winkel die zeiden sociaal-democraat te zijn en uit dien hoofde
geldd en brood eisten. Hij was die dag niet het enige slachtoffer van deze praktischh ingestelde 'onteigenaars van de eigenaren'. Sigarenwinkelier Weerdeman
was,, waarschijnlijk door hetzelfde viertal, eerder die dag al benaderd met een
dringendd verzoek om geld en een deel van zijn handelswaar. Nu leek zelfs de
Amsterdamsee politie wel te beseffen dat dit optreden niet op het conto van de
Amsterdamsee sociaal-democraten kon worden gebracht. In het rapport van de
zaakk heetten de onbekende daders dan ook heel correct 'Vier personen zich
uitgevendee voor sociaal democraten'.73 Van betekenis was natuurlijk wel dat dit
viertall zijn eisen kracht dacht bij te zetten door zich voor sociaal-democraten
uitt te geven. Nog geen week later zou bovendien blijken dat de methode van
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praktischee onteigening op klaarlichte dag ook werd gehanteerd door Amsterdammerss die wel degelijk tot de socialistische aanhang gerekend moesten worden. .
Eenn van de talloze volksoplopen die zich op de uiterst rumoerige maandag
vann 24 augustus 1885 voordeden, verzamelde zich 's avonds voor de deur van een
winkelierr in de Jordaanse Anjeliersstraat. De neringdoende, kennelijk een handelaarr in textiel, werd rond halfnegen door de 'volksmenigte' ernstig bedreigd
ingevall hij niet goedschiks aan de hem gestelde eis wenste te voldoen. Die eis
betroff ditmaal geen geld, brood of sigaren, maar 'roode stof voor vlaggen'. 74 Nu
wass 'roode stof voor vlaggen' niet het soort buit waar de voorkeur van 'gewone'
criminelenn naar uit zou gaan. Zulke lieden traden bovendien eerder in troepjes
vann vier op dan in de vorm van een volksmenigte. De wijze van verwerving was
err echter evenmin één waarvoor het bestuur van de Amsterdamse SDB-afdeling
openlijj k gepleit zou hebben. Juist dat maakte het geval tot een treffende illustratiee van hoe in deze dagen elementen van criminele, oproerige én socialistische
traditiess en repertoires samengingen en nieuwe gedaanten aannamen.
Datt de Amsterdamse socialisten in 1885 nauwe aansluiting vonden bij meer
traditionelee vormen van oproerigheid, bleek ook uit de actieve betrokkenheid
vann wat in politierapporten steevast als 'jongens' omschreven werd. In de late
avondd van 14 augustus trok 'eene groote troep jongens met roode vlag' door de
Paleisstraat.. Tien dagen later, op 24 augustus, ging 'een hoop jongens waaronder
ookk enkele volwassenen' langs de Marnixstraat, onderweg een lied zingend op
dee wijze van de 'Marseillaise'. Op het plein achter de Beurs werden, weer twee
dagenn later, 's avonds de ruiten van een huis ingegooid door met stenen bewapendee 'jongens'. 75 De jongens die zich op dit zogeheten 'Beurspleintje' (het
voormaligee Rembrandtsplein) plachten te verzamelen, konden bogen op een
rijkee traditie. Bijna veertig jaar eerder, in maart 1848, waren de deelnemers aan
hett Damoproer immers aangevoerd door de zeventienjarige Rudolph Sasse, de
toenmaligee 'Baron van het Rembrandtsplein'. In een enkel geval waren de jongenss uit 1885 door familiale banden met de SDB verbonden. Op 24 november
1885,, de dag na de 'Slag om café Zincken' en precies twee weken nadat J.G. Eekhardtt was gearresteerd omdat hij in de drukke Kalverstraat zijn pistool had
afgevuurd,, werd in dezelfde Kalverstraat een zoon van Eckhardt wegens het
veroorzakenn van volksoplopen in hechtenis genomen. 76
Hett waren echter niet alleen de jongelieden onder de socialistische oproermakerss wier gedrag door een zekere onaangepastheid werd gekenmerkt. Tijdens de
grootschaligee rellen in augustus 1885 was de veertigjarige colporteur Jan Luttik
uitt de Penseelengang opgepakt, toen hij op het Amstelveld weigerde de colportagee op de markt te staken. Door verschillende sabelhouwen verwond, was hij
opgebrachtt terwijl tweehonderd omstanders hem probeerden te ontzetten. Luttikk deed nog diezelfde dag bij de burgemeester schriftelijk zijn beklag over het
feitt dat hij als socialist blijkbaar vogelvrij was verklaard: 'Maar Luttik is Socialist
enn daarom een brandpunt in de oogen der moderne Polietie. Men denkt wanneer

202 2

menn mij de kop inslaat veel te hebben gewonnen. ^Tijdens het proces, waar
Luttikk zich had te verantwoorden voor het aanzetten tot een volksoploop en
gewelddadigg verzet tegen de politie, kwam evenwel aan het licht dat hij niet
alleenn als socialist een 'brandpunt in de oogen der moderne Polietie' was geweest.. Colporteur Luttik bleek over een uitgebreid strafblad te beschikken en
voorr verschillende diefstallen al zes jaar gevangenisstraf te hebben uitgezeten.
Dezee criminele achtergrond had Luttik blijkbaar niet verhinderd zich onder de
partijgenotenn op te werken tot een 'bekend socialist'/ 8
Somss was inderdaad maar weinig nodig om in korte tijd furore te maken.
Petruss Johannes - 'Pietj e' - Meegens, een 31-j arige mandenmaker uit de Vliegendesteeg,, werd op zaterdag 19 juni 1886 tijdens een colportagetocht met zijn kameraadd P. Voormeij in de Damstraat gearresteerd. De betrokken agenten moeten
daarbijj hardhandig hebben opgetreden, maar konden zelf het strijdperk ook
niett ongeschonden verlaten. Een aantal vrouwen uit het publiek schootMeegens
tee hulp en ten minste één agent moest zich in het gasthuis laten behandelen: hij
kreegg in het gedrang een handvol gemalen peper in de ogen geworpen. Het voorvall kreeg veel aandacht in de pers en de 'peperstrooijers' werden vermaard bij
vriendd en vijand.79 Dat Meegens' kracht eerder op het fysieke dan het intellectuelee vlak lag, bleek ook tijdens een spreekbeurt die hij voor de Groninger sociaaldemocratenn mocht verzorgen. Volgens de plaatselijke voorman J. A. Schaper was
zijnn optreden zelfs illustratief voor de 'rare snuiters' die vanuit Amsterdam
overkwamen: :
Zooo vermaakten we ons met een zekeren Pietje van Meegen [=Piet Meegens].
Dezee redenaar pruimde tabak. Onder het spreken hield hij zijn tabakspruim
inn den mond en slingerde deze bij bizondere exclamaties van den eenen hoek
vann den mond talentvol naar den anderen. Wij vermaakten ons daarbij genoegelijkk en één onder ons, die bizonder deskundig scheen op dit gebied, konstateerdee na eenigen tijd, dat Pietje een 'droogpruimer' was, dus dat hij geen sap-afscheidingg naar buiten behoefde te demonstreeren...80
Volgenss Schaper viel de mentaliteit van de 'Hollandse socialisten' over het algemeenn slecht in het noorden: 'Er was veel holheid en bluf daarginds.' Meegens
wass inderdaad niet de enige'rare snuiter' onderde Amsterdamse socialisten. Dat
dee kameraden in Amsterdam uitgerekend iemand als de 'peperstrooijer' een
spreekbeurtt in het verre Groningen toevertrouwden, was wellicht tekenend voor
dee waardering die men er in deze periode koesterde voor dergelijke geweldenaars.. Anderzijds kan het geringe belang dat aan 'de provincie' werd gehecht
ookk een rol hebben gespeeld.
Dee verbintenis tussen Piet Meegens en de sociaal-democratie zou evenwel
geenn erg duurzame blijken. In mei 1889 verruilde hij noodgedwongen het ouderlijkk huis, toen gelegen in de Zwartehandsteeg bij 't Lange Hol, voor een verblijff in de strafgevangenis te Groningen. Pas in 1896 keerde hij weer terug, na
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tee zijn vrijgelaten uit de Leeuwarder gevangenis. In de beweging heeft Meegens
naa 1886 geen sporen meer nagelaten.81
Hoewell al deze socialisten zich vooral in hun daden op straat lieten kennen,
zouu een enkeling zich in de beweging verder ontwikkelen en schriftelijke sporen
nalaten.. Johan Willem Kramer maakte als 18-jarig heethoofd zijn debuut op 'A
julii 1886, toen hij met blote handen pal stond tegenover een overmacht aan politiesabels,, ondertussen pogend een arrestant te ontzetten. Hij overleefde dit
avontuurr ternauwernood en hij nam, na zijn ontslag uit achtereenvolgens ziekenhuiss en voorarrest, onvervaard de strijd weer op. 82 Kramer was een buitenechtelijkk kind en woonde met zijn moeder en een oudere broer in een pakhuis
inn de Smidsgang, een slop in de Jordaanse Hazenstraat. 83 Kramer bleef tot in de
jarenn negentig actief en behoorde tot de eersten die zich in Amsterdam anarchist
gingenn noemen. Als uitgever en colporteur van het kleine maar dappere weekbladd De Oproerkraaier, Onafhankelijk weekblad voor de Verdrukten zou hij vanaf 1890
naamm maken. Het blad voerde als motto 'Het Geweld is de vroedmeester der
Nieuwee Maatschappij' en de redactionele stijl sloot naadloos aan bij deze wereldbeschouwing.. Onder hett pseudoniem 'de Oproerkraaier' besteedde Kramer bijvoorbeeldd in het nummer van 19 november 1892 enige aandacht aan een politieoptredenn tegen 'ongewapende vrouwen en kinderen' een paar dagen eerder:
Dee lage lafhartigen die zich daartoe geleend hebben om onverwachts op de
vreedzaamm vergaderde menigte die sluipmoord te plegen, zullen uit alle hoekenn waar zij zich ook mochten verschuilen door ons worden opgezocht. Lage
laffee stommelingen ge hebt hier in getoond nog zeer ver beneden den ezel te
staan,, maar het eerlijke volksgerecht zal u naar behooren straffen. Diep gezonkenn ellendelingen, vuil addergebroedsel! ge zijt niet de denkdieren en om die
redenn zult ge door de weldenkende uitgeroeid worden. Stik vuilbuiken en verdwijn.84 4
Dee aloude briefjes, in urinoirs gekraste verwensingen en dreigende muuropschriftenn hadden in De Oproerkraaier van Kramer uiteindelijk de weg naar drukperss en periodieke verschijning gevonden. Dat teksten als deze alleen bij een
zeerr bepaald deel van het Amsterdamse publiek in de smaak vielen, moge duidelijkk zijn. Zelfs Klaas Ris zou voor dit proza zijn teruggeschrokken. Het verschil
mett de weloverwogen, bedachtzame vertogen die Hendrik Gerhard zijn publiek
nogg maar tien jaar eerder placht te geven, was wel heel groot geworden.

'ZULTT G E O N S N O G L A N G E R TARTEN?'

Dee verbitteringover het brute politiegeweld was ook onder minder heethoofdige
partijgenotenn groot. Nog in 1935, vijftig jaar na dato, spuwde de toen tachtigjarigee Jan Fortuyn zijn gal over de agenten van 1885:
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Eenn gijntje was het natuurlijk niet. Je kon elke dag méér op je lazer krijgen dan
goedd was voor je gezondheid. De politie bestond voor het grootste gedeelte uit
ruwee boeren, die de smoor hadden aan de Amsterdammers [...] Je mocht niks—
alless was verboden.85
Wass de verbittering in deze woorden een halve eeuw later nog goed hoorbaar,
inn de tijd zelf moet het voor menigeen een haast ondraaglijke toestand zijn geweest. .
Dee veroordeling van Ferdinand Domela Nieuwenhuis tot eenjaar gevangenisstraff wegens majesteitsschennis, bleek de lont in het kruitvat. Het proces, dat
vann mei 1886 tot januari 1887 gevoerd werd, maakte hevige emoties los. Hoewel
dee zaak pas in januari 1887 voor de Hoge Raad tot een bevredigend einde kon
wordenn gebracht en Domela daarna aan het uitzitten van zijn jaar celstraf kon
beginnen,, kwam hij al op zondag 4 juli 1886 naar het Volkspark om afscheid te
nemenn van de Amsterdamse partijgenoten. 86 Die waren in groten getale naar het
stationn gekomen om Domela welkom te heten en in optocht achter een grote
rodee vlag naar het Volkspark te begeleiden. In de Heerenstraat, onderweg naar
dee Jordaan, werd de stoet gestuit door een detachement politieagenten dat met
sabell en wapenstok tot de aanval overging. Karel Antonie Bos zou zich bij deze
gelegenheidd bijzonder hebben onderscheiden door met zijn arm een sabelhouw,
bestemdd voor Domela Nieuwenhuis, op te vangen.87
Dee heldenmoed van Bos zou dit keer echter al binnen een uur door een nog
veell opzienbarender daad in de schaduw worden geplaatst. In de tuin van het
Volksparkk stond behanger Johan Herman Geel die ochtend gereed om zich een
plaatss in de eregalerij van socialistische voorvechters te verwerven. Tijdens de
'Slagg om café Zincken' was hij er getuige van geweest dat een zwangere vrouw
doorr een agent vann Stork met de sabel werd mishandeld. Met een aantal kameradenn had hij overlegd en unaniem hadden zij het vonnis geveld: Stork moest
onschadelijkk worden gemaakt. Geel had een bedrag van 5 gulden uit de afdelingskass geleend om de aankleding van de zaal voor Domela's afscheidsvergaderingg te betalen- Van dat geld had hij echter een revolver gekocht, bedoeld voor
eenn van de twee vrienden die met hem 'in 't strijdperk tegen Stork' zouden treden.. Zelf had Geel een revolver van een geestverwant te leen gekregen. Bang
zichzelff te verraden, had wreker Geel naar eigen zeggen de nacht van zaterdag
opp zondag niet thuis bij zijn moeder doorgebracht, maar was hij op straat gebleven.. Om halftien in de ochtend van zondag4 juli 1886 was hij paraat, beluisterde
aann de ingang van het Volkspark de wanhoop van verschillende kameraden bij
hett vooruitzicht van Domela's kerkering en wachtte vertwijfeld op de twee
vriendenn die hadden gezworen hem te zullen bijstaan. Zij verschenen niet: 'Daar
stondd ik alleen! Waarom kwamen de anderen niet? Waren zij lafhartigen of misschienn ook wel verraders?'88
Geell vatte echter weer moed bij het zien van commissaris Stork die zich, vergezeldd van twee inspecteurs en twee rechercheurs, nietsvermoedend onder de
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menigtee bewoog. In alle eenzaamheid stond Johan Herman Geel voor de taak de
eerr van de opgejaagde, vervolgde en vernederde socialisten te redden. Hoe hij
daarinn bijna slaagde, zou hij acht jaren nadien zelf beschrijven:
Nauwelijkss was hij (Stork) op een pas of 6 gepasseerd of ik treed naar voren
mett de woorden terwijl ik op hem schoot: Zult ge ons nog langer tarten? Wij staan
ookook pal Op' t zelfde oogenblik grepen de rechercheurs mij in den nek, en... Stork
wass gered, want mijn kogel had zijn hoed geraakt.. .89
Datt Geel zelf beweerde toch ten minste de hoed van de commissaris te hebben
geraakt,, is meer dan een detail. Achteraf zou de aanslag door een minder vuurwapengevaarlijkee generatie socialisten worden voorgesteld als de wanhoopsdaad
vann een dweepzieke, aan vallende ziekte lijdende figuur, die in verwarde toestandd of in een vlaag van woede vuurde en bovendien 'meters ver misschoot'. 90
Geell zag het gebeurde in een ander licht. Hij beschouwde zichzelf niet als een
labielee zenuwlijder, maar als een man die in zijn recht stond toen hij de trekker
overhaalde.. Naar eigen zeggen had hij zich voorgenomen met zijn 'leven en
getuigen'' te tonen, dat 'Socialisme geen moordenaars kweekt, doch met een
heilig[e]] overtuiging bezielde, en voor de rechten der arbeiders opkomende kampioenen.' 911 De woorden 'Wij staan ook pal', waarvan hij het schot op Stork vergezeldd deed gaan, leken te benadrukken dat het om meer dan een individuele daad
ging.. Door pal te staan, wist Geel de eer van de beweging te hebben gewroken,
zelfss al overleefde Stork de aanslag. Menigeen zal met Geel hebben ingestemd.
Naa alles wat de overheid, verpersoonlijkt in politiecommissaris Stork, de beweginghadd aangedaan, de zaalafdrijvingen, de vervolging van colporteurs en vaandeldragers,, de mishandelingen op straat en in arrestantenhokken, de 'Slag om
caféé Zincken' en uiteindelijk de dreigende veroordeling van Ferdinand Domela
Nieuwenhuis,, kwam het schot van Geel als een welverdiend antwoord.
Datt veel tijdgenoten in de beweging het handelend optreden van Geel volkomenn billijkten, bleek in de volgende jaren, toen de socialisten een grootscheepse
enn langdurige campagne voor zijn vrijlating voerden.92 Maar ook op het momentt van de aanslag stond Geel niet alleen. Behalve de twee door Geel genoemde
medeplichtigenn die niet waren komen opdagen, lijkt ten minste één vooraanstaandd socialist tevoren op de hoogte te zijn geweest. Toen het schot in de tuin
klonk,, was in de grote zaal van het Volkspark Domela Nieuwenhuis al begonnen
aann zijn redevoering. De herinneringen van voorzitter Jan Fortuyn aan die dag
bevattenn een veelzeggend detail:
Inn eens hoor ik buiten een schot. Ijskoud zeit de secretaris tegen me: 'Dat is
Geel,, die schiet Stork voor z'n raap.' Ik schrok me een ongeluk en ik sis 'm toe:
'Vervloektee ezel! Had je me dat niet eerder kunnen zeggen?!' Nou was er niets
meerr aan te doen.93
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Voorr het overgrote merendeel van de aanwezigen kwam het schot wel als een
volslagenn verrassing, maar velen betuigden hun instemming ter plaatse door
gewapendd met stokken en stenen te trachten de onmiddellijk gearresteerde Geel
tee ontzetten. Colporteur Kramer en typograaf Adriaan Rot raakten daarbij eveneenss in handen van de politie.94
Dee felle bevrijdingspogingen konden niet verhinderen dat Geel in een rijtuig
naarr 'het moordenaarshol van Stork', het politiebureau in de Oudebrugsteeg,
werdd overgebracht. Na er door een groot aantal agenten langdurig mishandeld
tee zijn, werd hij, bebloed en in verscheurde kleding, in een kamer gelaten waar
Stork,, hoofdcommissaris P.W. Steenkamp, advocaat-generaal A.J.E. Jolles en
burgemeesterr VanTienhoven hem kwamen bezichtigen. De burgemeester herinnerdee Geel aan zijn eerdere waarschuwing dat hij, door zich met het socialisme
inn te laten, nog eens in de gevangenis zou belanden. Geel had, naar hij achteraf
beweerde,, nog voldoende tegenwoordigheid van geest om te riposteren: 'Een
gemakkelijkee profetie van U, want ge zorgt wel dat wij er inkomen/95 In decemberr 1886 werd Johan Herman Geel tot een uitzonderlijk zware gevangenisstraf
vann acht jaren veroordeeld. Hij zou er niet minder dan zes van uitzitten.
Hendrikk Gerhard kon met meer recht dan Van Tienhoven aanspraak maken
opp een visionaire blik. Hij had als geen ander de gevaren voorzien van de voortschrijdendee radicalisering van zijn jongere Amsterdamse partijgenoten. In de
vroegee uren van 5 juli 1886, in de nacht die volgde op het schot van Johan Hermann Geel en terwijl deze zichzelf achter de tralies in slaap huilde, stierf Hendrik
Gerhardd thuis in de Marnixstraat, niet meer dan een paar minuten wandelen van
hett Volkspark verwijderd.

PALINGOPROER R

Inn juli 1886 hadden de Amsterdammers anderhalfjaar ervaring met de steeds
weerr oplaaiende onlusten en opstootjes. Noch de dienaren der wet, noch hun
socialistischee opponenten vertoonden op dat moment tekenen van vermoeidheid,, al leek het schot op Stork een indicatie dat een nieuwe graad van verbitteringg was bereikt. Er moeten op dat moment honderden Amsterdammers hebben
rondgelopenn die in de voorbije maanden aan den lijve hadden kennisgemaakt
mett het optreden van de 'opgeblazen stokslagersbende' van het gemeentelijk
politiekorps.. Die ervaring was evenwel grotendeels beperkt gebleven tot een
relatieff besloten deel van de Amsterdamse bevolking: de socialisten en hun 'losse'' aanhang van jongelieden en werklozen uit de Jordaan en de sloppen van de
binnenstad.. Voor fatsoenlijke Amsterdammers uit betere kringen bleef het nog
altijdd mogelijk de woelingen als weinig betekenende incidenten te beschouwen.
N.G.. Pierson, directeur van de Nederlandsche Bank aan de Turfmarkt, noteerde
naa afloop van de dagenlang aanhoudende onlusten in augustus 1885 in zijn dagboek:: 'Er waren in het begin dezer week eenige oploopen in de stad - om niets.
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Driee Kwart Nieuwsgierigen. Maar de politie moest de sabel trekken. Thans is
echterr alles weder rustig.' Een maand later omschreef hij Bart van Ommeren, op
datt moment een ware volksheld voor de socialisten en hun Amsterdamse aanhangers,, als 'zekeren rumoermaker VanOmmeren'.96Voor de Amsterdamse elite
lekenn de botsingen tussen socialisten en ordehandhavers niet veel te betekenen,
maarr die indruk zou op 25 en 26 juli 1886 drastisch veranderen.
Inn de namiddag van zondag 25 juli werd op initiatief van een kroeghouder
aann de Lindengracht een buurtfestijn georganiseerd. Een week eerder hadden
jongg en oud zich al vermaakt met wedstrijden zaklopen en nu was een levende
palingg aan een touw over het water van de gracht gespannen, de hoofdprijs voor
wiee erin zou slagen om staande in een roeibootje het gladde en kronkelende
beestt van de lijn te trekken. Langs de Lindengracht stonden mannen, vrouwen
enn kinderen toe te kijken, ongetwijfeld in de hoop dat de deelnemers in hun
wankelee bootje het evenwicht zouden verliezen. Het vermaak was onschuldig
genoeg,, maar een hoofdagent van bureau Noordermarkt kwam de deelnemers
vertellenn dat palingtrekken niet alleen wreed was, maar ook verboden bij wet.
Hett spel leek te worden gestaakt, maar toen een viertal agenten twintig minuten
laterr nog eens poolshoogte kwam nemen, bleek het touw opnieuw ter hoogte
vann de Zaterdagse brug boven het water te hangen. Daarop werd doortastend
ingegrepen:: agent Van Doornewaard betrad de leegstaande kamer op nummer
1199 waar het touw was vastgemaakt, maakte het los en liet het met de kreet 'van
onderen'' op straat vallen. Volgens sommigen had het vallende touw een man in
hett publiek geraakt, anderen wisten te vertellen dat een kind het touw op het
hoofdd had gekregen. Wat precies de aanleiding was bleef onduidelijk: misschien
gaff de slechte reputatie van agent Van Doornewaard, een ruwe houwdegen, de
doorslag,, en wellicht was het onderbreken van een zo gezellig tijdverdrijf op
zichzelff al voldoende aanleiding. Vaststaat evenwel dat de agenten bij het verlatenn van het pand door de toeschouwers bepaald vijandig werden onthaald. De
eerstee klap werd uitgedeeld met een paraplu, waarna een heftig handgemeen
uitbrak.. Een politiesabel verdween in het water van de gracht, agent Van Doornewaardd zocht een goed heenkomen in een kelder en zijn drie collega's trokken
zichh enigszins gehavend terug op het bureau Noordermarkt. 97
Vanaff het bureau vertrok een expeditie die de ingesloten Van Doornewaard
moestt ontzetten maar onderweg reeds op vastberaden verzet stuitte. Vervolgens
kregenn de gebeurtenissen hun eigen dynamiek: er werden meer agenten op
straatt gebracht, vanuit de omliggende straten trok meer publiek naar de Lindengrachtt waarna ter plaatse een veldslag tussen oproerige Jordaners en de politie
uitbrak.. De straten werden opengebroken en agenten bestookt met een hagelbui
vann stenen. Huizen waarin zij een goed heenkomen zochten, werden bestormd
waarbijj volgens het Handelsblad 'zoowel ruiten als roeien' werden stukgeslagen.98
Dee brandweertelegraaf bewees goede diensten bij het verzenden van noodkreten
vann in het nauw gebrachte politiedetachementen. Een telegram dat rond halfvijf
opp het politiebureau ontvangen werd, verzocht dringend om assistentie en meld-
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de:: 'Men werpt ook bij de burgerij de vensters in. Het oproerige volk roert de
tromm en zingt de Marsaillaize.'99 Glasgerinkel, tromgeroffel en strijdgezang
moetenn in de nabije omgeving goed hoorbaar zijn geweest en daarmee de mobilisatiee van wederspannigen hebben bevorderd. Toch kwamen de gemoederen
rondd etenstijd plotseling tot bedaren, toen zowel oproerigen als agenten het
strijdtoneell verlieten om de warme maaltijd te nuttigen. Daarna echter laaide
hett geweld weer op en werden agenten die van de huiselijke dis naar het bureau
opp de Noordermarkt terugkeerden, op straat mishandeld.100
Inn de avonduren van zondag 25 juli bleven Jordaners en agenten rondom de
Lindengrachtt stenen en sabelhouwen uitwisselen, waarbij de politie steeds het
onderspitt moest delven. De oproerigen maakten dankbaar gebruik van de omstandigheidd dat zij op eigen terrein vochten: de charges met blanke sabel liepen
telkenss weer vast op een regen van stenen, dakpannen en ijzeren potten die vanaff de daken naar beneden werden geworpen.101 Een politiemacht van dertig man
diee rond acht uur optrok naar de Westerstraat omdat daar een 'volksmassa' met
eenn rode vlag zou lopen, aanvaardde onmiddellijk na aankomst de terugtocht
mett achterlating van de bevelvoerende inspecteur Johan Hendrik Bosz. Deze
raaktee in handen van kwaadwillenden die dreigden hem in de gracht te zullen
verdrinken.. Schoonmaakster Chrisje Buurman-Van der Wouden uit de Westerstraatt wist dat weliswaar te voorkomen, maar het voorval maakte diepe indruk
onderr collega's en ondergeschikten van het slachtoffer. Zij zagen hoe inspecteur
Boszz ernstig gewond en buiten bewustzijn het bureau Noordermarkt werd binnengebracht.. Toen de schemering viel trok de politie zich uit de straten terug.
Lantaarnss werden uitgedraaid of stukgeslagen en het politiebureau op de Noordermarktt veranderde in een belegerde veste, van tijd tot tijd bekogeld door met
stenenn gooiende buurtbewoners. Redding kwam later in de avond, toen motregenn de oproerige Jordaners ervan overtuigde dat het voor deze dag genoeg was
geweest.102 2
Dee volgende dag, maandag 26 juli 1886, zouden de rollen worden omgedraaid.. In de ochtenduren vertoonde de politie zich wijselijk niet op straat. Wel
werdenn voortdurend berichten uitgewisseld als zou het Volkspark vol zijn met
socialistenn en zou ook Domela Nieuwenhuis met de tram daarheen op weg zijn.
Hett waren valse geruchten, maar dat deed aan de nerveuze stemming niets af103
Datt in het Volkspark niet werd vergaderd en Domela alleen in Amsterdam was
omm op het Centraal Station over te stappen op de trein naar Haarlem, betekende
niett dat het oproer al ten einde was. Al rond halfnegen 's ochtends liepen troepenn mensen door de Jordaan, soms gewapend met stokken en stenen, hier en
daarr ook met rode vlaggen. Van verschillende kanten klonk het 'Vrijheidslied'
enn een verslaggever van de Amsterdamsche Courant wist vanuit de Jordaan te melden:: 'Tal van vrouwen en mannen dragen roode linten op de borst.'104 In het
beginn van de middag zag een andere verslaggever hoe voorbereidingen werden
getroffenn voor een nieuwe confrontatie:
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Dee straatjongens uit de buurt waren in den namiddag bezig ammunitie te vervaardigen-- Men deelt ons mede, dat zij kalm weg met hamers de kleine steenen,
langss de gracht, in tweeën klopten, en de stukken in manden wierpen, welke
zee daarvoor hadden medegebracht.105
Dee periode van verwachtingsvolle voorbereidingen kwam rond drie uur in de
middagg ten einde, toen een menigte vanuit de Lindengracht en Lindenstraat met
stokkenn en stenen optrok naar het politiebureau op de Noordermarkt.
Daarr ontstond al direct de indruk dat de situatie voor de slechts met sabels
enn wapenstokken bewapende agenten onhoudbaar werd. De in de stad gelegerde
infanteriee en huzaren werden te hulp geroepen. De kazernes lagen aan de oostzijdee van de stad en gewapende troepen arriveerden pas rond zes uur op de
Noordermarkt.. Tegen die tijd waren in de Lindenstraat, Boomdwarsstraat en op
dee Lindengracht al bescheiden barricaden van stenen en stukken hout opgeworpenn en waren op de Zaterdagse brug over de Lindengracht een rode en zwarte
vlagg gehesen. Tweehonderd man infanterie trok op naar de eerste barricade in
dee Lindenstraat. De tierende menigte werd vergeefs gesommeerd zich te verspreiden.. Daarop volgde een salvo met los kruit, waarop het volk reageerde met
tartendee uitroepen die uitnodigden tot vuren. Daarna volgden salvo's met
scherpp en vielen de eerste doden. De barricade in de Lindenstraat, nog geen
halvee meter hoog, werd met gevelde bajonetten bestormd en genomen.Terwijl
eenhedenn cavalerie en soldaten te voet de militaire macht kwamen versterken,
hieldenn de Jordaners hun verzet nog enige uren vol. Op strategische punten
werdenn wachtposten uitgezet die de buurt hermetisch van de buitenwereld
afsloten.. Militairen doorkruisten ondertussen de straten van de Jordaan. Op de
Noordermarkt,, Lindengracht en Brouwersgracht, in de Westerstraat, Boomdwarsstraat,, Tuinstraat, Prinsenstraat en Anjeliersstraat werd het volk andermaall onder vuur genomen. Hier en daar werden de militairen onthaald op regenss van stenen en zware voorwerpen vanachter barricaden en vanaf de daken,
maarr tegenover de vuurkracht van ongeveer 450 manschappen bleek zulk verzet
vergeefs.106 6
Dee uiteindelijke balans van wat al heel snel het Palingoproer ging heten, bood
eenn voor Amsterdamse oproeren ongekend bloedige aanblik. Op maandag 26 juli
18866 hadden 22 Amsterdammers ter plekke het leven gelaten, waren er 36 zwaargewondenn gevallen, van wie nog eens vier in het gasthuis zouden overlijden, en
warenn naar schatting honderd mensen lichtgewond geraakt- Zelfs bankdirecteur
Piersonn raakte onder de indruk. De laconieke toon waarop hij in zijn dagboek
overr de straatgevechten in augustus en september 1885 had geschreven, maakte
plaatss voor oprechte ontzettingg na het zien van de taferelen die zich in het vlak
bijbij zijn woning gelegen Binnen Gasthuis afspeelden:
Eenn week ligt achter ons, die wij niet spoedig zullen vergeten. [...] Toen wij
Maandagg Middag aan tafel zaten, vernamen wij zooveel rumoer in het Binnen210 0

gasthuis,, dat ik [...] besloot te gaan zien. Welk een toneel! Telkens een vigilante
mett gewonden en lijken. Zij kwamen ook op karren, of op schouders gedragen.
Inn het geheel zijn er 60 of 70 personen ingebracht, waarvan 26 of dood waren
off later overleden zijn. De troepen, na vergeefs zachten middelen beproefd en
tenn slotte bespeurd te hebben, dat wijken of schieten het alternatief was, hebbenn vuur gegeven, en wel bij herhaling.107
Knetterendee salvo's, rode vlaggen, barricaden in de straten, met doden en gewondenn beladen handkarren: het leek allemaal angstig veel op de voorstellingen
diee Amsterdammers zich hadden gemaakt van de bloedige revoluties in Parijs.
Datt menigeen de sociaal-democraten verantwoordelijk hield voor het Palingoproerr was dan ook te verwachten en verwonderlijk was alleen dat het nog tot
311 juli duurde voor de straatverkoop van Recht voor Allen werd verboden.
Dee woordvoeders van de SDB wezen echter alle verantwoordelijkheid van de
hand:: zij hadden nimmer propaganda gemaakt voor wreed volksvermaak als
katknuppelenn of palingtrekken. Zowel Domela Nieuwenhuis 'm Recht voor Allen
alss Jan Fortuyn in een afzonderlijk verschenen pamflet ontkende in alle toonaardenn dat de socialisten ook maar iets met het gebeurde te maken hadden gehad,
all veroordeelden zij het militaire geweld ondubbelzinnig. Zij legden alle verantwoordelijkheidd voor het bloedbad bij de machthebbers, die in de voorgaande
maandenn niets hadden nagelaten om de haat onder het volk jegens de politie aan
tee wakkeren. De verbittering over het politieoptreden was nu in de Jordaan
spontaann tot uitbarsting gekomen, maar dat hield met socialisme of de socialistischee beweging geen enkel verband.108
Tochh waren er wel degelijk aanwijzingen voor betrokkenheid van ten minste
eenn deel der Amsterdamse sociaal-democraten. Op de eerste dag van het oproer,
zondagg 25 juli, was in het Volkspark een kleine vergadering van honderdveertig
mann gehouden, die om halfdrie ten einde liep. Een troepje socialisten wandelde
naa afloop gezamenlijk door de Jordaan naar huis en belandde daardoor in het
publiekk dat op de Lindengracht van het palingtrekken genoot. Toen agent Van n
Doornewaardd en zijn drie collega's door het publiek werden mishandeld omdat
zijj het spel hadden bedorven, zou een aantal bekende socialisten vooraan hebben
gestaan.. Agent H. Henrich was die dag vrij en in burger op familiebezoek in de
Jordaan.. Hij deed dienst in een andere sectie en werd door de omstanders dan
ookk niet als politieman herkend. Die omstandigheid had agent Henrich in staat
gesteld,, ongestoord te zien hoe
eenn 30 tal personen, meestal de vergaderingen van den Socialistischen bond
bezoekendee en waaronder zich de bekende P. Meegens, Bos, Cramer en Eekhardtt bevonden na het verwijderen van het touw, naar dat perceel doordrongen
enn toen de agenten zich weder op de straat onder het volk bevonden, een hunnerr den agent van Doorneveaard een slag met een parapluie op het hoofd gaf, en
datt dit als 't ware het teeken tot een algemeen verzet is geworden.109
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Agentt Henrich kende zijn plicht en bleef ter plekke. Om tien voor zes kon hij
berichtenn 'dat op de Lindengracht een magt van Socialisten aanwezig zijn waaronderr P. Meegens de belhamel is'.110
Anderee waarnemers van het strijdtoneel bevestigden dit beeld. Ook agent
Postmaa herkende een aantal vaste bezoekers van het Volkspark, maar kon geen
namenn noemen. Rond halfzeven herkendeagentVeltmanindeLindenstraat'den
bekendenn Piet Meegens' in de menigte, terwijl agent Sunnotel op diezelfde
plaatss behalve Meegens ook de colporteur J.W. Kramer herkende. Volgens berichtenn in de pers zouden de socialisten Eckhardt en Meegens later die avond in de
Jordaann zijn gearresteerd, waarbij de laatste nog stenen op zak zou hebben gehad.111 1
Opp de tweede dag van het oproer hielden de sociaal-democraten zich evenmin
afzijdig.. Opmerkelijk veel Amsterdamse socialisten blikten later terug op de
'bloedigee maandag' waarop zij, geheel toevallig en zonder ook maar iets met het
oproerr van doen te hebben, in het strijdgewoel terecht zouden zijn gekomen. De
zeventienjarigee timmermansleerling H. H. Wollring, sinds een paar maanden
lezerr van Recht voor Allen en naar eigen zeggen 'ter slinks' bezoeker van het Volkspark,, werd door zijn baas om een boodschap gestuurd en belandde midden in
eenn schietpartij:
Datt ik er heelhuids ben afgekomen is wel een wonder - want ik stak de Noordermarktt over en ging door de Boomstraat. Toen er eensklaps geschoten werd
enn ik kennis maakte met het fluiten der kogels langs me heen, terwijl 3,4 man
tegelijkk getroffen op de steenen sloegen -Kruijpend kwam ik ongedeerd in een
kelderr terecht - en toen na een kwartier het salon-schieten in die straat ophield
dorstt ik me te vertonen en zag ik kinderen, vrouwen en mannen op ladders en
plankenn wegdragen. Dat maakte op mij een geweldige indruk en bracht in mij
eenn groote geest van opstandigheid.1"
Wollringg kon tenminste nog aannemelijk maken dat zijn aanwezigheid in de
Jordaann puur toevallig was. Andere Amsterdamse socialisten die later herinneringenn aan het oproer ophaalden, konden dat niet.
Briljantsnijderr A.S. de Levita was in juli 1886 nog maar net achttien jaar. Ook
hijj raakte op 'bloedige maandag' verzeild in een kogelregen, ditmaal in de
Goudsbloemdwarsstraat: :
Cavallerie!! Ik kijk radeloos om me heen... daar is een open trap gelukkig en niet
zooo ben ik er ingevlucht, de deur achter mij dicht werpende, of ik hoor het
paffenn der karabijnen en het neerploffen van de zware steenen. [...] Het waren
dee hachelijkste oogenblikken, die ik ooit doorleefd heb.113
Eenn ervaren straatvechter was A.S. de Levita zeker niet en als oud-leerling van
hett Nederlandsch Israëlitisch Seminarium in de Rapenburgerstraat, diamantbe212 2

werkerr aan het Rembrandtplein en bewoner van de oude 'Jodenhoek* rond het
Waterloopleinn was zijn aanwezigheid in de Goudsbloemdwarsstraat hoogst
opmerkelijk.. Wat hem, anders dan nieuwsgierigheid, op deze maandag naar de
Jordaann dreef, valt uit zijn memoires niet op te maken. Duidelijk wordt daarin
well dat hij, in de maanden die aan het Palingoproer voorafgingen, 'een trouw
bezoekerr van alle [socialistische] gelegenheden en vergaderingen' was geworden
enn al doende ooggetuige was 'van de meeste gebeurtenissen, opstootjes, relletjes
enn oproeren'." 4 Dat Dolf de Levita uitgerekend die dag zo ver van huis ronddwaalde,, zal derhalve geen toeval zijn geweest.
Jann van Zutphen was ruim vijf jaar ouder dan de jongens Wollring en De
Levitaa en was bovendien al langer en nauwer bij de beweging betrokken. Toch
weerhieldenn noch zijn leeftijd en lidmaatschap van de SDB, noch zijn kalm gemoedd hem ervan een kijkje bij het oproer te gaan nemen. Op de zondagavond
vann 25 juli, enkele uren na het uitbreken van het oproer, bracht zijn vriend en
partijj genoot JohanHartorf, oprichter en voorman van de socialistische jongelingenverenigingg Hoop der Toekomst, hem op de hoogte van het gebeurde in de
Jordaan.. De volgende ochtend trokken beiden vanuit de Pijp naar het strijdperk.
Uitt Van Zutphens verhaal valt op te maken dat hij en Harttorf niet de enige
sociaal-democratenn waren die een dergelijk plan hadden opgevat. In de straten
rondomm de Noordermarkt werden de twee die ochtend 'voor en na geroepen en
tott staan gebracht door vrienden, vakgenoten of partijgenoten, die op ondubbelzinnigee wijze uiting gaven aan hun haat jegens de met sabels en stokken hakkendee en slaande dienders'.115 De aanwezigheid van sociaal-democraten als
Wollring,, De Levita, Van Zutphen en Harttorf, allen jongelieden die het in de
bewegingg nog ver zouden gaan schoppen, was opmerkelijk, niet alleen omdat
zijj niet in de Jordaan woonden, maar ook omdat geen van hen tot het contingent
bekendee straatvechters onder de socialisten gerekend kon worden. Dat zij in hun
terugblikkenn op de 'bloedige maandag' van het Palingoproer geen melding
maaktenn van door henzelf begane geweldplegingen, betekende evenwel niet dat
allee socialisten op de tweede dag werkeloos hebben toegezien.
Naa afloop van het Palingoproer legde de politie een lijst aan van slachtoffers
vann het militair geweld op maandag 26 juli 1886. Daarop staan de namen, beroepenn en adressen vermeld van tientallen zwaargewonde en gesneuvelde
Amsterdamsee werklieden."6 Onschuldige voorbijgangers en de voornaamste oproerkraaierss zijn er in willekeurige volgorde bijeengebracht, precies zoals de
omstandighedenn van het oproer dat op straat hadden gedaan. Van de 59 namen
zijnn er twintig voorzien van onomwonden incriminerende bijschriften. Bij sommigenn werd volstaan met simpele mededelingen als 'groote opruijer' of 'stond
ongunstigg bekend', maar in een aantal gevallen geven de opmerkingen meer
inzichtt in de achtergrond van de betrokkenen. Van de twintig slachtoffers die om
uiteenlopendee redenen als 'ongunstig' bekendstonden, waren er slechts vijf wier
reputatiee niet verder besmeurd werd met verwijten van 'opruijigheid' in het
verledenn of een 'steeds tartende houding en verzet tegen de policie'.Tien man-
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nenn maakten volgens de politie 'nog al' of 'veelal' misbruik van sterke drank.
Tweee van hen kregen het predikaat 'groote dronkaard'.117
Dee betrokkenheid van figuren als deze was volledig in overeenstemming met
hett gebruikelijke beeld van Amsterdamse oproeren. Als altijd waren de mannen
vann stavast vooropgegaan, mannen die niet gewoon waren snel te buigen voor
hett gezag. Toch was maar een van hen eerder veroordeeld, wegens diefstal. Dat
dee 'opruijigen' niet noodzakelijk criminele of marginale figuren waren, bleek
inn het geval van de 26-jarige varkensslager Gerrit Riet uit de Eerste Leliedwarsstraat.. Zijn spekslagerij werd weliswaar vooral beklant door de armere gezinnen
inn de buurt, maar dat nam niet weg dat Gerrit Riet als zelfstandig winkelier enig
aanzienn moet hebben genoten. Dat hij gescheiden van zijn echtgenote leefde en
bijj de politie te boek stond als een 'groote opruijer', deed niets af aan de diepe
indrukk die zij n dood tijdens het Palingoproer op de bewoners van de Leliedwarsstraatt maakte. Zijn buurjongetje, de schoenmakers zoon Theo Thijssen, was in
julii 1886 net zeven jaar geworden, maar zou de 'bloedige maandag' waarop
buurmann Riet stierf als een persoonlijke herinnering blijven meedragen:
Err werd op straat geschoten door de soldaten. De slager uit de straat was dood
thuisgebracht;; hij was nog komen vragen of vader mee ging kijken, er waren
relletjess op de Lindengracht, met palingtrekken, maar vader wou niet mee,
gelukkig,, en een halfuur later was de slager dood."8
Gerritt Riet mocht dan des pekslager voor 'klompj eskinderen' zij n en zonder zij n
vrouww leven, dat hij als volmaakt onschuldige toeschouwer was gevallen, daarvann waren de familie Thijssen en de andere bewoners van de Eerste Leliedwarsstraatt overtuigd.119
VaderSamuell Thijssen was behalve schoenmaker ook sociaal-democraat, maar
hijj kende zijn verantwoordelijkheden. Als goed huisvader had hij de uitnodigingg van buurman Riet, om bij de relletjes te gaan kijken, afgeslagen en was
rustigg thuisgebleven. Menig sociaal-democraat gaf in deze dagen echter blijk
vann een niet te bedwingen oproerige inborst. Onder de twintig gewonden met
eenn ongunstige reputatie werden er niet minder dan dertien door de politie als
socialistt herkend. Van een enkeling kon het lidmaatschap worden vastgesteld,
maarr het overgrote deel werd op grond van het trouw bezoeken van het Volksparkk opgemerkt. Tot deze categorie behoorde de 27-jarige Adriana Maria Farber
uitt de Tuinstraat, die 'allerongunstigst' en als 'zeer opruijig' bekendstond en
bovendienn 'veelal de vrouwen-vergaderingen' in het Volkspark bezocht.120
Allee andere gesignaleerde sociaal-democraten waren mannen, in leeftijd variërendd van 18 tot 47 jaar- Voor een enkeling was de betrokkenheid bij de socialistischee beweging de enige smet op een overigens helder blazoen. Dat gold ook voor
dee kleermakersgezel Leonard van Dijk uit de Anjeliersstraat, die lid was van de
SDBB en een 'hevige voorstander dier partij'. Op de 'bloedige maandag' van 26 juli
hadd hij om halfvier 's middags nog thuis bij zijn moeder gegeten. Drie uren later
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werdd deze 'smal geschouderd [e] achttienjarige jongeling' op de barricade in de
Lindenstraatt dodelijk getroffen door het eerste salvo met scherpe munitie.121
Anderee sociaal-democraten hadden meer op hun kerfstok dan alleen een onfatsoenlijj ke politieke overtuiging. Van de dertien als sociaal-democraten herkendee doden en zwaargewonden kwamen er niet minder dan elf in aanmerking
voorr kwalificaties als 'stond zeer ongunstig bekend', 'is zeer opruijig' of een
combinatiee van beide. Vier trouwe bezoekers van sociaal-democratische vergaderingenn stonden bovendien als 'misbruiker van sterken drank' of 'groote dronkaard'' te boek, terwijl van twee anderen, naast een trouw vergaderingbezoek, ook
dee regelmatige gang naar socialistische tapperijen werd opgetekend.
Eenn goed voorbeeld van dit type 'onfatsoenlijke' sociaal-democraten was de
41-jarigee sigarenmaker Johannes Penning, die op maandag 26 juli 1886 van de
Bierkaai,, waar hij in de Schoutensteeg woonde, naar de Jordaan was gekomen
enn daar na een salvo dodelijk getroffen neerviel. Behalve dat Penning de socialistischee vergaderingen trouw bezocht, stond hij als zeer opruiend en regelmatig
gebruikerr van veel sterke drankbekend. Ook de levenswijze van Jan Beuning van
dee Lijnbaansgracht ontlokte commentaar van politiezijde: 'Was trouw bezoeker
vann de Sociaal Democratische vergaderingen [...] groote dronkaard en leefde sedertt 12 jaren gescheiden van zijne vrouw.' Zijn 47 jaren hadden Beuning er op
maandagg 26 juli 1886 niet van weerhouden om met een rode vlag in de hand een
barricadee te beklimmen. Hij overleefde het niet, maar het was een gebaar dat
niett naliet indruk te maken. Na het oproer zou nog een socialist, de 'weggejaagdee marinier' NJ. van den Broek, worden gearresteerd op verdenking van het
hooghoudenn van de rode vlag op de barricade in de Lindenstraat.122
Onderr de 59 door de politie onderzochte slachtoffers vormden bezoekers van
sociaal-democratischee vergaderingen en andere 'opruiers' een minderheid. Niet
minderr dan 39 namen werden voorzien van verontschuldigend klinkende aantekeningenn als 'omtrent hem is niets nadeeligs bekend'. Mejuffrouw Anna Christinaa Jansen, een naaister uit de Westerstraat, was 's avonds met een oliekannetje
inn de hand op weg naar haar werk, toen zij op de brug over de Brouwersgracht
werdd getroffen door een dodelijk schot. Nader onderzoek wees uit dat zij 'als
fatsoenlijj k bekend' had gestaan.123 Toch bevond zich ook onder deze 39 slachtofferss een aantal figuren van twijfelachtig gehalte. Van de dode Hein Barends kondenn zelfs leeftijd en adres niet worden vastgesteld. Hij was 'zonder beroep of
vastee woonplaats en bracht veelal den nacht onder den blooten hemel door'. De
dertigjarigee Willem Phennegers, een gesneuvelde uit de Marnixstraat, was volgenss het politierapport een 'idioot'. De aantekeningen geven hier en daar blijk
vann een opmerkelijk fijnzinnig onderscheidingsvermogen bij de Amsterdamse
politie.. Karel Lodewijk Steenkamp van de Bloemgracht maakte weliswaar 'nu en
dann misbruik van sterken drank', maar hij was gesneuveld zonder 'zich tegen
dee policie [te] hebben verzet'.
Onbekendd is of dat ook gold voor de dertigjarige Johannes Heuperman uit de
Jacobb van Lennepstraat. Behalve dat hij tijdens het oproer gewond raakte aan het
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rechteronderbeen,, was de politie over hem 'niets nadeeligs' bekend geworden.
Tochh was juist deze dertigjarige kachelsmid de meest vooraanstaande sociaaldemocraatt onder de slachtoffers. Blijkbaar was de politie onkundig gebleven van
Heupermanss betrokkenheid bij de oprichting van de SDV in juli 1878, alsook van
hett feit dat hij in 1881 secretaris van de Centrale Raad was geworden. Sinds de
oprichtingg in januari 1886 leidde Heuperman bovendien als secretaris, samen
mett Willem Ansingh, de Amsterdamse afdeling van de IJzer en Metaalbewerkersbond. 1244 Heuperman overleefde zijn verwondingen en zou uiteindelijk zelfs de
laatstee overlevende van de SD v-oprichters worden. Nog in 1931 kon W. H. Vliegen,
inn een voordracht over de mannen die op 7 juli 1878 de Amsterdamse SD v haddenn opgericht, voor de v ARA-radio melden: 'Ik heb onlangs gehoord dat Heupermann nog leeft'.12S Dat deze nestor van de sociaal-democratie bij het Palingoproer
eenn serieuze verwonding had opgelopen, bleef echter onvermeld.
Datt de Amsterdamse socialisten niet alleen als onschuldige toeschouwers bij
hett oproer betrokken waren, stond wel vast. Het troepje mannen dat op zondag
255 juli, de eerste dag van het Palingoproer, de onfortuinlijke politie-inspecteur
Boszz te lijf was gegaan, bleek te zijn aangevoerd door Cornells Johannes Wesselszz uit de Eerste Goudsbloemdwarsstraat. Al voor hij poogde inspecteur Bosz
tee verdrinken, had deze 26-jarige sjouwerman zich doen kennen als 'trouwe
bezoekerr van de Sociaal Democr. vergaderingen en van tapperijen' en 'groote
opruijer'.. DatWesselsz tot de gesneuvelden van 'bloedige maandag' 26 juli behoorde,, deed wel vermoeden dat hij zich ook op de tweede dag van het oproer
duchtigg had geweerd.126
Opp dinsdag 27 juli was het vuur van het oproer gedoofd, al wierpen 'eenige
kwadee jongens' onder dekking van de avondschemering nog met stenen naar
patrouillerendee agenten en militairen.127 Een hachelijker avontuur beleefde de
agentt die dinsdag in de Looiersstraten in het uiterste zuiden van de Jordaan
surveilleerde.. Hij was ver verwijderd van het strijdtoneel ronddeNoordermarkt,
maarr dat weerhield matroos W.A. Langelaan en zijn vrienden er niet van de
nietsvermoedendee agent van achteren met een talhout op het hoofd te slaan. De
agentt overleefde het en Langelaan, volgens Vliegen 'een nogal bekend socialist',
kreegg voor deze poging tot moord acht jaren gevangenisstraf.128
Naastt Langelaan werden nog eens 22 anderen in november en december
18866 voor hun aandeel in het oproer veroordeeld tot gevangenisstraffen van in
totaall ruim dertig jaar. Onder hen waren matroos N.J. van den Broek, schilder
J.W.B.. Baars en werkman K. Lodewijks, van wie de pers al bij hun arrestatie
hadd weten te melden dat zij bekende socialisten waren en een rode vlag in het
strijdgewoell hadden rondgedragen.129 Een vierde beklaagde in deze processen,
dee 'koopman' Frans Coenraad Domna, was lid van de SDB en werd tot anderhalfjaarr cel veroordeeld voor gewelddaden, gepleegd tijdens de eerste dag van
hett oproer. Na zijn vrijlating keerde hij terug naar de plaats van de misdaad
enn vestigde zich als schoenmaker in de Lindenstraat. Daar trok hij rond 1893
opnieuww de aandacht van de Amsterdamse politie als vaste gast op de bijeen-
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komstenn van de 'Anarchistengroep' Zelfstandigheid.130
Gezienn de talloze en veelzij dige bijdragen van socialisten aan de gewelddadighedenn van het Palingoproer, was het opvallend maar begrijpelijk dat de sociaaldemocratiee nog vele jaren met kracht en volharding de eigen onschuld bleef
bepleiten.. Dolf de Levita en Jan van Zutphen lieten hun ooggetuigenverslagen
nogg in 1930 en 1957 voorafgaan door vrome verzekeringen van volkomen afzijdigheid.1311 In zijn geschiedenis van de beweging zou Vliegen weliswaar vermeldenn dat agent Henrich de socialisten Bos, Meegens, Kramer en Eckhardt bij het
uitbrekenn van de eerste ongeregeldheden aan de Lindengracht had herkend,
maarr de betekenis van die identificatie werd onmiddellijk gerelativeerd: 'De
genoemdenn echter waren, behalve Bos, geen van allen mannen van beteekenis
inn de socialistische partij, en aan niemand hunner kan worden gedacht als aan
eenn der leiders van deze beweging/132 Vliegen wees er bovendien nadrukkelijk
opp dat Jan Mater uit de Tweede Boomdwarsstraat, penningmeester van de Amsterdamsee SDB-afdeling, als enige aangeklaagde in het proces tegen de stenengooierss van 25 en 26 juli 1886 zou worden vrijgesproken. Dat leek de redenering
sluitendd te maken. Kruidenier Jan Mater was afdelingsbestuurder en derhalve
eenn 'man van betekenis' in de partij. Hij was onschuldig en de politie kon zelfs
niett bewijzen dat hij op de plaats van de misdaad was geweest.133 De socialisten
diee er volgens de agenten Henrich, Veltman, Postma en Sunnotel wel waren
geweestt en die zelfs bij de gevechten vooraan hadden gestaan, waren geen bestuurderss en konden derhalve volgens Vliegen onmogelijk tot de leiders van
dezee beweging' worden gerekend. Dat gold zelfs voor Bos, die weliswaar een
vooraanstaandd colporteur was, maar nimmer een bestuurspost bekleedde. Het
gingg blijkbaar ook op voor Jan Maters achttienjarige dochter Henriëtte, die met
stenenn naar agenten had gegooid en werd gearresteerd. Maar dat wapenfeit van
dee familie Mater vermeldde Vliegen niet.134
Inn werkelijkheid waren de hiërarchische verhoudingen onder de Amsterdamsee sociaal-democraten in 1886 ingewikkelder dan Vliegen schetste. De formele
organisatie,, met haar uiteenlopende bestuurstaken, gekozen functionarissen en
schijnbaarr geordende structuur, leek zelfs voor veel partijgenoten een rol op de
achtergrondd te spelen. Meer dan door formele functies en statutair vastgelegde
proceduress werd het aanzien van socialisten bij vriend en vijand bepaald door
hunn bravoure en vertoon van verbale en fysieke moed in het publieke domein.
Jann Mater mocht dan afdelingsbestuurder zijn, als penningmeester trad hij nooit
opp de voorgrond, waardoor zowel de Amsterdamse straatjeugd als de politie van
zijnn bestaan nauwelijks weet kon hebben. Mannen als Bos, Meegens, Kramer en
Eckhardtt daarentegen stonden op dat moment in Amsterdam, en zeker in de
Jordaan,, bij vriend en vijand in aanzien als geduchte socialisten van de daad.
Piett Meegens werd als 'peperstrooijer' zo beroemd dat zijn naam zonder veel
naderee toelichting in de kolommen van toonaangevende bladen als het Algemeen
Handelsblad,Handelsblad, De Tijd en De Nieuwe Gids als soortnaam kon worden gebruikt.135 Het
Palingoproerr was voor deze straatvechters bovendien bepaald niet de eerste con217 7

frontatiee met de handhavers van wet en orde. Dat de troep van dertig socialisten,
naa afloop van de vergadering in het Volkspark, bij toeval op de Lindengracht
belandde,, klinkt aannemelijk- Evenzeer aannemelijk is echter dat, toen daar een
opstootjee met de politie uitbrak, deze ervaren straatvechters bij uitstek geneigd
enn in staat waren om de menigte verder aan te vuren.
Mett hun rationeel en weloverwogen oordeel konden politieke leiders als Jan
Fortuynn en Domela Nieuwenhuis het bloedbad om een paling onmogelijk voor
hunn rekening nemen. Omgekeerd waren zij die langs de Lindengracht en op de
Noordermarktt met verhit gemoed en een steen in de hand de barricaden bemanden,, op dat moment niet vatbaar voor overwegingen van politiek-strategische
aard.. In dit opzicht was het verschil tussen de 'opruijige' socialisten en de 'gewone'' oproermakers uit de Jordaan marginaal. Beide groepen raakten betrokken
inn een oproer dat, als altijd en overal, niet tevoren was bedacht of georganiseerd,
maarr spontaan ontstond uit de combinatie van wijdverbreid ongenoegen, de
toevalligee aanwezigheid van een volksverzameling, onhandig optreden van ordebewakerss en stralend mooi weer.
Nabuurschapp en de talloze overeenkomsten in aard en afkomst tussen de
Amsterdamsee socialisten en andere oproerigen vergemakkelijkten het onderlingee contact en maakten hun samengaan tijdens het oproer mogelijk. Het Palingoproerr droeg daarvan de sporen, met de soms wonderlijke kruisingen van traditionelee en nieuwe stijlelementen. Eeuwenoud was het optreden van opzichtig
uitgedostee deelnemers aan oproeren, het slaan van de trom en het meevoeren
vann vaandels. Tegenover gewapende ordehandhavers hadden de dappersten
zichzelff altijd al aangeboden als martelaar door met tartende kreten tot vuren
uitt te nodigen. Onder de deelnemers aan Amsterdamse oproeren hadden ook in
hett verleden de vrouwen, jongens en matrozen zich bijzonder onderscheiden,
enn dat onschuldige baldadigheden als het palingtrekken uitliepen op ernstige
ongeregeldhedenn en bloedvergieten, was ook al eerder vertoond.136 Al deze traditionelee trekken bleven in het Palingoproer goed herkenbaar, al werd een aantal
elementenn nu in een 'moderne', socialistische vorm gepresenteerd. De verkleedpartijj bestond in 1886 uit het omhangen van opzichtige rode linten. Zo was
kleermakerr Leonard van Dijk in de laatste momenten voor zijn dood gezien:
'omhangenn met een rood lint'. 137 Al in de eerste uren nadat het palingtrekken
doorr agenten was beëindigd, had in de Westerstraat het traditionele tromgeroffel
vann de oproerigen geklonken, maar het begeleidend gezang werd nu gevormd
doorr het socialistische 'Vrijheidslied', in 1871 op de muziek van de 'Marseillaise'
geschrevenn door de Amsterdamse Internationaal P. J. Luitink. Zij die op de barricadenn de militairen als vanouds met een honend 'vuur maar!' uitdaagden, hieldenn daarbij nu een rood strijdbanier omhoog.138
Ookk de plaats van handeling sloot nauw aan bij een lang gevestigde traditie.
Eenn Amsterdams oproer zonder betrokkenheid van de Jordaners leek moeilijk
denkbaar.. Toch school juist in de geografische eigenaardigheden van het Palingoproerr de voornaamste breuk met het verleden. Opvallend kalm bleef het in de
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Willemsstraatt en de aangrenzende Palmstraat. Juist de Willemsstraters, de mannenn van het voormalige Franse Pad, hadden altij d een uiterst rumoerig volksdeel
gevormd,, dat bijvoorbeeld nog in het Kermisoproer van 1876 een voornaam
aandeell had gehad. Terwijl zich op zondagavond langs de Lindengracht woeste
tonelenn afspeelden, kwamen agenten echter met geruststellende berichten uit
dee omliggende straten terug: 'Op ronde in burger bleek alles rustig in Willemstraatt en Palmstr. Incl. dwarsstraten/ 139 Verslaggevers van de pers lieten zich
zelfss door bewoners verzekeren dat de Willemsstraters gereedstonden om de
politiee te hulp te komen.140
Hett waren inderdaad de gebroeders Jacob en Leendert Mens uit de Willemsstraatt die op de Zaterdagse brug over de Lindengracht twee wapperende rode en
zwartee vlaggen neerhaalden en in het water wierpen. De visventers Mens bleven
hunn koning getrouw, zoals eerder hun vermaarde vader Ko 'de Bokkebek' dat
hadd gedaan. Zijn hartstochtelijke Oranjeliefde had de Bokkebek echter in het
verleden,, net zomin als de andere Willemsstraters, weerhouden van actieve betrokkenheidd bij oproeren en ander straatgeweld. Volgens de overlevering was Ko
Menss in periodieke veldslagen met rivaliserende buurten juist krijgsheer en
ceremoniemeesterr geweest:
Bijj den krijg tusschen Jordaners en Jodenbuurters zouden de eerstgenoemden
hebbenn gestaan onder bevel van [...] 'de Bokkebek', die echter ook de centrale
persoonlijkheidd was bij de feestelijkheden, waarmede de vrede tusschen Jordaann en Marken werd beklonken.141
Off het precies zo gegaan was, blijft onzeker, maar dat het verhaal verteld werd
zegtt veel over aanzien en positie van de familie Mens onder buurtgenoten en
bewonerss van andere stadsdelen.
Vaderr Mens had in zijn tijd gegolden als 'de Burgemeester van de Willemsstraat',, een erepositie die hij in zijn functie van informeel kredietverschaffer had
veroverd.1422 Dankten de Bokkebekken daaraan hun aanzien in de eigen en belendendee straten, hun invloedssfeer strekte zich waarschijnlijk niet tot de Lindengrachtt uit. Uit die hoek moet het fraaie grafschrift stammen dat als los pamflet
verscheenn bij het overlijden van Jacob Mens. De held van de Zaterdagse brug
overleedd in december 1887 en werd onder grote publieke belangstelling begraven.. Er waren Amsterdammers die het bericht van zijn heengaan met plezier
vernamen: :
Hierr ligt een vieze vuile klant,
Doorr dronkenschap is hij verbrand,
Hijj was een eerste woekerklant,
Enn bracht daardoor veel leed tot stand.
Z'nn ploertennaam was Bokkebek,
Daarbijj zoo gierig als een vrek.
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Eenn varken met den naam van mens,
Staa wandelaar, spuw hem op z'n pens.143
Eenn zekere animositeit tussen de Willemsstraters, die zichzelf als de 'enige echte
Jordaners'' beschouwden, en de bewoners van het aangrenzende deel van de Jordaann leek onmiskenbaar.
Opp de lijst van 59 zwaargewonden en gesneuvelden van het Palingoproer
werdenn uit de Willemsstraat en Palmstraat elk slechts één slachtoffer vermeld.
Uitt de directe omgeving van het eigenlijke strijdterrein, tussen de Goudsbloemstraatt en Westerstraat, waren elf slachtoffers te betreuren. Nog verder naar het
zuidenn strekte zich de rest van de Jordaan uit, van de Westerstraat tot aan de
Passeerdersgracht.. Van daar kwamen 21 slachtoffers.144 Het laatstgenoemde,
meestt zuidelijke deel van de Jordaan was veel groter dan de kleine buurtjes rond
dee Willemsstraat of de Lindengracht en dat verklaart voor een deel het grote
verschill in aantallen. Daar staat tegenover dat deze slachtoffers een flink eind
verderr van huis moesten om aan het oproer te kunnen deelnemen. Omgekeerd
is,, gezien de onmiddellijke nabijheid van de Willemsstraat en dePalmstraat, het
aantall van twee slachtoffers uit die buurt wel erg laag.
Dee bewoners van de Willemsstraat moeten in juli 1886 in overgrote meerderheidd hebben afgezien van het ook door hen altijd zeer gewaardeerde tijdverdrijf
datt het oproer bood. Dat is merkwaardig, temeer omdat het Palingoproer zich
gedurendee twee volle dagen in de aangrenzende straten afspeelde. De onmiskenbaree betrokkenheid van socialisten bij het oproer moet de Willemsstraters kennelijkk hebben afgeschrikt. Voor oplettende waarnemers was de'socialistische'
vormgevingg van de oproerige traditie in deze dagen duidelijk herkenbaar. Terechtt merkte De Werkmansbode van Heldt in deze dagen op: 'De oude Jordaanbevolkingg wist nooit van roode en zwarte vlaggen, [...] en nog minder dacht zij aan
barrikades.' 1455 De Jordaners uit de directe omgeving van het bureau Noordermarktt en van het nog verder weg gelegen stuk Jordaan ten zuiden van de Westerstraat,, leverden hun bijdrage aan het oproer niettemin in groten getale en vol
enthousiasme.. Voor hen waren, anders dan voor de Willemsstraters, rode en
zwartee vlaggen, socialistische liederen en barricaden kennelijk geen reden zich
afzijdigg te houden.
Dee scheidslijn moet al vanaf januari 1885 getrokken zijn. Met de ingebruiknemingg van het Volkspark, ter hoogte van waar de Bloemgrachten Baangracht
elkaarr raakten, waren de parallelstraten tussen de Goudsbloemstraat en de Lauriergrachtt het terrein geworden van de belaagde sociaal-democraten. In westelijkee richting trokken zij er ter vergadering, in omgekeerde richting ging het vanuitt het Volkspark naar het centrum om met Recht voor Allen te colporteren. Sinds
dee woelige maanden van 1885 waren de Jordaanstraten ten zuiden van de Willemsstraatt de plaats waar de in het centrum uiteengedreven demonstraties en
optochtenn zich ongestoord konden hergroeperen. Van de twaalf socialisten op
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dee lijst van gesneuvelden en zwaargewonden, woonden er drie op of rond de
Lindengracht,, zes in de Jordaan ten zuiden van de Westerstraat en drie elders in
dee stad. De twee slachtoffers uit de Willemsstraat en de Palmstraat waren geen
vann beiden socialist.146
Misschienn schuilt hierin ook de verklaring voor een laatste merkwaardig
aspectt van het Palingoproer. De deelnemers aan Amsterdamse oproeren hadden
zichh weliswaar van oudsher in de Jordaan verzameld, de praktijk was altijd geweestt dat zij vervolgens naar het centrum van de stad optrokken. Oproerige
stoetenn liepen liefst langs de Heren- en Keizersgracht, waar de stads paleizen hun
vensterss verloren, om de feestelijkheden te beëindigen op centraal gelegen pleinenn als de Dam, het Koningsplein of de Botermarkt. Op 25 en 26 juli 1886 ontbrakk deze dynamiek echter volkomen. Voor het eerst in de lange geschiedenis
vann Amsterdamse oproeren maakte men geen aanstalten de stad in te trekken
enn verschanste men zich achter barricaden. Het Palingoproer bleef volkomen
stationairr en had daarmee een volstrekt nieuw karakter.
Dee socialistische voorstellingen van de opeenvolgende Franse revoluties moetenn aan deze plotselinge innovatie ten grondslag hebben gelegen. De revolutionairee straatgevechten van de Parijse faubourgiens werden in beeld, woord en geschriftt verzinnebeeld met de straatbarricade, tot het uiterste verdedigd door
mannenn en vrouwen met hooggeheven vaandel. Redevoeringen in het Volkspark,
prenten,, artikelen in Recht voor Allen en liedteksten als die van P.C. de Ruijter
haddenn de barricade als icoon van opstandigheid bij het Amsterdamse publiek
bekendgemaakt.. Precies als de revolutionaire arbeiders van Parijs leken de Amsterdamsee oproermakers zich nu, ter verdediging van eigen huis en haard, achter
hunn barricaden te hebben verschanst. Daarmee was de Jordaan, althans tussen
dee Goudsbloemgracht en Lauriergracht, een autonome wijkplaats voor de vogelvrijee socialisten geworden.
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[12]] Het volkspark rijp voor de sloop in 1891.

Volkspark.

12 2

VERTIER R

Alss na ieder oproer keerden na het Palingoproer rust en orde opmerkelijk snel
enn volledig terug. Na juli 1886 verdwenen de optochten met rode vlaggen van de
Amsterdamsee straten, staakten de werklozen hun 'hongertochten' langs de
grachtenn en konden agenten zonder angst voor lijf en leden over straat. In de
maandenn die volgden kwam de Amsterdamse politie dan ook spoedig tot de
conclusiee dat de uitgebreide en kostbare surveillance van vergaderingen in het
Volksparkk kon worden teruggebracht tot toezicht door niet meer dan twee agenten.11 Terwijl het rumoer op straat tijdelijk bedaarde, werden de Amsterdamse
sociaal-democratenn teruggeworpen op de eigen kring van getrouwen. Met een
vergelijkbaarr gebrek aan publieke belangstelling hadden zij al eerder ervaring
opgedaann en dat zal de aanpassing hebben vergemakkelijkt. Bovendien bestond
dee kring van getrouwen nu niet langer uit enkele tientallen, maar uit honderden
Amsterdammers.. Op het dieptepunt in 1888 telde de Amsterdamse afdeling van
dee s DB naar schatting nog al tij d tweehonderd leden, evenveel als de afdeling van
dee Internationale op het hoogtepunt van haar populariteit.2
Hett sociaal verkeer dat de socialisten met elkaar onderhielden, was altijd al
intensieff geweest en daarin kwam geen verandering. De belangrijkste voorwaardee voor deze drukke en veelvormige onderlinge omgang was wel dat de partijgenotenn dicht bijeen woonden, werkten en leefden. De spraakmakende leden van
dee Amsterdamse SDV huisden niet willekeurig verspreid over de Amsterdamse
arbeidersbuurten,, maar vormden concentraties op een beperkt aantal plekken
inn de stad. Wederzijdse bijstand en gezamenlijk vermaak vormden de bouwstenenn voor een gemeenschap van geestverwanten, waar de solidariteit in eigen
kringg tot bloei kon komen. Waar de socialistische aanwezigheid sterk genoeg
was,, kreeg ook de lokale buurtgemeenschap een socialistisch karakter. Hier kondenn nieuwe politieke symbolen, socialistische rituelen en omgangsvormen voor
hett eerst deel gaan uitmaken van het dagelijks leven van grotere groepen Amsterdamsee werklieden. Elders vormden de socialisten een kleine minderheid die
kamptee met soms krachtige weerstand vanuit de hen omringende buurtgemeenschap. .
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Inn de twintig jaar die sinds 1868 verstreken waren, was de stad uitgebreid met
eenn ring van nieuwe buurten die buiten de Singelgracht waren verrezen. Slechts
eenn beperkt deel van deze nieuwbouw was bestemd geweest voorde betere standen,, die in de straten rondom het Vondelpark bij het Leidsepleineen modern en
geriefelijkk alternatief voor het wonen aan de grachten vonden. De Leidsestraat
verbondd deze nieuwe Vondelparkbuurt met het zuidwestelijk deel van de grachtengordel,, de zogeheten Gouden Bocht, waar de Amsterdamse elite van oudsher
huisde.. Een vergelijkbareuitbreidingvanhet territorium der welgesteldenkreeg
haarr beslag aan de oostelijke rand van de stad, waar de joodse elite in de Plantagee nieuwe huisvesting vond, grenzend aan de Nieuwe (of 'Joden') Herengracht.
Voorr het merendeel echter was de nieuwbouwgordel buiten de Singelgracht
bestemdd voor de volksklasse van werklieden en kleine zelfstandigen. Ook deze
nieuwee wijken lagen in het verlengde van gelijksoortige, bestaande buurten. In
hett noordoosten sloten de nieuwe Czaar Peterstraat en Dapperbuurt aan bij de
Oostelijkee Eilanden en Kadijken, de Pijp verrees pal ten zuiden van het Noordschebos,, de Jacob van Lennep-, Kinker- en Hugo de Grootstraten ten westen van
dee Jordaan. In het uiterste noordwesten sloot de Spaarndammerbuurt de ring,
inn het verlengde van de Haarlemmer Houttuinen en Westelijke Eilanden. De
schaalvergrotingg had daardoor mede tot gevolg dat buurten die eeuwenlang de
stadsgrenss hadden gevormd, deel van het centrum gingen uitmaken. 3
Dee schaalvergroting veranderde de structuur van de stadsplattegrond niet
wezenlijk:: de kenmerkende halvemaanvorm aan het IJ bleef gehandhaafd, al
besloegg die nu een grondgebied dat deels de gemeentegrens overschreed. Delen
vann de Pijp en andere in hoog tempo volgebouwde nieuwe straten behoorden in
administratievee zin tot de buurgemeente Nieuwer-Amstel. De totale bevolking
vann de stad Amsterdam, inclusief het aangrenzende verstedelij kte deel van Nieuwer-Amstel,, groeide tussen 1870 en 1890 van ruim 278.000 tot ruim 443.000
zielen. 4 4
Dee trek naar de stad, in hoge mate bevorderd door de landbouwcrisis die de
plattel^fidsprovinciess had getroffen, zorgde voor een aanhoudende druk op de
Amsterdamsee woning- en arbeidsmarkt. Veel nieuwkomers vonden ongeschoold
werkk in de Amsterdamse 'revolutiebouw' en de nieuwe volksbuurten van Amsterdamm werden voor een belangrijk deel gebouwd door werklieden die van
buitenn naar de stad waren gekomen om er werk te vinden. Migratiestromen en
stadsuitbreidingg raakten zo nauw met elkaar verbonden: werklieden uit heel
Nederlandd bouwden de woningen die hunzelf onderdak moesten verschaffen.
Dee Amsterdamse politie stelde na een onderzoek in 1888 vast:
Datt de aannemers, die werken aannemen in deze gemeente en niet uit Amsterdamm afkomstig zijn, veelal een gedeelte van hun werkvolk medebrengen- Is
zoo'nn werk dan eenmaal gereed, dan trekken die menschen niet naar hunne
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gemeentee terug, maar blijven in Amsterdam rondloopen om te zien of zij niet
watt anders kunnen krijgen. Vandaar dat deze gemeente overladen is met Friezen,, Nieuwediepers, Groningers enz.5
Samenn hadden de elkaar versterkende immigratie en bouwwoede de stad in
twintigg jaar een ander aanzien gegeven. Op den duur zou ook in de Amsterdamsee socialistische beweging het effect van deze ontwikkeling merkbaar worden.
Dee samenstelling van het ledenbestand van de Amsterdamse SDB-afdeling
vertoondee rond 1890 aanzienlijke verschillen met de oorspronkelijke groep die
inn de eerste jaren vanaf 1878 het rode vaandel had hooggehouden. De veranderingenn in de socialistische gelederen weerspiegelden de ontwikkelingen die de
Amsterdamsee bevolking doormaakte. De eerste generatie sociaal-democraten was
nogg grotendeels afkomstig geweest uit de Internationale, was derhalve al wat
ouder,, merendeels afkomstig uit Amsterdam en veelal werkzaam in ambachtelijkee bedrijfstakken. Rond 1890 waren veel meer leden van de Amsterdamse SDBafdelingg afkomstig van buiten Amsterdam, was de gemiddelde leeftijd gedaald
enn het aandeel van ongeschoolde arbeiders uit de 'revolutiebouw' en losse werkliedenn belangrijk toegenomen. In deze opzichten onderscheidden de Amsterdamsee sociaal-democraten zich omstreeks 1890 sterk van zowel het ANWV als van
dee directe stamvaders van de Internationale en de oorspronkelijke oprichters van
dee SDV. 6

Buitenn het bouwbedrijf vonden veel nieuwkomers ongeschoold en los werk
inn de Amsterdamse haven, die sinds de opening van het Noordzeekanaal in 1876
eenn nieuwe bloeiperiode beleefde. De door het IJ omgeven Oostelijke Eilanden
Kattenburg,, Wittenburg en Oostenburg lagen ogenschij nlijk nog even geïsoleerd
tenn opzichte van de stad als in de jaren rond 1870, maar gedurende het laatste
kwartt van de negentiende eeuw voltrokken zich ook hier ingrijpende veranderingen.. Rondom de Eilanden, waar de nijverheid zich tot dan toe vooral tot
scheeps-- en machinebouw had beperkt, werden nieuwe spoorlijnen, kades en
havenss aangelegd. Ook het karakter van de Eilander bevolking veranderde.
Smidsgezellenn en scheeps timmerlieden maakten plaats voor grote aantallen
sjouwerlieden,, bootwerkers en zeevarenden. Waar de oude bevolkingg trots was
alal sinds vele generaties op de Eilanden gevestigd te zijn geweest, kwamen nu
grotee groepen kersverse migranten van het platteland op de Eilanden te wonen.
Dee bevolking van dit kleine stadsdeel groeide van ruim twaalfduizend zielen in
18700 tot bijna dertigduizend in 1890/ Op de lange duur zou de oude traditie van
Kattenburgerr Oranjeliefde en godvrezendheid deze ontwikkeling niet overleven,
all bleef het oproerige karakter van de buurt behouden.
Dee traditionele oproerigheid van de 'Bijltjes' werd voortgezet door de nieuwe
buurtbewoners,, ondanks het feit dat het karakter van de buurtgebonden bedrijvigheid,, de herkomst van de bewoners en de samenstelling van de beroepsbevolkingg ter plaatse ingrijpend gewijzigd waren. Het snel gegroeide havenproletariaatt van losse sjouwerlieden en bootwerkers zou de Oostelijke Eilanden echter
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pass vanaf de eeuwwisseling een revolutionair-socialistisch aanzien geven. De
eerstee vergadering van tweehonderd stakende 'Boot-, Scheeps- en Dokwerkers'
vondd weliswaar al in oktober 1889 plaats, maar de stakers moesten toen voor
vergaderruimtee nog uitwijken naar de andere kant van de stad, omdat alleen het
Volksparkk hun gastvrijheid wilde verlenen.8
Bijj de overdracht van de Eilander traditie van oproerigheid en directe actie zal
dee aanwezigheid van een klein groepje volhardende socialisten een rol hebben
gespeeld.. Toen K. A. Bos in 1883 als colporteur van Recht voor Allen voor zichzelf
begon,, vestigde hij zich met zijn gezin in de Kleine Wittenburgerstraat, een paar
huisnummerss verwijderd van de kelder waar ook J.C. Lebeau sinds 1881 zijn
gezinn onder kommervolle omstandigheden had ondergebracht. Om de hoek in
dee Wittenburgerdwarsstraat woonde in deze jaren A. J. Belderok, een zoon uit
hett gezin van een uit Vlissingen naar de Amsterdamse Oostelijke Eilanden verhuisdee scheepstimmerman, die rond 1885 als luidruchtig en agressief colporteur
vermaardheidd zou verwerven.9 Een jongere broer van Belderok raakte ten tijde
vann het Palingoproer in de problemen toen hij als dienstplichtig milicien te
Hoornn werd betrapt op het clandestien bezit van vijf pakken munitie, waarmee
hijj op weg zou zijn geweest naar de Amsterdamse opstandelingen.10 Behalve bij
hunn colporterende buurtgenoten konden de Eilanders voor hun socialistische
lectuurr vanaf 1887 terecht in de boekhandel en bibliotheek die de Zaankanter
Jacobb Rot in de Czaar Peterstraat opende.11
All trok het rumoerig optreden van de socialisten op de Eilanden de aandacht
enn moet althans een deel van de nieuwe buurtbewoners zich aangesproken hebbenn gevoeld, toch vormde het groepje socialisten op de totale bevolking van de
Eilandenn maar een minieme minderheid. De positie van de socialisten op de
Eilandenn bleef, zeker tot aan de eeuwwisseling, omstreden. Lang niet iedereen
inn deze buurt bleek gemakkelijk te overtuigen van de noodzaak zich te scharen
inn de rijen van het strijdend proletariaat. Toen Karel Antonie Bos in februari
18877 besloot een socialistische boekwinkel te openen, verruilde hij Wittenburg
dann ook voor de Hazenstraat in de Jordaan, waar de kans op het vinden van
voldoendee clientèle groter moet zijn geweest. Zijn oude buurman en medecolporteurr Lebeau bleef op de Eilanden achter en maakte daardoor mee hoe het
uitstekenn van de rode vlag, ter gelegenheid van de vrijlating van Domela Nieuwenhuiss in augustus 1887, voor zijn buren in de Oostenburgermiddenstraat
aanleidingg was om alle ruiten van zijn woning in te slaan. Uiteindelijk vertrok
ookk de familie Lebeau in 1891 naar de Jordaanse Bloemgracht.12
Voorr de SDB waren de stadsuitbreiding en groei van de Amsterdamse arbeidersklassee zowel een uitdaging als een bedreiging. Het werkterrein en de potentiëlee aanhang groeiden met de dag, maar de toename van het ledental bleef daarbijbij steeds achter. Bovendien waren de socialisten zelf niet immuun voor de
verlokkingenn van een betere woning en wie het zich kon veroorloven trok 'naar
buiten',, weg uit de verpauperde buurten van de oude binnenstad, de Jordaan en
dee Eilanden. Dat leek een bedreiging te vormen voor de samenhang van de be226 6

weging:: doordat de partijgenoten verspreid raakten, zou het dagelijkse, informelee onderlinge contact bemoeilijkt worden. In de praktijk echter waren de socialistenn veelal door meer met elkaar verbonden dan het lidmaatschap alleen, en
garandeerdenn familiale en andere sociale relaties de bestendiging van de onderlingee samenhang.
Mett name de uitgestrekte buurt YY, de zogeheten Pijp, werd een belangrijk
verzamelbekkenn van verhuizende sociaal-democraten. Al in 1882, toen de Amsterdamsee afdeling van de SDB besloot dat 'meer aanraking met het volk' gezochtt moest worden en met dat doel voor ogen een 'Propagandaclub' werd opgericht,, waren de eerste openbare bijeenkomsten gehouden in een buurttheatertje
inn de Gerard Doustraat.13 Nadat de Jordaner Johan Herman Geel zijn geruchtmakendee schot op Stork had gelost en achter de tralies verdween, verhuisde zijn
moederr naar de Jacob van Campenstraat in de Pijp, waar Geels jongere broer en
partijgenoott Willem een winkel in grutters waren, boter, kaas en eieren dreef.
Lodewijk,, de jongste zoon van de weduwe Geel en net als zijn beide broers lid
vann de SDB, kwam te wonen in de nieuwbouw ten westen van de Jordaan, waar
hijj in de Da Costastraat brandstoffen 'in groot en klein' verhandelde.14 Toen
Johann Herman Geel uiteindelijk in 1892 vervroegd werd vrijgelaten en begin juli
naarr Amsterdam terugkeerde, werd hij met zijn moeder en twee broers in een
openn rij tuig door de Pij p gevoerd. Rijen dik stonden de bewonderaars en nieuwsgierigenn langs de straten. De verslaggever van het socialistische weekblad De
StrijdStrijd noteerde hoe uit het publiek telkens uit volle borst 'Leve Geel!' werd geroepenn en ook:
Hoee dan hier, dan daar eene vrouw uit de menigte met tranen in de oogen riep:
Geel,, ken je me nog? Hoe mannen, stoere kerels, niet tevreden waren, voor dat
zijj vlak bij het rijtuig hem een goeden dag en welkom konden wenschen.15
Hoewell Johan Herman Geel er zelf tot dan toe nooit had gewoond, maakte zijn
roll in de socialistische beweging hem al bij zijn entree in de Pijp tot een bekende
enn welkome buurtgenoot. 16
Individuelee verhuizingen zorgden ervoor dat het netwerk van de Amsterdamsee socialisten de nieuwe volksbuurten al snel na voltooiing omspande. Voor de
pionierss onder hen betekende dat aanvankelijk een veelal geïsoleerd bestaan in
eenn vijandige omgeving, maar wanneer zich na verloop van tijd een voldoende
aantall partijgenoten in de nieuwe buurt had gevestigd, kon ook daar het grote
werkk een aanvang nemen. Al gedurende de rellen op maandag 24 augustus 1885
haddenn de Spaarndammerbuurters van zich laten horen door tijdens de colportagee van Recht voor Allen in de Barentszstraat voortdurend 'weg met de politie!'
tee roepen. Een klein jaar later werd, daags na het Palingoproer, bij een huiszoekingg in de Wij ttenbachstraat in de Dapperbuurt een groot arsenaal rode vlaggen
enn vaandels aangetroffen.17
Hett werkelijke zwaartepunt van de beweging was en bleef gelegen in de Jor227 7

daan.. Daar woonde het merendeel van de afdelingsbestuurders en actieve leden,
daarvandaann trokken de colportageploegen de stad in en daar ook werd het merendeell van de vergaderingen en openbare bijeenkomsten gehouden. Dat juist
dee Jordaan zich ontwikkeld had tot het socialistische bolwerk bij uitstek, was
niett opmerkelijk gezien de lange traditie van oproermakers, volksvrienden,
vakverenigingsmannenn en Internationalen die er een thuis hadden gevonden.
Tochh veranderde met de grootschalige stadsuitbreidingen ook de positie van de
Jordaan.. Wat rond 1870 nog de meest westelijke wijk van de stad was geweest,
gingg dankzij de nieuwe bebouwing langs de Marnixstraat, de Jacob vanLennep-,
Kinker-- en Hugo de Grootstraten in de jaren daarna, meer en meer tot het centrumm behoren. Van een marginaal stadsgebied werd de Jordaan daarmee voor de
Amsterdamsee socialisten tot een centrum waar de verbindingslijnen met geestverwantenn in de overige Amsterdamse volksbuurten samenkwamen. Het rijtuig
datt de weduwe Geel en haar drie zonen in september 1892 door de straten van
dee Pijp voerde, was na de rondtocht dan ook doorgereden naar de Rozengracht.
Alleenn daar kon de feestelijke intocht worden afgesloten met een onthaal binnen
dee muren van een eigen lokaal.

S O C I A L I S T I S C HH B U U R T L E V E N : VOLKSPARK EN J O R D A A N

Aansluitingg bij het buurtleven vonden de Amsterdamse sociaal-democraten eerst
enn vooral in de Jordaan. Daar groeide, althans in de straten ten zuiden van de
Willemsstraat,, een netwerk dat in zijn omvang en dichtheid nergens in Amsterdamm zou worden geëvenaard. Daardoor kon juist hier een nieuwe socialistische
cultuurr en mentaliteit ontstaan, die, anders dan op de Eilanden, krachtig genoeg
wass om met de al langer bestaande buurttradities te versmelten. Dat de Amsterdamsee socialisten in de Jordaan hun grootste aanhang vonden, hing natuurlijk
ookk samen met het feit dat de Jordaan de grootste aaneengesloten volksbuurt
vann de stad was. De nieuwe arbeidersbuurten buiten de Singelgracht waren al
inn aanbouw maar nog niet voltooid. De slechte maar goedkope onderkomens in
dee mindere straten van de Jordaan vingen een groot deel van de omvangrijke
migratiegolvenn van het platteland op.Terwijl in 1889 op de Oostelijke Eilanden
enn in de Czaar Peterbuurt bijna dertigduizend mensen woonden, werd dat aantall al in i860 behaald in het deel van de Jordaan ten noorden van de Egelantiersgracht.. In 1899 woonden in de gehele Jordaan ruim zevenenzeventigduizend
mensen. 188 Midden tussen die tienduizenden woonde ook het merendeel van de
Amsterdamsee sociaal-democraten. De buurt zou door hun aanwezigheid een
blijvendd stempel krijgen opgedrukt.
Inn de eerste jaren van de Amsterdamse SDV hadden de vergaderingen niet veel
volkk getrokken en boden de bovenzaaltjes van bevriende tappers uit de Warmoesstraatt en omgeving nog voldoende ruimte. Nadat Fortuyn als afdelingsvoorzitterr was aangetreden, de colportage ter hand was genomen en de Amster228 8

damsee politie op straat voor het nodige rumoer had gezorgd, was de toeloop
groott geworden en de behoefte ontstaan aan ruimere vergaderplaatsen. In het
centrumm waren die niet beschikbaar, wat met de 'Slag om café Zincken' indringendd duidelijk was gemaakt. Sinds januari 1885 hadden de sociaal-democraten
onderdakk gevonden in het Volkspark, pal ten westen van de Jordaan. Dit zalencomplexx lag, met de omringende tuin, aan de overkant van de Lijnbaansgracht
terr hoogte van de Bloemgracht. De ligging buiten de grenzen van de oude stad
wass misschien marginaal, maar tegelijkertijd lag het Volkspark in de groene
strookk waar Jordaners van oudsher ontspanning en vertier hadden gezocht. Behalvee politiek spektakel bood het Volkspark de bezoekers licht, lucht en ruimte
enn juist die werden in de snel volstromende stad steeds schaarser.
Hett Volkspark was een terrein dat in vroeger tijden als zomers buitenverblijf
onderr de naam 'Gelderland' dienst had gedaan. Tot omstreeks 1880 was er een
kartonnagefabriekk gevestigd geweest en daarna had H . J. Bos Driesz er onder de
noemerr 'Volkspark' een uitspanning voor werklieden en de kleine burgerij van
gemaakt.19Toenn de sociaal-democraten er in februari 1885 begonnen te vergaderen,, was het complex in ernstige staat van verval geraakt. Dat nam niet weg dat
eenn vaste bezoeker als stadsverslaggever J.H. Geerke het terrein als een soort
idyllischee oase in de stads woestijn zou beschrijven:
Eenn oud plekje van Amsterdam, waarop zich hooge boomen verheffen en waar
wildee rozenstruiken, klimop en kamperfoelie zich nog hier en daar, waar zij
slechtss steun kunnen vinden, omhoog slingeren. [...] Voor zich uit ziet men een
plein,, met boomen beplant, hier en daar tot bloementuin ingericht, waarop
schommelss en wipplanken.10
Inn de tuin bevonden zich, naast het stenen herenhuis, drie houten loodsen van
dee voormalige kartonfabriek die tot gehoorzalen waren verbouwd. Het geheel
werdd omgeven door een droge greppel en struikgewas en was alleen toegankelijk
viaa een bruggetje dat naar het toegangshek leidde. De Amsterdamse socialist
R.A.. Oosterhout, die de bundel romantische 'schetsen uit het Amsterdamse
volksleven'' Lieven en lijden opende met een beschrijving van het Volkspark, vond
hett alles bij elkaar een weinig uitnodigende entree:
Dee toegang tot het Volkspark [...] wordt gevormd door een vrij hooge houten
brug,, welks hellend vlak aan de buitenzijde het steilst en daarom zeker evenals
dee loopplanken der veewagens met latten bespijkerd is. Over de brug wordt het
terreinn van het Volkspark aan de voorzijde afgesloten door een haag, waardoor
tweee houten hekken toegang tothet achtergelegen terrein verleenen. Een dezer
hekkenn is steeds gesloten, terwijl het andere meestentijds slechts ter halverwegenn openstaat.21
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Achterr dat hek stond nog een uit steen opgetrokken tuinhuisje, dat als loket en
portierslogee dienstdeed. Op buitenstaanders moet het Volkspark de indruk van
eenn versterkte veste hebben gemaakt.
Datt de sociaal-democraten in het Volkspark hoopten een vrijplaats te vinden,
werdd duidelijk in de wijze waarop de openbare vergaderingen van het wettelijk
voorgeschrevenn politietoezicht werden afgeschermd. Daartoe werd vanaf decemberr 1885, na de 'Slag om Zincken' en een daaropvolgende bijeenkomst waar politieagentenn het merendeel van de zitplaatsen in het Volkspark hadden bezet, het
openbaarr karakter van de bijeenkomsten simpelweg ontkend. Daarmee verviel
dee wettelijke verplichting de politie toegang te verlenen. De bijeenkomsten werdenn voortaan aangekondigd als alleen toegankelijk voor leden en hun introduces.. Commissaris Stork, die het toezicht over de Jordaan tijdelijk waarnam, rapporteerdee hoe de socialisten op zondag 4 januari 1886 een massaal publiek voor
dee 'besloten ledenvergadering'' binnenloodsten. Aan het hek had zich een volksmenigtee verzameld, te midden waarvan enkele socialisten introductiebiljetten
uitdeeldenn aan wie daar maar om vroeg. Voorzien van een introductiebiljet kondenn de belangstellenden vervolgens voor een stuiver naar binnen. De melkslij ter
Korthof,, van wie vermoed werd dat hij als informant van Stork optrad, kreeg om
diee reden geen introductiebiljet, net als een rechercheur en een agent die ondankss hun burgervermomming als zodanig werden herkend. Agent A. Donger
wass ook in burger en werd eveneens als politieman herkend. Toch werd hij door
dee schoenmaker A.H. Heijer, een man van betekenis onder de socialisten, zelfs
zonderr verdere introductie binnengelaten: agent Donger en Heijer hadden nog
samenn op school gezeten. 22
Eenn tijd lang moest de Amsterdamse politie zich noodgedwongen beperken
tott 'toezicht van buitenaf, maar ook dat was een arbeidsintensief karwei. Niet
zeldenn bracht de aankondiging van een vergadering in Recht voor Allen meer dan
honderdd agenten op straat en omdat de bijeenkomsten gewoonlijk op zondagen
plaatsvonden,, moesten met grote regelmaat de 'vrije ploegen' worden opgetrommeld.. Soms leidde dat tot bijna komische situaties, zoals op zondag 9 mei 1886,
toenn driehonderd agenten werden gedetacheerd in verband met een vergadering
waarr uiteindelijk maar 297 bezoekers op afkwamen.23 De woelingen leken duidelijkk te maken dat de stedelijke autoriteiten hun greep op de openbare orde aan
hett verliezen waren, maar betekenden voor de betrokken agenten vooral een
inbreukk op hun toch al schaarse vrije tijd.
Terwijll buiten het Volkspark de klassenvijand zich verbeet, vierden de socialistenn binnen alvast hun aanstaande overwinning. Veel van wat daarbuiten onherroepelijkk tot felle charges met sabel en wapenstok zou leiden, kon in de zalen
vann het Volkspark ongestraft plaatsvinden. Fier wapperden de rode vlaggen er
opp de nokken van de daken en het gezang van oproerige liederen was soms tot
verr buiten de hekken hoorbaar. Bij goed weer bood het terrein plaats aan meer
dann achtduizend bezoekers en de drie houten loodsen konden samen rond de
tweeduizendd mensen herbergen, al moesten die bij regen wel hun paraplu's
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opstekenn omdat de daken niet waterdicht waren. Het programma van activiteitenn in het Volkspark was uiterst divers en omvatte zowel vrolijke bruiloften als
verhittee debatvergaderingen, massale 'monstermeetings' en gezellige toneelvoorstellingen,, demonstratieve brooduitdelingen en plechtige herdenkingen van
dee slachtoffers van de Parijse Commune, maar ook sinterklaasvieringen voor de
kleinen.. Terwijl de blik vastberaden op de toekomst van het werkende volk gevestigdd bleef, waren volgens een waarnemer in de grote zaal 'bieren, chocolade,
arabii soho en dergelijke dranken' aan het buffet verkrijgbaar.24
Hett decor waartegen dit alles plaatsvond moet een geheel eigen atmosfeer
hebbenn geademd. De grote zaal had weinig ramen en werd schaars verlicht met
petroleumlampen.. Sprekers en bestuurders stonden op een podium waarachter
oudee decors nog herinnerden aan de voormalige functie van toneelzaal:
Hett toneel wordt door een achterdoek, dat een zee voorstelt, en door zijstukken
diee een kamer weergeven gevormd, terwijl de meubileering uit een lange tafel
waarachterr vier of vijf stoelen en een lezenaar bestaat.25
OpOp hoogtijdagen echter werd veel aandacht besteed aan de versiering van het
Volkspark.. Bij de viering van het '7 jarig bestaan van het socialisme in Nederland'' op zondag 12 juli 1885 was de grote zaal versierd met guirlandes van dennentakken,, waardoorheen rode en witte rozen waren gevlochten. Binnen hingen
rodee en witte vlaggen van wand tot wand, terwijl op het dak van een der bijgebouwenn een zwarte en een rode vlag wapperden.26Toen driejaren later het tiendejaarfeestt van de Amsterdamse SDV op zondag 16 juli 1888 werd gevierd, hing
dee rode vlag uit aan het stenen huis in het Volkspark. Van buitenaf op de gang
vann zaken toeziend, zag inspecteur J.M. Boas dat ook de tuin met 'banieren' was
versierd.. De feestelijkheden waren al rond het middaguur begonnen en werden
bijgewoondd door ongeveer tweeè'ntwintighonderd mannen, vrouwen en kinderen,, die - nog onder kerktijd - werden onthaald met muziek en gezang. Nog om
middernachtt was het Volkspark vol mensen en speelde het sociaal-democratisch
muziekkorpss onvermoeibaar voort.27
Hett Volkspark bood de Amsterdamse socialisten voor het eerst zeggenschap
overr een vrije ruimte van enige omvang, waarin gezamenlijk naar een eigen
vormgevingg van het heilig streven kon worden gezocht. Nieuwe gedachten vroegenn om nieuwe vormen en die werden gevonden in de liederen van het kinderkoor,, de mannenzangvereniging Excelsior en het gemengde zangkoor. En hoewell het Handebblad de prestaties van de socialistische blazers van fanfarekorps
Sempree Crescendo nog in juli 1892 'erbarmelijk' noemde, zullen de minder fijngevoeligee toehoorders in het Volkspark hun optreden met genoegen hebben
bijgewoond.288 Belangrijk was dat de aanhang zelf zorg droeg voor wat in deze
jarenn aan artistieke activiteiten werd ontplooid. Zo kon Jan Mater in februari
1886,, in antwoord op vragen van een nieuwsgierige politiecommissaris, verzekerenn dat de tonelisten van het gezelschap Aan de Vrijheid Gewijd, die in het Volks-

231 1

parkk een 'gezellige bijeenkomst' hadden opgeluisterd, allen lid waren van de
SDB.. Ook de verenigingsvaandels werden in deze jaren nog eigenhandig geborduurdd door naaikransjes van sociaal-democratische vrouwen uit de Jordaan. De
liederenn die werden gezongen waren geschreven door geestverwanten als P.C de
Ruijterr en metselaar H J.G.Jansen van Galen, werklieden uit de Jordaan die men
dagelijkss in het Volkspark of op straat tegen het lijf kon lopen.29 De beloning
voorr het samen zingen, musiceren, toneelspelen en borduren bestond niet alleen
uitt de bevrediging van artistieke aspiraties die bij deze scheppende werklieden
leefden.. Het gezamenlijk ervaren van al dit cultureel schoon verleende de socialistischee boodschap een emotionele lading die politieke brochures, krantenartikelenn en redevoeringen gewoonlijk moesten ontberen. 30
Hett Volkspark trok regelmatig een duizendkoppig publiek, dat echter voor
eenn belangrijk deel uit vaste bezoekers bestond. Die omstandigheid maakte dat
bijeenkomstenn in het Volkspark een tegelijkertijd intiem en openbaar karakter
kregen.. Voor aanvang troffen de geestverwanten elkaar in de tuin of in de grote
zaal,, waar de tafel met brochures van K. A. Bos of het buffet als ontmoetingspunt
diende.. Schrijver Oosterhout schilderde het toneel van een afwachtende volksvergaderingg in 1886, gevormd door werklieden in hun zondagse pak:
Dee meeste hoorders loopen de zaal op en neer, of staan aan groepjes te praten,
off wel, staan voor de twee boekenstalletjes, links en rechts bij den ingang opgeslagen,, naar de socialistische brochures te kijken, die er op uitgestald liggen.
[...]] De toon, die in de zaal heerschte, was een passende. De onderlinge gesprekkenn werden niet te luid gevoerd en alleen de venters van weekbladen en van
brochuress lieten hun gekrijt op een scheller wijze hooren. Toen het bestuur van
dee afdeeling echter het toneel opkwam, vergezeld door den spreker, verstomdenn de venters en de overige praters op eens, om aan het applaus mede te doen,
datt uit de zaal opging.31
Dee spreker in deze vergadering was, als bij zovele gelegenheden in deze jaren,
afdelingsvoorzitterr Jan Fortuyn.
Zoalss Klaas Ris dat bijna vijftien jaar eerder in Dalrust was geweest, zo werd
Jann Fortuyn in deze jaren de vaste bespeler van het podium in het Volkspark. Dat
hett publiek niet verveeld raakte, was ongetwijfeld te danken aan de ongedwongenn en 'losse' stijl die Fortuyn hanteerde. Oosterhout beschreef zulk een optredenn van Fortuyn in zijn verhalenbundel Lieven en lijden:
Hijj is eenvoudig, doch in het zwart gekleed en neemt onder zijn voordracht een
ongedwongenn houding aan, door nu eens de hand in den broekzak dan weer
opp de borst in de jas te steken. De toon, waarop hij tot zijn gehoor spreekt, is
niett die, welken wij gewoon zijn van redenaars te hooren. Eevenals zijn houdingg vrij van dwang is, is ook de toon, waarop hij spreekt, ongedwongen en
geheell gelijk aan dien, waarop wij gewoon zijn onder bekenden in een koffiehuiss een gesprek te voeren.32
232 2

Oosterhoutt maakte wel een kritische kanttekening bij Fortuyns gewoonte om
tee snel te spreken, 'wat misschien aan zijn zenuwachtig gestel moet toegeschrevenn worden'. Deze eigenaardigheid maakte Fortuyns optreden als propagandist
buitenn Amsterdam inderdaad tot een volslagen fiasco, zoals de Groningse
sociaal-democraatt Johan Schaper ondervond:
Fortuynn [...] was te vlug en te rad voor de provincie; men verstond hem slecht.
Eenn keer begeleidde ik hem per diligence naar het dorpje Garnwerd voor een
spreekbeurt.. Ik presideerde, nadat ik de entree had ingezameld! Er was niet
veel,, maar toch aardig wat publiek voor zulk een dorp. Al spoedig merkte ik,
datt de boerenjongens en -arbeiders niets van zijn 'revelen' begrepen. Zij zaten
hemm dom en dof aan te staren, als een vreemde uit Holland. Toen ik de vergaderingg sloot begreep ik, dat deze propaganda nutteloos was.33
Dee radde en scherpe tong van Fortuyn mocht de boerenjongens van Garnwerd
onberoerdd hebben gelaten, in het Amsterdamse Volkspark leidde het steevast tot
laaiendd enthousiaste reacties van het publiek.
Anderee sprekers die regelmatig in het Volkspark optraden waren Ferdinand
Domelaa Nieuwenhuis, de ontslagen ambtenaar Cornelis Croll uit Den Haag en
Piett Helsdingen uit Rotterdam. Ook zij trokken volle zalen, maar waren uiteraardd minder regelmatig in Amsterdam te horen dan Fortuyn. De Zaankanter
Pieterr van der Stadt was in de laatste maanden van het woelige jaar 1885 naar
Amsterdamm verhuisd en verwierf in het Volkspark grote populariteit als spreker.
Toehoorderss raakten diep onder de indruk van zijn voordrachtstalent enindrukwekkendee gestalte, volle donkere baard en lange manen, zijn brede gebaren en
prachtigee stemgeluid. Volgens Vliegen was Van der Stadt geliefd, 'ongeveer zooalss een talentvol toneelspeler geliefd is'. 34 Als spreker schrok hij niet terug voor
grotee woorden en dat maakte in de roerige dagen van het Palingoproer en de
gevangenschapp van Domela Nieuwenhuis diepe indruk. In 1887 werd Van der
Stadtt opvolger van Fortuyn als voorzitter van de afdeling Amsterdam, maar na
18899 verdampte zijn populariteit snel en verliet hij de stad.35 Fortuyn bleef ondertussenn met zijn wat lichtvoetiger toonzetting steeds de eerste viool spelen.
Wanneerr Domela Nieuwenhuis, Croll of Van der Stadt door hen toegezegde
optredenss moesten afzeggen, stond Jan Fortuyn altijd paraat om in hun plaats
hett spreekgestoelte te beklimmen. 36
Daarr kwam nog bij dat, zoals Fortuyn het zelf vele jaren later formuleerde,
'hett Volkspark eigenlijk zo'n beetje mijn particuliere bezit was'.37 In werkelijkheidd was Fortuyn huurder en bleef het Volkspark in handen van twee achtereenvolgendee 'burgerlijke' zaalhouders. In 1885 was H J . Bos Driesz nog altijd eigenaarr van het terrein, maar op 14 september van dat jaar kreeg hij in zijn eigen
'tuin'' ruzie met een aantal van zijn sociaal-democratische huurders en moest hij
bijj de politie aangifte doen van het verlies van zijn horloge en twee tanden. Kort
daaropp deed hij het Volkspark over aan P.C. Bruininge, die met Fortuyn een
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weekhuurr van dertig gulden overeenkwam.38 Omdat de SDB koninklijke goedkeuringg was onthouden, tekende Fortuyn als privé-persoon het huurcontract.
Hett bedrag van ruim vijftienhonderd gulden per jaar was voor een armlastig
gezelschapp als de Amsterdamse SDB wel hoog, maar viel blijkbaar op te brengen.
Toenn in 1889 de bezoekersaantallen terugliepen, zou Fortuyn bovendien weigerenn nog langer huur te betalen vanwege het achterstallige onderhoud. De rechtszaakk die op deze huurstaking volgde, wist Fortuyn behendig te rekken en tegen
dee tijd dat de Hoge Raad hem uiteindelijk veroordeelde tot ontruiming van het
Volksparkk en betaling van vijfhonderd gulden proceskosten, hadden de Amsterdamsee sociaal-democraten een nieuw onderkomen gevonden en was anderhalf
jaarr huur voor het Volkspark uitgespaard.39
Dee in hoge mate informele en wat rommelige gang van zaken in en rond het
Volksparkk maakte het tot een bij uitstek geschikt onderkomen voor de beweging.. Menig socialist zou in zijn herinneringen terugblikken op de vervallen
speeltuinn met zijn verveloze houten loodsen en lekkende daken en juist in die
beschrijvingenn van het deplorabele uiterlijk kwam steeds een krachtig nostalgischh sentiment tot uitdrukking. Het Volkspark was een waarachtig thuis voor
dee Amsterdamse socialisten in de cruciale jaren waarin zij hun positie in de stad
nogg moesten bevechten.
Inn de dagen na de 'Slag om Zincken' probeerde commissaris Stork de ingewikkeldee gezagsverhoudingen in het Volkspark te ontwarren. Het beeld dat oprees
wass niet erg helder, maar maakte in ieder geval duidelijk dat Fortuyn als ondernemer,, meer nog dan als voorzitter van de afdeling, een sleutelrol vervulde. Op
199 december 1885 meldde zich een zekere Jacob de Boer op het bureau met de
mededelingg dat hij tuin en gebouwen had gehuurd en zich derhalve als bierhuishouderr wilde laten inschrijven. Vier dagen later echter kwam Jan Fortuyn vertellenn dat hijzelf als huurder en bierhuishouder zou optreden en dat Jacob de Boer
alss 'zijn ondergeschikte' moest worden beschouwd. 40 De ondergeschikte Jacob
dee Boer was een voormalig timmermansknecht die anderhalfjaar eerder uit zijn
geboorteplaatss Harlingen naar Amsterdam was verhuisd. Daar trouwde hij met
Antjee Platte, de dochter van een ook al uit Friesland afkomstige tapper in de
Haarlemmerr Houttuinen, bij wie hetjonge echtpaar aanvankelijk introk. Tapper
Rienkk Platte en zijn vrouw IJmke Postma hadden kennelijk geen bedenkingen
tegenn het huwelijk van hun dochter met een sociaal-democraat: hun jongste
dochterr Huitje zou in 1891 trouwen met de rode schoolmeester Jan Gerhard,
zoonn van de oude kleermaker en jongere broer van de 'rode bovenmeester' Adriaann Hendrik. 41 In december 1885 betrok Jacob de Boer als huisbewaarder en buffethouderr met vrouw en kind het 'Stenen Huis' in het Volkspark. Zijn weekloon
ontvingg hij voortaan uit handen van partijgenoot Fortuyn en toen de socialisten
inn 1890 het Volkspark verlieten, verhuisde Jacob de Boer mee naar het nieuwe
partijj gebouw Constantia aan de Rozengracht.42
Jacobb de Boer was echter niet de enige sociaal-democraat die in het Volkspark
permanentt verblijf hield, noch de enige die zijn brood verdiende in dienst van
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afdelingsvoorzitterr Jan Fortuyn. In het Stenen Huis woonde sinds januari 1886
ookk Willem Frederik Teppenkamp met zijn echtgenote. Teppenkamp was oorspronkelijkk huisschilder, maar werkte nu als bediende in Fortuyns boekwinkel
inn de Tuinstraat. Direct nadat Ferdinand Domela Nieuwenhuis vervroegd en
onverwachtt werd vrijgelaten, dichtte Pieter Cornells de Ruijter een gloedvol
'Welkomstlied'' dat werd gedrukt en onder anderen door boekhandelsbediende
Teppenkampp aan de man werd gebracht. De dichter zou worden vervolgd omdat
hijj de minister van Justitie een 'lage koningsknecht' had durven noemen en W. F.
Teppenkampp belandde als getuige voor de rechter, samen met Jan Fortuyn, die
niett alleen Teppenkamps politiek voorman was, maar ook zijn werkgever en
huisbaas. .
P.C.. de Ruijter, de aangeklaagde auteur, gold al sinds 1881 als de belangrijkste
dichterr onder de Amsterdamse socialisten. Als negentienjarige was hij in 1874
figurantfigurant geworden in de Salon des Variétés, waar hij bevriend raakte met Hendrikk van Offel, de in Amsterdam verblijvende Vlaamse dichter van het 'Kanailjelied\\ Zijn oudere broer Herman de Ruijter was een smidsgezel uit de school van
Willemm Ansingh en uit dien hoofde betrokken geweest bij de oprichting van de
Gemengdee Vereeniging en de SDV in juli 1878.43 Toen Domela Nieuwenhuis op
311 augustus 1887 plotseling werd vrijgelaten, wist Piet de Ruijter niet alleen
binnenn vier dagen het 'Welkomstlied' te schrijven, maar slaagde hij er ook in het
mett een koor van socialistische zangers in te studeren, zodat het lied, tijdens het
grootsee onthaal dat Domela op 4 september in het Volkspark te beurt viel, ten
gehoree kon worden gebracht. Knapper prestatie was misschien nog wel dat de
gedruktee tekst van het lied diezelfde dag nog door colporteur K. A. Bos, Jan Fortuynn en diens bediende Teppenkamp in het park te koop kon worden aangeboden.. De partij pers waarop Recht voor Allen en talloze brochures werden gedrukt,
stondd nog altijd in Den Haag en voor spoedeisend drukwerk waren de Amsterdammerss aangewezen op bevriende drukkerijtjes in de stad. Het 'Welkomstlied
terr eere van onzen vriend en voorganger F. Domela Nieuwenhuis' (op de wijze
van:: 'Voor koning en voor vaderland waakt ieder jongen meê') verscheen in een
oplagee van dertigduizend exemplaren bij de Amsterdamse drukker J.B. Sloot.
Dee keuze voor drukker Sloot was geen toevallige: deze had al in 1871 opgetreden
alss agent van De Werkman voor Utrecht, en wederverkoper van Hendrik Gerhards
brochuree De Internationale en hare beoordelaars.44 Het langs de lijnen van familiebandenn en persoonlijke contacten getrokken netwerk van de Amsterdamse sociaal-democratenn leek hun nog altijd gebrekkige formele organisatiestructuur
uitstekendd aan te vullen.
Juistt als centralefiguurin een netwerk van informele contacten moet Fortuyn
hebbenn uitgeblonken. De jonge Alexander Cohen was in socialistische kring nog
eenn volslagen onbekende toen hij in augustus 1887 het benauwende ouderlijk
huiss te Leeuwarden verliet om zich in Amsterdam bij het strijdend proletariaat
tee vervoegen:
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Inn Amsterdam is mijn eerste gang naar Jan Fortuyn, den socialistischen boekhandelaar,, aan wien ik, uit Leeuwarden, al eens had geschreven, en ik vraag
hemm of hij misschien iets voor mij weet. Ik bedoel: een betrekking, hoe bescheidenn ook, die mij in staat stelt mijn kost te verdienen. Jan Fortuyn plukt, bedenkelijkk kijkend, aan zijn rosse sik, en spreekt in korte, afgebeten zinnetjes: 'Een
baantje?.... hum!... dun gezaaid...! Zou niet weten wad... Maar weetje watje doet...
gaa naar den Haag... naar de krant... Recht voor Allen... Zal je een briefje meegeven...
misschienn hebben ze daar iets voor je... altijd proberen... !'4S
Tweee dagen later al kon Cohen als corrector aan het werk: het aanbevelingsbriefjee van Fortuyn had zijn effect niet gemist.
Allee verbindingslijnen leken rond de persoon van Jan Fortuyn samen te komen.. Dichter P.C. de Ruijter was niet alleen lid van de afdeling die Fortuyn voorzatt en schrijver van de bundel Vrijheidszangen die Fortuyn in 1888 uitgaf, maar
wass ook gehuwd met een meisje dat Jan Fortuyn met 'oom' placht aan te spreken. 466 Toen Jan Fortuyn zelf in oktober 1885 met Trijntje Tolk trouwde, traden
tweee bevriende geestverwanten als getuige op. Bart van Ommeren en Willem
Pauluss Koopman waren op dat moment respectievelijk voorzitter en secretaris
vann de Amsterdamse afdeling van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht.
Toenn Van Ommeren in 1886 als aanplakker van het roemruchte staatsrechtelijk
testamentt van Willem 111 eenjaar lang gevangenzat, werd hij als voorzitter opgevolgdd door Koopman, die in die hoedanigheid een collecte voor de slachtoffers
vann het Palingoproer organiseerde. Fortuyns bruid was tot kort voor haar huwelijkk werkzaam geweest als dienstbode in Den Haag, en wel ten huize van Ferdinandd Domela Nieuwenhuis. 47
Inn zijn vroegere werkkring had kantoorbediende Jan Fortuyn niet alleen
vriendschapp gesloten met zijn collega Bart van Ommeren, maar ook met kantoorbediendee Willem Paap, die toen buiten de kantooruren rechten studeerde en
daarnaastt omgang had met de literaire onruststokers van de jaren tachtig. Paap
promoveerdee in juli 1887 als jurist, ging samenwonen met de weduwe van Multatulii en gold tegelijkertijd als de voornaamste advocaat van vervolgde sociaaldemocraten.. Beruchte socialisten als Belderok, Van Ommeren en Fortuyn
frequenteerdenn de burelen van Paaps praktijk, die direct na zijn beëdiging de
verdedigingg van P.C. de Ruijter inzake het 'Welkomstlied' op zich had genomen. 488 Frans Erens, een studiegenoot van Paap, had bij Paap thuis zijn eerste
ontmoetingg met socialisten 'uit het volk'. Over Van Ommeren, die toch in eigen
kringg als een alleszins begaafd jongmens werd beschouwd, oordeelde Erens: 'Hij
wass geheel zonder cultuur en van socialistische beginselen had hij niet het geringstee begrip.' 49 Een dergelijk vonnis tekent de sociale kloof die gaapte tussen
dee socialisten uit de Jordaan en de kringen waarin jongeheren als Mr. Willem
Paapp zich gewoonlijk bewogen. Dat de laatste niettemin een tijd lang zijn dienstenn ter beschikking stelde, was alweer een nuttig gevolg van Jan Fortuyns bijzonderee gaven in het leggen en onderhouden van contacten met zeer uiteenlopendee figuren.
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Alss boekhandelaar in de Tuinstraat werd Jan Fortuyn een vanzelfsprekend
aanspreekpuntt voor de socialisten in de Jordaan en ver daarbuiten. Die rol deeldee hij met andere kleine neringdoenden in de beweging, van wie het merendeel
eveneenss in de Jordaan was gevestigd. Jan Mater, die zijn kruidenierswinkel
aanvankelijkk in de Tweede Boomdwarsstraat had gedreven, vertrok van daar in
hett begin van 1889 naar de veel aanzienlijker Bloemgracht en belandde in de
zomerr van 1891 met zijn tot grossierderij in 'Koloniale Waren' opgewaardeerde
zaakk aan de gedempte Rozengracht. Dagelijks doorkruiste hij vanuit zijn winkel
dee Jordaan om aan huis bestellingen op te nemen en af te leveren. Onder zijn
klantenn was ook de weduwe van de socialistische schoenmaker SamuelThijssen,
diee zelf een kruideniers winkeltje aan de Brouwersgracht was begonnen en van
Materr wekelijks voorraden grutters waar betrok. Haar zoon Theo zou zich deze
enn andere leveranciers met hun eigenaardigheden nog lang blijven herinneren:
Mater,, de grossier die op de Rozengracht z'n zaak had en die elke woensdag om
éénn uur de bestelling kwam opnemen, kon alles leveren, behalve petroleum;
petroleum,, beweerde hij, is de dood in een kruidenierszaak.50
Voorr petroleum konden de socialisten uit de Jordaan echter nog altijd terecht bij
Klaass Ris die, gezeten op de bok van zijn ezelskarretje, vanuit de Anjeliersstraat
zijnn ronde deed. Ris had zijn socialistische klanten meer te bieden dan huisbrandoliee alleen. Het moet voor velen een eer en genoegen zijn geweest hem te
beklanten.. Jan Bos, zoon van de colporteur die zich in februari 1887 als boekhandelaarr in de Jordaanse Hazenstraat vestigde, zou later over Ris vertellen:
Hijj was een gekke kerel, die door geen tegenslag teneergeslagen kon worden
enn wanneer hij een vrolijke bui had bracht hij, tott ontsteltenis van moeder, zijn
ezeltjee bij ons in de huiskamer.51
Zoalss Klaas Ris eerder, ondervond ook de socialist G. van der Laan grote problemenn bij het vinden van werk en hij was daarom als melkslijter voor zichzelf
begonnen.. Zijn 'tweemaal daags versche Melk vrij aan huis' was van onverdachte
kwaliteit,, want Van der Laan prees zijn nering bij de socialisten aan als 'niet
bekroondd en geen hofleverancier'.52 De inkomsten bleven desondanks onvoldoendee en 'medeburger' Van der Laan adverteerde dan ook in december 1892 in
RechtRecht voor Allen met een verzoek aan de kameraden hem aan extra verdiensten te
helpen: :
Daarr ik van de Melkverkoop alleen niet kan bes taan, zoo verzoek ik u allen, om
dee schillen bij u op te halen, om langs dezen weg mijn brood te vinden, want
eenn betrekking lijkt voor mij wel onmogelijk.53
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Opp hun dagelijkse route langs de straten van de Jordaan bevorderden deze venters,, aan huis bezorgende middenstanders en schillenboeren de onderlinge gedachtewisselingg en overdracht van nieuwe denkbeelden, in een informele atmosfeer.. Al doende speelden zij een sleutelrol in de totstandkoming van een sociaal
netwerkk tussen de in hun 'wijk' wonende sociaal-democraten.
Dee kringen van klanten en geestverwanten raakten juist in de Jordaan bijzonderr sterk met elkaar verweven. Hier waren zowel de socialistische clientèle als
geestverwantee neringdoenden talrijker dan elders. Er zullen maar weinig boodschappenn zijn geweest die in de Jordaan niet bij partijgenoten konden worden
gedaan.. De veteraan P.H. A. Schroder voorzag de Amsterdamse sociaal-democraten,, eerst op zijn kamer in de Eerste Laurierdwarsstraat en vanaf 1885 in de Eerstee Bioemdwarsstraat, van een nieuw pak uit de allerbeste Engelse stoffen, terwijj 1 de uit Duitsland afkomstige sociaal-democraat Gatzenmeijer 'schoenen naar
maat,, in alle genres' kon leveren.54
Socialistenn wisten zich verplicht hun dagelijkse boodschappen zo veel mogelijkk bij partijgenoten te doen. De advertenties in ieder nummer van Recht voor
AllenAllen herinnerden steevast aan deze morele plicht door een beroep te doen op de
welwillendheidd van 'partijgenooten en geestverwanten'. Bestedingen bij geestverwantenn hadden derhalve een politieke betekenis, temeer waar de begunstigde
alss slachtoffer van de klassenstrijd door een gesloten front van werkgevers was
uitgeslotenn van iedere betrekking. Toen in 1950 het gerestaureerde grafmonumentt van Klaas Ris werd onthuld, viel die eer te beurt aan de hoogbejaarde mevrouww A.C. Hermans-Kleine. Zij was niet alleen de weduwe van L.M. Hermans,
diee als 'De Roode Duivel' in de voetsporen van de spotter Ris was getreden, maar
ook,, naar zij met trots verklaarde, de laatste nog levende klant uit de wijk van
dee roemruchte petroleumventer. 55
Dee socialistische zelfstandigen bekleedden een invloedrijke positie. Niet alleenn spraken zij hun buurtgenoten dagelijks, maar het wijdverbreide systeem
vann kredietverlening gaf hun woorden nog eens extra gewicht. Werklieden en
hunn vrouwen hadden in openstaande rekeningen en mogelijke kredietverlening
inn de toekomst een goede reden om op vriendschappelijke voet met hun leverancierss te blijven staan, die om diezelfde reden met handen en voeten aan hun
clientèlee waren gebonden. 56 Socialistische middenstanders die geduld hadden
mett openstaande rekeningen, zullen de socialistische gezindheid van hun klantenn zeker hebben bevorderd. In dit opzicht was er geen wezenlijk verschil met
dee gebroeders Mens, van wie immers gezegd werd dat zij de Oranjeliefde van
hunn buren in de Willemsstraat 'kochten' met leningen tegen woekerrentes.
Inn hun dagelijks werk raakten juist de middenstanders, veel meer dan sociaaldemocratischee arbeiders die voor hun werk de hele dag van huis waren, uitstekendd op de hoogte van wat er in de arbeidersgezinnen omging. Klaas Ris realiseerdee zich dit voordeel terdege, toen hij de vergelijking maakte met de tijd dat
hijj lange dagen als molenaarsknecht maakte. Terugblikkend kwam hij in januari
18877 tot de slotsom dat hij, nu hij 'dagelijks onder het werkvolk' verkeerde, 'nog
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beterr dan vroeger' in staat was de toestand van de werkman te beoordelen.S7 Het
complexx van relaties dat op basis van ruimtelijke nabijheid, dagelijkse omgang
enn wederzijdse afhankelijkheid ontstond, maakte de socialistische zelfstandigen
uitt de Jordaan bij uitstek geschikt voor hun rol als voorvechters van de Amsterdamsee socialistische arbeidersbeweging.
Inn Duitsland, waar de sociaal-democratie in deze jaren snel uitgroeide tot een
werkelijkee massabeweging met een hecht doortimmerde ideologische grondslag,
werdd van orthodoxe zijde al in 1894 ernstig gewaarschuwd tegen de verpestende,
'kleinburgerlijk-reactionaire'' invloed van aangesloten winkeliers op de arbeidersbeweging: :
Mann kann die Wahrnehmung machen, dafi gegenwartig der ganze Bedarf eines
Menschenn von der Kleidung an bis zu den Zigarren aus kleinbürgerlich-sozialdemokratischenn Geschaften gedeckt werden kan. Aber nicht genug damit: diese
kleinbürgerlichenn Sozial-demokraten machen es auch jedem Genossen zur
Pflicht,, solche Waaren zu kaufen und derartige Geschafte und Unternehmungenn zu unterstützen. Und die ArbeiterpreSe findet sich bereit, für diese
kleinbürgerlichenn Unternehmungen noch die Reklame-trompete zu blasen.58
Dee socialistische kleinhandel vormde volgens deze zienswijze een hinderlijk
restantt uit een afgesloten, pre-industrieel tijdperk en de 'historisch noodzakelijke'' ondergang van het kleinbedrijf moest door de socialisten nu juist niet wordenn geremd. Het moderne proletariaat zou er daarentegen beter aan doen de
boodschappenn voortaan in het kapitalistische grootbedrijf te halen: de prijzen
warenn er lager en de kwaliteit lag hoger. In Amsterdam was de beweging kleinschaligerr dan in Duitsland, maar de sociaal-democratische kleine winkeliers uit
dee Jordaan speelden in de beweging een met de Duitse situatie vergelijkbare rol.
'Reactionair** of niet, zij vormden in menig opzicht de ruggengraat van de Amsterdamsee arbeidersbeweging.

EENN SOCIAAL GESLACHT?

Inn de jaren na 1884 doorbraken de Amsterdamse socialisten hun isolement en
wisten,, althans in de Jordaan, een min of meer stabiele aanhang onder hun
buurtgenotenn te winnen. Gaandeweg ontstond een gemeenschap van sociaaldemocratenn die voor een toenemend aantal sociale behoeften op de eigen kring
konn terugvallen. Het socialisme bood niet alleen de mogelijkheid te strij den voor
dee goede zaak, maar schiep ook gelegenheid voor gezellige feestavonden, culturelee activiteiten, sociale contacten en zelfs de dagelijkse boodschappen. Voor de
kernn van meest getrouwe aanhangers was de politieke partijkeuze voor de SDB
eenn stap die als vanzelf verder leidde naar diepgaande sociale en mentale veranderingen.. Aan de voordeur hield het socialisme geen halt en zelfs de meest intie-
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mee aspecten van het werkliedenbestaan ondergingen de invloed van de nieuwe
leer. .
Onderr geharnaste strijders voor de volksbevrijding leek de grens tussen intiemm en publiek domein, tussen politieke en private kwesties, soms volledig te
vervagen.. Zo vond colporteur J.C. Lebeau in de geboorte van zijn zoon Chris, het
vierdee kind, aanleiding voor een wrange grap met sociale strekking. De Werkmansbodemansbode van 1 juni 1878 bevatte een annonce die schijnbaar was opgesteld door
dee broer en zusjes van de pasgeborene, die 'met leedwezen' kenbaar maakten:
Datt op den 2sen Mei '78 ons een Broeder is geboren onder den naam van Joris
JohannesJohannes Christiaan, verder betreuren wij alle[n] de geboorte van dat kind, om
redenn dat wij door onze ouders verplicht zullen worden weer elk één gedeelte
vann onze voeding, kleeding en dekking te moeten missen.
Enn dat is zeker en gewis,
Datt de geboorte van dat vierde kind
Voorr onze ouders
Meerr vloek dan zegen is.S9
Vaderr Lebeau wilde zich deze buitenkans voor de zo broodnodige agitatie blijkbaarr niet laten ontgaan en schoof alle vaderlijke affectie opzij om het evangelie
vann ontevredenheid te verkondigen. De geboorteadvertentie, die verscheen nog
voorr de Amsterdamse SDV werd opgericht, vormde een aanwijzing dat voor de
ijverigstee socialisten al in een heel vroeg stadium werkelijk ieder aspect van het
levenn in het teken van de strijd kon komen te staan.
Karell Antonie Bos mengde zich in april 1882 in een discussie over geboortebeperkingg met een openhartig verhaal over zijn wedervaren op dit terrein. Onder
zijnn eigen naam zond hij een artikel in voor De Werkmansbode, waarin hij als ervaringsdeskundigee alle schroom liet varen. Al bijna tien jaar was hij hij nu gehuwd
mett zijn nichtje en de kinderen waren blijven komen:
Doorr mij is voor drie jaar geleden een middel in toepassing gebracht; de naam
daarvann is mij onbekend. In de volkstaal wordt het wel eens genoemd "Voor 't
zingenn de kerk uit", 'k Raad echter niemand aan om 't in de praktijk te brengen,, want het geeft geen voldoening. [...] Voor ruim drie maanden geleden sprak
ikk met een vriend over de zaak, deze gaf mij een ander middel aan de hand, en
well "dat de man, en de vrouw niet gelijk met elkander in aanraking mochten
komen".. Ik ging direct over om het in de practijk te brengen, daar het eerste
mijj al lang verveelde; maar tot mijn leedwezen is mijn vrouw enige maanden
zwanger.60 0
Voorr Bos was de gang van zaken thuis reden om aan te dringen op meer publiekee voorlichting omtrent de geheimzinnige 'middelen' ter beperking van het
kindertal,, waarover de laatste tijd gesproken werd. Eventuele schaamtegevoelens
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haddenn voor het maatschappelijk belang moeten wijken.
Nett als Lebeau schrok Bos er niet voor terug gebeurtenissen uit de intieme
sfeerr aan de openbaarheid prijs te geven om zijn standpunt kracht bij te zetten.
Omgekeerdd begon het socialisme merkbaar invloed te krijgen op de huiselijke
kringg van de aanhang. De kleine Theo Thijssen ontdekte tot zijn schrik dat er
ietss ernstig mis was met zijn vader, toen die ruzie kreeg met een organisator van
hett Oranjefeest in de Jordaan:
Daarr was de klap die ik allang had verwacht: mijn vader was anders dan hij
hoordee te zijn. Ja, 'k had het vroeger al gemerkt aan zijn spreken over de koningg en de stad en Domela Nieuwenhuis. [...] Ik zat er lelijk tussen met zo'n
vaderr en besloot alles maar stil te houden.6'
Gelukkigg had het opgroeien met een vader die 'anders' was niet alleen ellendige
kanten.. Op een dag vielen in de schoenmakerij van de familie Thijssen twee
stembiljettenn op de mat:' "Dat gele kan me niks schelen," zegt vader, "dat is
voorr hier de stad, aan dat stel hier is toch niks te doen. Maar het witte is voor de
Tweedee Kamer en daar moet Domela in. Die zal ze daar wel 's even de waarheid
zeggen."'' Moeder Thijssen en de kinderen genoten volop mee:' "Hier staat nog
eenn Nieuwenhuis op, zeker een neef van hém." "Geef 's hier," zegt vader, naar
hett strooibiljet grijpend, "Ja, warempel, Joan, ze hebben de h vergeten. Nou
vooruit,, die kies ik ook.'" 62 Omdat op het stembiljet plaats was voor de namen
vann negen kandidaten, mochten ook de kinderen ieder een socialist naar keuze
aanwijzen,, oudste zoon Theo als eerste:
Ikk zie een andere lange naam; en een erge rare naam; die kies ik: 'Vitus Bruinsma// zeg ik. 'Hè?' zegt vader. 'Vitus, wie heet er nou Vitus. Maar enfin, jij kiest
Vitus.. Onthou maar, als-ie d'r komt, dat heb jij dan gedaan.' En hij schrijft dat
'Vituss Bruinsma' netjes over op het witte biljet. 'Ik ook! Ik ook kiezen!' roept
Henk.. 'Jij ook,' zegt vader gul, 'vooruit maar, wie zal 't zijn?'63
Theoo Thijssen, die op deze manier nog voor hij tien jaar werd zijn eerste stem
uitbracht,, zou als 'rode schoolmeester' vele jaren nadien zelf voor de sociaaldemocratenn in de Tweede Kamer belanden.
Vanaff 1885 was het onder de socialisten niet ongebruikelijk kinderen naar de
grotee voormannen te vernoemen. De twee zonen van Jan Fortuyn, geboren in
18866 en 1890 zouden als Ferdinand en Karel door het leven gaan en zij waren van
hunn generatie zeker niet de enigen. Veel meisjes werden in deze jaren naar Domelaa Nieuwenhuis' derde echtgenote Johanna vernoemd. 64 Zelf was deze in
februarii 1884 overleden na de geboorte van zoontje Karel Domela Nieuwenhuis.
Voorr sommige kinderen moet zelfs het eerste levenslicht al een rode gloed hebbenn gehad. Zo kon Anna Stokvis, het nichtje van Jan Fortuyn, na afloop van een
bijeenkomstt in het Volkspark nog net op tijd naar huis komen om te bevallen

241 1

vann P.C. de Ruijter jr. De strijdpenning van Recht voor Allen vermeldde die week
meerderee giften met verwijzingen naar de geboorte van de 'kleine Piet' die geen n
entreee voor de vergadering had betaald. De opgeluchte vader schonk een dubbeltjee 'omdat mijn vrouw Zondagavond nog zoo goed thuis gekomen is'. 65 Emelia
dee Boer werd in februari 1888 daadwerkelijk in het Volkspark geboren, maar zij
wass dan ook een dochter van de buffethouder die met zijn gezin het 'Stenen
Huis'' op het terrein bewoonde. 66
Inn januari 1883 vierde Hendrik Gerhard het feit dat hij vijfentwintig jaar eerderr in het huwelijk was getreden met de Zwitserse Susanne Stehli. De zilveren
bruiloftt werd een sociaal-democratische manifestatie vanstrijdlustenaanhanke11 ijkheid aan de grijze kleermaker. Het echtpaar Gerhard ontving thuis een gemengdd gezelschap van familieleden en partijgenoten, van wie Klaas Ris en Ferdinandd Domela Nieuwenhuis in de overvolle huiskamer plechtige woorden van
dankk en waardering jegens hun partijgenoot en diens vrouw spraken.67 Daarmee
werdenn de voorbije huwelijksjaren van een politieke betekenis voorzien. Dat
gebeurdee ook in de bijdragen die ruim veertig geestverwanten uit Amsterdam,
Haarlem,, de Zaanstreek, Den Haag en Gent aan een felicitatiealbum leverden.
Dergelijkee albums waren in burgerlijke kring niet ongebruikelijk, maar het
kloekee exemplaar in rode omslag dat de Gerhards overhandigd werd, bevatte
uitsluitendd strijdlustige groeten van illustere revolutionairen als Ferdinand
Domelaa Nieuwenhuis, Edmond van Beveren, Klaas Ris, Bruno Liebers en Jan
Fortuyn.. Voor Klaas Ris was het huwelijksfeest aanleiding voor het schrijven van
eenn gedicht dat vooral niet over het huwelijk ging en eindigde met de bezwering: :
Regtt moet er zijn voor allen
Iss de tijtgeest nog niet rijp
5ocialismee zal niet vallen.
Alleenn Domela Nieuwenhuis wist een onderscheid te maken tussen persoonlijke
enn politieke vriendschap: hij schreef zowel een bijdrage namens de Haagse SDBafdeling,, als één op persoonlijke titel. 68 Toch rangschikte Domela Nieuwenhuis,
opp het tijdens de kerstdagen gehouden SDB-congres, het huwelijksfeest van de
familiee Gerhard samen met het overlijden van Karl Marx in maart, onder de
'memorabelee voorvallen' van het voorbije verenigingsjaar 1883.69
Inn een feestzaal werd het zilveren bruidspaar bovendien door de leden van de
Amsterdamsee SDV gehuldigd. Een feestcommissie had het bundeltje Liederen en
FeestzangenFeestzangen terEere van Hendrik Gerhard en Susanna Stehli laten verschijnen. De vier
pagina'ss bevatten, naast een klassieker als het 'Vrijheidslied', een aantal opmerkelijkee teksten. Met soms maar heel kleine aanpassingen waren bestaande feestliedjes,, zoals ze op ieder huwelijksfeest gezongen werden, veranderd in revolutionairee huldeblijken aan een socialistisch bruidspaar. Het 'Welkomstlied', op de
wijzee van 'Io Vivat' 'door allen te zingen', begon onschuldig genoeg met 'Treed
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blijj van zin, treed blij van zin, deez kleine feestzaal in!', maar halverwege het
liedd bleek dat de socialistische zangers een bijzondere reden hadden om juist dit
echtpaarr een feest te bereiden:
Schepp moed en kracht, schep moed en kracht,
Alss tegenspoed U wacht!
All woede stormen om U heen,
Eenn vrijheidsvriend staat nooit alleen/ 0
Familiefeestt en politieke manifestatie versmolten volledig in de speciaal voor dit
feestt geschreven 'Gerhard-legende', waarschijnlijk het werk van P.C. de Ruijter,
waarinn het samenleven van de jubilarissen tot een exempel werd gemaakt, al
opendee het nadrukkelijk met de publieke rol van de jubilerende huisvader:
Hebtt ge wel eens vrienden, van Gerhard gehoord?
Diee voorman der socialisten?
Diee vriend van de Waarheid, die Voerder van 't woord,
Diee vijand der Kapitalisten?
Zooo niet, zoo niet,
Hoortt dan eens naar dit lied,
Dann weet hier iedereen, dan weet hier iedereen,
Wiee Gerhard is en was voorheen.
Daaropp werd verhaald van Gerhards kinderjaren in Delft, hoe hij in de leer ging
bijj een kleermakersbaas en hoe 'die stoute jongeling' op reis was gegaan om zich
inn zijn vak te bekwamen. In Zwitserland werd zijn jeugdige gemoed door een
lieff meisje bewogen en met tranen in de ogen had hij haar bezworen: 'Gij moet
dee mijne zijn, of ik verga van minnepijn!' Het lieve meisje echter liet het zover
niett komen en schonk hem haar hand:
Tradd met hem in 't echtelijke leven,
Toogg met hem van de Alpen, naar Nederlands strand,
Doorr blijde verwachting gedreven.
Dee verwachtingen waren niet uitgekomen: armoede en broodroof hadden het
huwelijkslevenn getekend, evenwel zonder de echtelieden blijvend te ontmoedigen: :
Maarr hebben in den strijd, maar hebben in den strijd,
Zichh steedss aan 't heil des Volks gewijd (bis.)
Iss 't wonder dus, dat zulk een echtpaar als zij,
Dee roem is der Socialisten?
Zouu iemand, als strijder voor onze partij,
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Hunn 't eereblijk willen betwisten?
Neenn neen, neen neen,
Luidd roept hier iedereen:
Hoeraa hoera hoera, hoera hoera hoera,
Langg leve Gerhard en zijn Ga. (bis.)71
Hoewell Gerhards gade bij dit alles onmiskenbaar wat in de schaduw van haar
mann bleef, zou ook zij in het verschuldigde eerbetoon delen. Als echtgenote en
moederr had zij op voorbeeldige wijze aan de beweging bijgedragen. Nog in juli
19111 was de hoogbejaarde weduwe eregast op een bijeenkomst rond het graf van
haarr man, waar tweeduizend Amsterdamse socialisten van alle richtingen hem
alss grondlegger van de beweging herdachten. 72 Susanne Gerhard-Stehli verdiendee respect omdat zij in alle tegenspoed naast haar man was blijven staan en er
alss socialistische moeder in was geslaagd een 'sociaal geslacht' op te voeden: haar
oudstee zonen Adriaan en Jan genoten vermaardheid als de eerste 'rode' schoolmeesterss en dochter Anna Gerhard zou nog tot na de Tweede Wereldoorlog, als
conciërgee en koffiejuffrouw in het NW-kantoor aan de Amstel, de arbeidersbewegingg dienen. Een getuige die twintig jaar op dat kantoor werkte, vond dat zij
opp haar beurt 'als een goede moeder' haar taken had vervuld.73
Hett huwelijk van Hendrik Gerhard en Susanne Stehli was behalve exemplarischh in socialistische zin ook een toonbeeld van gewoon 'burgerlijk' fatsoen. Dat
hunn eerste kind al twee maanden na de huwelijksnacht werd geboren, was voor
werkliedenn niet ongebruikelijk. 'Uitgestelde' huwelijken hoefden aan het fatsoenn van de echtelieden geen afbreuk te doen, mits het huwelijk nog tijdig voltrokkenn werd of het kind achteraf werd erkend. Anders lag het wanneer het
kindd werd geboren en een huwelijk geheel uitbleef. De oudste generatie socialistenn in Amsterdam leek zeker te hechten aan bestaande fatsoensnormen, al was
dee praktijk van het leven soms weerbarstig. Klaas Ris verklaarde als eerzaam
huisvaderr tegenover de parlementaire enquêtecommissie in januari 1887, dat
driee van zijn dochters goed terecht waren gekomen, al hadden ze het niet allen
evenn breed: 'De vierde dochter is bij mij aan huis, daar zij weduwe is.' 74 Dat
laatstee was echter niet waar. Al woonde Margaretha Ris inderdaad bij haar ouderss in huis, weduwe was zij niet en zou zij als ongehuwde vrouw ook nimmer
worden.. Kinderen had zij wel en haar zoon en dochter waren vernoemd naar
Klaass Ris en zijn vrouw. De kleine Klaas en Anna Maria droegen ook, net als hun
moederr en grootvader, de naam Ris en waren daarmee gebrandmerkt als buitenechtelijkk geboren kinderen. Van de vader of vaders van de jongste Klaas Ris en
zijnn zusje ontbrak ieder spoor.75
Datt de anders toch weinig kwezelachtige Klaas Ris onder ede verklaarde dat
zijnn ongehuwde dochter weduwe was, betekende niet dat het taboe op ongehuwdd moederschap onder alle Amsterdamse werklieden even sterk werd ervaren.. Amsterdam kende van oudsher een marginale wereld waar de heersende
moraall ten aanzien van het geslachtsleven minder strak gehandhaafd kon wor-
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den.. Waar in de praktijk een menigte kinderen zonder vader opgroeide, konden
dee ongehuwde moeders onmogelijk blijvend worden uitgesloten. En waar deze
wereldd raakte aan de leefomgeving van het meest roerige contingent sociaaldemocraten,, bleek een zedelijk feilen niet altijd onverenigbaar met deelname
aann de socialistische beweging. Zo kreeg burgemeester Van Tienhoven in augustuss 1885 een delegatie aan de deur, bestaande uit Fortuyn, Eckhardt en Belderok,
diee vergezeld werden door een vrouw die de politie omschreef als 'de bijzit van
Dee Ligt'. Partijgenoot EW. de Ligt was, volgens Vliegen, 'een bekende figuur in
diee woelige dagen' en zou in september 1885 een toespraak eindigen met de
klassiekee woorden: 'Tot weerziens, al ware 't op de barrikade!' Zijn 'bijzit' was
ondertussenn niet te onfatsoenlijk om de vergaderingen van de sociaal-democratischee vrouwenvereeniging Door Vereeniging Verbetering in het Volkspark toe te
sprekenn en voor te zitten/ 6
Dee levenswandel van Amsterdamse socialisten was vanuit het oogpunt van
publiekk fatsoen in sommige gevallen allesbehalve voorbeeldig. Toen de colporteurr Piet Meegens in juni 1886 in de Damstraat een handvol gemalen peper in
dee ogen van een politieagent wierp, woonde hij als ongehuwde bij zijn ouders
inn de Vliegendesteeg, waar ook een in 1883 geboren pleegdochter in huis woonde.. Deze driejarige Jeannetta Adriana Fijth droeg de achternaam van haar elders
inn Amsterdam wonende, ongehuwde moeder, maar het kind zou in de volgende
jarenn steeds met Piet Meegens meeverhuizen. Dat maakt aannemelijk dat hij de
vaderr van zijn 'pleegdochtertje' was. Van de Vliegendesteeg trok Meegens met
zijnn ouders en het meisje via het Gebed zonder End en de Rosmarijnsteeg naar
dee Zwartehandsteeg bij 't Hol, waar in mei 1888 ook moeder Mechteld Fijth en
haarr twee oudere buitenechtelijke kinderen zich bij hen voegden. Deze informelee gezinssituatie bleef echter niet langer dan eenjaar gehandhaafd. In mei 1889
vertrokk Piet Meegens naar Groningen om een langdurige gevangenisstraf uit te
zittenn en Mechteld Fijth verhuisde, alweer hoogzwanger, met haar twee oudste
kinderenn uit de Zwartehandsteeg. Haar dochtertje Jeannetta Adriana bleef evenwell achter bij de vermoedelijke grootouders van vaderszijde: de ouders van 'peperstrooijer'' Piet Meegens.77
Mechteldd Fijth verliet Piet Meegens aan de vooravond van zijn vertrek naar
dee cel om te gaan samenwonen met de 42-jarige Regnauld Adrien (ook wel:
Rinskee Adriaan) Oosterhout, een broodschrijver die zich in de marge van de
socialistischee beweging ophield en van zich deed spreken met een lange reeks
brochuress over zeer uiteenlopende onderwerpen. Onder eigen naam of onder
hett vernuftig pseudoniem A.R. Westerhout schreef hij brochures en boeken die
somss in eigen beheer, soms ook met hulp van socialistische uitgevers als K.A.
Boss of JJ. Lodewijk op de markt verschenen. Oosterhout schreef felle pamflettenn ter verdediging van de vervolgde Amsterdamse sociaal-democraten, larmoyantee 'romantische schetsen' uit het werkliedenbestaan, een populariserende
'plaatsbeschrijvingg en geschiedenis' van het moderne Kreta, en zelfs een gedetailleerdd plan voor binnenlandse kolonisatie op communistische grondslag ter
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bestrijdingg van werkloosheid, pauperisme en drankmisbruik. 78 Een volgens de
Amsterdamsee politie 'zeer avontuurlijke loopbaan' verschafte Oosterhout stof
voorr zijn schrijven: 'In den Fransch-Duitschen oorlog was hij Franc-Tireur. Ook
iss hij soldaat bij het Indische Leger geweest.*79 Wanneer Oosterhout schreef over
hett Rijksgesticht Veenhuizen, een kolonie voor bedelaars en andere onaangepasten,, kon hij putten uit eigen ervaring: in 1885 en 1886 had hij er na veroordelingenn wegens landloperij een jaar verblijf gehouden en ook later zou hij er
nogg terugkeren. 80 Zijn talrijke brochures en een enkele roman over koloniale
oorlogenn in de Oost waren al evenzeer gestoeld op eigen ondervinding. Tot 1883
hadd Oosterhout in Indië gediend als militair schrijver en de opgedane ervaringenn hadden hem bitter gestemd. Na zijn terugkeer toonde hij zich met sarcastischee titels als Op naarAtjehl, Er op, of eronder in Atjeh en Onze expeditie naar Lombok
eenn verwoed tegenstander van het koloniale stelsel, dat de inheemsen bloedig
deedd afranselen en vermoorden, hun dochters reeds als kind onteerde, de dorpenn en velden platbrandde en dat het eigen militair personeel onder schandaligee omstandigheden liet verkommeren. 81 In Amsterdam bracht de kennismaking
mett Mechteld Fijth de schrijvende oud-koloniaal echter op een nieuw onderwerp. .
Opp 30 mei 1889, ruim een maand nadat zij met R. A. Oosterhout in de Spaarndammerbuurtt was gaan wonen, beviel Mechteld Fijth van haar vierde buitenechtelijkee kind. Oosterhout, die zelf al sinds jaren gescheiden van zijn Deense echtgenotee leefde, was er de man niet naar om haar verwijten van onzedelijkheid te
maken. 822 Hij vond het integendeel aanleiding voor een brochure Recht voor het
onechteonechte kind! waarin de opmerkelijke stelling werd verdedigd dat buitenechtelijk
geboren,, 'natuurlijke' kinderen als 'de bloem der natie' moesten worden beschouwd.. Alleen bij de verwekking van zulke kinderen had de natuur haar vrije
loopp gehad, zonder dat werkelijk onzedelijke overwegingen van maatschappelijkee of financiële aard de ouders tot elkaar hadden veroordeeld. Met een argumentatiee waarop Charles Darwin groter invloed leek te hebben gehad dan Karl Marx,
betoogdee Oosterhout dat het onechte kind, als vrucht van 'werkelijk zuivere
teeltkeuze',, haast niet anders dan een 'physiek en psychisch gezonde vrucht' kon
zijn.833 Waar de goegemeente schande sprak, leek de socialist Oosterhout buitenechtelijkk geboren kinderen niet alleen te rehabiliteren, maar henzelfs boven hun
meerr bevoorrechte generatiegenoten te stellen:
Geenn beter bewijs voor de prachtige gevolgen van de natuurlijke teeltkeuze dan
hett onechte kind en dat uit de volksklasse, die beiden in weerwil van de grootstee ontberingen: slechte huisvesting, schamele kleeding, schrale en geheel onvoldoendee voeding, een voortdurend verkeer in verpeste lucht, toch nog tot de
krachtigste,, kerngezondste leden der maatschappij opgroeien, wat met kinderenn der meer gegoede standen slechts door zorgvuldige verzorging, uitstekende
voeding,, stelselmatige oefening, ruime huisvesting en verkeer in zuivere lucht,
desnoodss afgewisseld door een verblijf aan het strand of op de heide, kan bereiktt worden.84
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Mett eenzelfde beroep op de onwrikbare wetten der natuur zou Oosterhout zich
ookk keren tegen het burgerlijk streven naar geboorteregeling door de Neo-Malthusiaanschee Bond. Hij deed dat met brochures waarin het onzedelijke van de
bijslaapp met prostituees en zelfs bloedverwanten in vergelijking met de burgerlijkee mariages de raison krachtig werd gerelativeerd.85 Zijn betogen doorspekkend
mett prikkelende beweringen als zouden 'de meeste vrouwen' wel degelijk beschikkenn over 'warm bloed, dat vurig door haar aderen stroomt' en als zouden
kruisbeeldd kussende nonnen en van Jezus dromende vrouwelijke heilsoldaten
'doorr dezelfde geslachtsdrift beheerscht en gedreven worden als de ganzenhoedster,, die zich achter een hooischelf aan een huzaar overgeeft', begaf Oosterhout
zichh welbewust buiten de grenzen van het betamelijke.86
Vrijmoedigee geluiden als die van R.A. Oosterhout wilde niet iedere uitgever
voorr zijn rekening nemen, maar er was in Amsterdam wel een aantal uitgevershuizenn van bedenkelijk allooi, ondernemingen waar titels verschenen die 'desverkiezendee onder couvert' werden toegezonden. Oosterhout bewerkte nog vóór
18900 een tweetal buitenlandse studies over De clandestiene prostitutie en De mensch
inin het geslachtsleven voor de 'Populair-geneeskundige boekhandel' A. van Klaveren,, die gespecialiseerd was in dergelijk grensverleggend onderzoek, en ook als
verspreiderr van regelrechte pornografie enige faam genoot. De firma A. van
Klaverenn werd gedreven door D. Buys Dzn., die onder zijn eigen naam in het
voorjaarr van 1897 de uitgave van Herman Heijermans' zeer zedenkwetsende
socialee roman Kamertjeszonde zou verzorgen. Daarmee was het grensverkeer tussenn de werelden van erotisch en politiek onfatsoen nog niet ten einde, want een
jaarr later verscheen bij pornograaf Duijs de eerste Nederlandse vertaling van
Loon,Loon, prijs en winst, een uit 1865 daterende voordracht van Karl Marx.87
Inn zijn zoeken naar een nieuwe, socialistische zedelijkheid stond Oosterhout
niett alleen. Dat de burgerlijke moraal dubbelhartig en voos was, hadden de socialistenn altijd al beweerd, maar nu werd door sommigen in de bestrijding ervan
gekozenn voor een meer offensieve strategie. Niet langer werd volstaan met te
benadrukkenn dat het eerlijke en brave werkliedenvolk moreel hoger stond dan
dee ontuchtige en geperverteerde kapitalisten, maar er werd gezocht naar een
nieuwe,, 'revolutionaire' moraal. Dit streven kon tot uiting komen in geheelonthoudingg en vegetarisme, maar ook in een openlijk beleden 'vrije liefde' tussen
mann en vrouw. InRecht voor Allen verschenen rond 1890 de eerste 'huwelijks-' en
geboorteadvertentiess die onverhuld melding maakten van 'vrije' verbintenissen
enn buitenechtelijke geboorten.88Toch bleven socialisten die op deze manier probeerdenn het eigen leven in overeenstemming te brengen met de hooggestemde
idealenn van vrijheid en gelijkheid voor mannen en vrouwen, steeds in de minderheid.. De heersende moraal bleek, ook onder socialistische arbeiders, een
krachtigg bolwerk.89
Zelfss de vaak gehekelde dubbelhartigheid van het burgermansfatsoen was
veell socialisten niet vreemd. In het sterk autobiografische Kamertjeszonde beschreeff Heijermans hoe zijn alter ego Alfred Spier met de gehuwde chanteuse
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Georginee Capsar onderdak vond bij de Duitse barbier Jacob Doedelaar in de Jan
Steenstraat.. Die verzekerde geen principiële bezwaren tegen hun samenleven te
koesterenn en zelf wel driejaar met zijn vrouw te hebben samengewoond alvorenss te trouwen. Bovendien lazen zij het socialistische spotblad De Roode Duivel,
datt even verderop in de Pijp door L.M. Hermans werd gemaakt:
DeDe Rooie Duivel... dat ies die beste koerantien Holland... Die zegt waar't op staat...
Diee wiendt er geen doekies om... Heb u geleze hoe die die koningin te pakke
heit?.... Als dat bij oens ien Duitschland geschreve werd, zou die allang ien die
kastt ziete... Geen troon, geen beurs, geen altaar- dat ies ook mijn leus, wie?... Vin
uu niet? Ies 'tkein skandaal dat iek zooviel belastoengbetale moet?... Wat heb iek
ann dat geld?... Daar kon iek toch een jonge meid voor haben, wie?.. -90
Dee vrouw van de barbier was van hetzelfde gevoelen en koesterde moderne opvattingen:: 'Onsin is onsin... Me man en ikke geloove an geen god, an geen koning v a nn geen duvel, an niks... Wij lese allebei De Rooie Duivel.... Hèhèhè-è-è!'91 Toen
evenwell de bedrogen echtgenoot van Georgine Caspar verhaal kwam halen, trok
dee socialistische baardsnijder, die het paar ook nog eens stiekem door een gaatje
inn het behang bleek te hebben begluurd, zijn handen schielijk van zijn onfatsoenlijkee huurders af, daarbij krachtig ondersteund door zijn echtgenote.92
Meerr dan buitenechtelijke relaties bleven homofilie en sapfisme ook voor
sociaal-democratenn onbespreekbare gruwelen. Het in 1897 bij uitgever K.A. Bos
verschenenn werkje DeVoortplanting, dat blijkens de ondertitel lichtmoest werpen
opp de 'verborgen en gevaarlijke rots' die de voortplanting was, waarschuwde
voorall uitvoerig tegen de verwoestende gevolgen van masturbatie voor het jonge
geslacht. 933 Zoals het fatsoenlijke deel van de volksklasse nauwlettend afstand
bewaardee tot de onderlaag van onfatsoenlijken, zo hield ook een meerderheid
vann de Amsterdamse socialisten liefst wat afstand tot al te vrijgevochten denkbeeldenn en toestanden op het riskante terrein van seksualiteit en gezin.

EENHEIDD OPGEDRONGEN: DE ORANJEFURIE VAN 1887
Hoewell onder socialisten rond 1890 meer dan voldoende stof voor onderlinge
conflictenn was opgeslagen, bleef de eendracht in Amsterdam bewaard. De Amsterdamsee afdeling van de SDB bood op dat moment zowel plaats aan kalme
maatschappijhervormerss die naar samenwerking met de radicale liberalen streefdenn als aan hen die in afwachting van de grote omwenteling recepten voor dynamiett uitwisselden. Het was een uitermate bont gezelschap van spaarzame
huisvaderss en erkende dronkaards, oppassende gezinshoofden en losbandige
lichtekooien,, revolutionaire geweldenaars en bezadigde kiesrechtstrijders, Multatuli-adeptenn en analfabeten, kantoorbedienden, schoolmeesters en losse sjouwers,, Duitsers, Friezen en Jordaners, mannen, vrouwen en kinderen. In de zalen
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vann het Volkspark liepen zowel veteranen rond die dertig jaar tevoren het koffiehuiss van E. H. Hartman hadden gefrequenteerd, als jongens en meisjes die nog
achttienn moesten worden.
Dee onderlinge band die de sociaal-democraten ondanks alle verschillen bijeenhield,, was voor een belangrijk deel gebaseerd op sociale netwerken die voortkwamenn uit familiale relaties en nabuurschap. Een socialistische ideologie had zich
inn deze jaren nog maar zeer ten dele ontwikkeld. Bij gebrek aan reële mogelijkhedenn voor concrete politieke initiatieven was het socialisme van de Amsterdamsee arbeiders vooral een wat vage gezindheid die nauwelijks omschrijving behoefde.. De formele organisatie stond bovendien nog in de kinderschoenen en had
haarr centrum in het verre Den Haag. Dat maakte dat het specifiek socialistische
karakterr van het Amsterdamse netwerk vooral gestalte kreeg in de gezamenlijke
belevingg van collectieve acties en gebeurtenissen. Samen trokken de socialisten
terr colportage, met honderden hoorden zij de sprekers op vergaderingen aan en
zijj aan zij bevochten zij de sabeldragers en knuppelaars van de politie. Na afloop
werdenn de avonturen druk besproken en rond de stamtafels van de eigen tapperijenn van betekenis voorzien. De banden die in het heetst van de strijd werden
gesmeed,, bleken stevig genoeg om het ontbreken van een ideologische en organisatorischee eenheid te ondervangen.
Dee zwaarste beproevingdie de Amsterdamse socialisten in deze jaren moesten
ondergaan,, was wel de roerige viering van de zeventigste verjaardag van koning
Willemm i n in februari 1887, juist een maand nadat Ferdinand Domela Nieuwenhuiss naar de gevangenis was overgebracht om een jaar lang voor majesteitsschenniss te boeten. Aan de vooravond van de vorstelijke verjaring verscheen bij
dee Haagse partijdrukker Bruno Liebers een bundeling van eerder in Recht voor
AllenAllen verschenen schetsen, die tezamen een schandaalkroniek van zekere 'Koning
Gorilla'' vormden. In de ploertige streken van dit monster was voor vriend en
vijandd het turbulente optreden van de regerende vorst goed herkenbaar. De
brochuree Uit het leven van Koning Gorilla verscheen, voorzien van een omslag
waaropp de beeltenis van het gekroonde ondier prijkte, in een zeer ruime oplage
vann zestigduizend stuks. Het werd een doorslaand succes, al waren er ook velen
diee het een onvergeeflijke aanranding van de majesteit vonden. 94 Om het allemaall nog erger te maken schreef R. A. Oosterhout een fel pamflet onder de misleidendee titel Oranje boven!, waarin de ontluisterende staat van dienst van het
Oranjehuiss in schrille kleuren werd geschilderd en een berekening werd gemaaktt van Willems inkomen, die sloot op het schokkende bedrag van 229 gulden
perr uur. Volgens Oosterhout en de socialisten had het volk geen enkele reden de
verjaardagg te vieren:
Gaa voort dus, vorstenslaven,
Mett jub'len en met juichen;
Maarr denkt niet, dat wij, Bataven,
Gedweee den nek meer buigen
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Opp al uw vreugdvertooning,
Opp al uw feestaccoorden
Terr eere van den koning,
Stemtt 't volk niet in met woorden;
Maarr in zijn somber wezen,
Zonderr een'ge verzachting,
Inn z'n oogen kunt gij 't lezen,
Zijnn antwoord is: verachting.95
Datt zulks niet voor alle Amsterdamse werklieden gold, zouden Oosterhout en
dee andere sociaal-democraten in de komende dagen aan den lijve ondervinden.
Inn de Jordaan waren geschriften als Oranje boven! en Koning Gorilla te koop in
dee rode boekhandels van Bos in de Hazenstraat en Fortuyn in deTuinstraat. De
laatstee zou later vergenoegd schrijven:
Hett verkoopen van het Gorilla geschrift in de winkels van Bos en mij was de
Oranjeklantenn vooral zeer ergerlijk; de verkoop was enorm; op een Zaterdagavondd verkocht ik er 2500. ^
Datt Fortuyn met zijn verkopend personeel een groot publiek wist te bereiken is
well zeker, maar de luidruchtige colportage van deze schandalige tekst wekte
onderr Oranjevrienden een nauwelijks te bedwingen woede.
K.. A. Bos was in februari 1887 nog maar net van Wittenburg naar de Hazenstraatt verhuisd, toen de verontwaardiging van de Oranjegezinde Jordaners op
dee stoep van zijn nieuwe onderkomen tot uitbarsting kwam. Ook achter het
raamm van zijn boekwinkekje stond Koning Gorilla in volle glorie te pronk en dat
werdd aanleiding voor een heuse strafexpeditie. In de namiddag van zaterdag
199 februari verzamelden zich in de noordelijkste straten van de Jordaan grote
troepenn feestvierders die, onder het zingen van 'Hop, hop, hop, hangt de socialistenn op!', rondliepen en zo nu en dan dreigend stilhielden voor de deur van
Fortuynn in deTuinstraat en Mater in deTweede Boomdwarsstraat. Verslaggevers
vann de pers herkenden een van de gebroeders Mens uit de Willemsstraat onder
dee aanvoerders en ook een bekende straatfiguur als 'Malle Marten', colporteur
vann het Vliegend Blad, zou zich met de leiding van dit anti-socialistisch oproer
hebbenn belast. De 'Bokkebek' Mens had zich voor deze feestelijke gebeurtenis
inn een oranje kostuum gehesen. 97
Onderr dekking van het duister werd die avond bij Fortuyn een venster ingeslagen,, en ook twee winkelruiten van Bos in de Hazenstraat moesten het ontgelden.. Bos had daarop om politieassistentie verzocht en had net als Fortuyn zijn
vrouww en kinderen in veiligheid gebracht. Ook de gezinnen die in het Volkspark
woonden,, brachten de komende nachten elders door, omdat plannen zouden
bestaann de gebouwen in brand te steken. Troepen partijgenoten bewaakten ondertussenn de woningen van Bos, Mater en Fortuyn, contact onderhoudend met
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fluitsignalen,fluitsignalen, terwijl zich achter de gesloten hekken van het Volkspark een bewapendd garnizoen van honderd socialisten zou hebben opgehouden, aangevoerd
doorr geduchte strijdsters als 'moeder van der Zande' en 'de Kloekhen'. 98 Later
zouu overigens het verhaal de ronde doen dat bij een andere gelegenheid daadwerkelijkk een poging tot brandstichting was ondernomen, die echter faalde
omdatt het hout van de vergaderlokalen zo vochtig en rot was dat het geen vlam
wildee vatten."
Inn de vroege nachtelijke uren van zondag 20 februari plakten onbekenden de
helee gevel van Bos' winkel vol met stroken oranje papier.100 De waarschuwing
wass duidelijk genoeg, maar werd in de wind geslagen: Bos liet zijn uitstalling,
ookk na aandringen van de politie, onveranderd. Die avond zouden de vrienden
vann Oranje dan ook hardere maatregelen treffen. Opnieuw verzamelde zich op
zondagmiddagg in de Jordaan veel volk en een aantal geweldenaars slaagde erin
hett huis van Jan Mater binnen te dringen. Iemand wist echter te vertellen dat de
gezochtee niet thuis was, waarop de woning weer werd verlaten.101
Dee volgende dag trok een groep van ongeveer driehonderd mannen en jongens,, nu voorafgegaan door drie mannen met een oranje vlag, de nationale driekleurr en een trompet, het centrum van de stad in. Onder trompetgeschal liepen
zijj door de Kalverstraat en Reguliersbreestraat naar het Waterlooplein, waar het
socialistischee trefpunt De Leeuw van Waterloo van bierhuishouder PJ. Penning
allee ruiten verloor. Agenten van het bureau Jonas Daniël Meijerplein zouden
rustigg hebben toegekeken, terwijl het pand verder werd toegetakeld en een lantaarnn van de gevel werd getrokken. Vervolgens was de stoet naar het Paleis op de
Damm getrokken waar het volkslied werd aangeheven en de bevelvoerende officier
zoo vriendelijk was de verzamelde menigte te begroeten. Als zovele oproerige
optochtenn in het verleden was ook deze vervolgens naar de Keizersgracht opgemarcheerd.. Daar was op signaal van de trompetter stilgehouden voor de burgemeesterswoning.. Anders dan voorheen werden nu echter niet de ruiten ingeworpen,, maar klonk een ferm 'Wien Neêrlands bloed door d'aderen stroomt' en zelfs
hett 'Lang zal hij leven in de gloria'. Na een kort beraad op de Westermarkt
stroomdee de menigte weer de Jordaan in, waar in de Hazenstraat werd afgerekendd met K. A. Bos. Zijn winkelpui werd nu volledig vernield, waarbij de vlaggenstokkenn goede diensten bewezen bij het inslaan van de bovenste vensters.
Binnenn was de winkel van Bos bezet door een tiental partijgenoten en dat zal de
aanvallerss ervan weerhouden hebben het pand daadwerkelijk te betreden.102
Geduchterr nog dan in de Hazenstraat was de verdediging die Fortuyn rond
zijnn winkel en woning had verzameld. Naar het dagblad De Amsterdammer in die
dagenn meldde, hadden Fortuyns vrienden het na de gebeurtenissen op zaterdag
enn zondag raadzaam geacht de Tuinstraat en directe omgeving te bewaken:
Daartoee werd een dienst georganiseerd. Niet alleen hield men door boden zich
opp de hoogte van de beweging van den troep, maar ook in de omliggende stratenn hadden hier en daar kleine troepjes post gevat, terwijl verkenningen wer-
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denn uitgezonden, ten einde te waarschuwen, wanneer de vijand mocht naderen.. Deze scheen het zich echter voor gezegd te houden en verscheen niet in de
straat,, waar hun zeker een warme ontvangst wachtte.103
Dee herinneringen van Fortuyn zelf bevatten overigens een opmerkelijke correctiee op het beeld van krijgshaftige socialistische mannen die de winkel van hun
voorzitterr verdedigden:'vooral mijn buurvrouwen verleenden uitstekende hulp
zoodatt ik [...] er goed af kwam'. 104 Een bewoner van de Willemsstraat die op het
politiebureauu Noordermarkt het aanbod kwam doen om met andere Willemsstraterss Fortuyn uit zijn woning te halen en hem te laten uitleggen wie er met
'Koningg Gorilla' bedoeld was, werd dit plan door agenten sterk ontraden. 105 Na
eenn turbulent weekeinde moet het eenieder duidelijk zijn geweest dat de troepenn van Willemss trater Mens en die van Tuins trater Fortuyn aan elkaar gewaagd
waren.. Dat het strijdperk na maandag 21 februari naar elders werd verplaatst,
moett daar nauw mee hebben samengehangen.
Alss een belegerd bolwerk in een volstrekt door de tegenstander beheerst terreinn stond het bierhuis van de socialist Penning aan het Waterlooplein in het
hartt van de fel Oranjegezinde Jodenhoek. Op zondag waren hier de vensters al
ingeslagen,, maar de openstaande rekeningzou pas twee dagen later op werkelijk
bevredigendee wijze worden vereffend. Op dinsdag 22 februari 1887 zat De Leeuw
vann Waterloo al in de middag vol met ongeveer zestig gespannen sociaal-democratenn die zich hadden voorgenomen de verwachte bestorming door de gecombineerdee macht van Willemsstraters en Jodenhoekers het hoofd te bieden. Van tijd
tott tijd kwamen 'bodes' en 'verspieders', die de omgeving in het oog hielden,
berichtt brengen omtrent de bewegingen van de tegenstander. Onder de verdedigerss in het café was ook de Atjeh-veteraan R.A. Oosterhout, die nog dezelfde
weekk een ooggetuigenverslag in druk zou laten verschijnen. Om halfelf in de
avondd kwam een inspecteur verzekeren dat eenieder veilig huiswaarts keren
kon,, maar volgens Oosterhout maakten slechts 'enkele vreesachtigen' van dat
aanbodd gebruik:
Omstreekss tien minuten later kwam een bode het bericht brengen, dat een
bendee van misschien drieduizend man in aantocht was. Eenige minuten later
volgdee het bericht, dat zij reeds op den Dam waren [...] Een volgende bode melddee hun doortrekken van de Damstraat, en enkele minuten later weder een dat
vann de Hoogstraat. Nog een, de laatste kwam binnenstormen en vertelde, dat
zijj dichtbij waren. Die daarbinnen waren hoorden ook reeds onmiddellijk een
levenn als van een opkomende storm, en toch stonden die menschen bedaard af
tee wachten.106
Eenn aantal angstige ogenblikken ging voorbij voordat de eerste ruiten sneuveldenn en de deur werd ingetrapt. In de deuropening verscheen een kleine gestalte
diee tartend vroeg: 'Zoo, ben jelui daar socialen!' en na een waarschuwend pi252 2

stoolschott te hebben gelost deden de socialisten een vergeefse uitval. Twaalf met
talhoutenn en biljartkeus om zich heen slaande socialisten konden de opeengedrongenn menigte echter niet afschrikken, zelfs niet met het afvuren van acht
pistoolschoten,, en eendrachtig stormden agenten en Oranjevriendendegelagkamerr binnen. Wat volgde was een grondige afrekening voor het leed dat het Huis
vann Oranje was aangedaan. De bierpomp,, rekken vol glazen, lampen, stoelen,
tafelss en de buffetspiegel werden verbrijzeld, de schilderijen en het biljartlaken
aann stukken gereten. Na afloop bleek de complete inventaris van De Leeuw van
Waterlooo grondig vernield en waren de geldlade en zes ivoren biljartballen ontvreemd. .
Dee verdedigers zelf kwamen evenmin ongeschonden uit de strijd. Slechts een
enkelingg liep geen verwondingen op en zij die niet in de verwarring wisten te
ontkomen,, werden hardhandig naar het bureau overgebracht en daar ingesloten.1077 Op het bureau Jonas Daniël Meijerplein werden die avond 32 sociaal-democratischee verdedigers uit De Leeuw van Waterloo ingerekend. De zwaarst
gewondenn werden naar het Binnen Gasthuis overgebracht, maar de anderen
brachtenn bebloed en gekneusd een lange en koude nacht op het bureau door,
waarr aanvankelijk hun belagers nog vrij in- en uitliepen. Die nacht en de volgendee ochtend kwamen burgemeester Van Tienhoven en commissaris Stork in eigen
persoonn op het bureau poolshoogte nemen. Toen de socialisten in de loop van de
volgendee dag werden vrijgelaten, moesten zij als laatste beproeving spitsroeden
lopenn door de vijandige menigte die zich voor de deur van het bureau had verzameld.1088 Onder de bestormers van het bierhuis werden geen arrestaties verricht.
Dee Oranjefurie gaf de Amsterdamse sociaal-democraten nog lang stof tot
napraten.. Nog in 1891 verscheen een uitgebreide brochure van Frank van der
Goess onder de titel Ter herinnering waarin de gang van zaken gedetailleerd uit de
doekenn werd gedaan.1099 Het direct na afloop verschenen verslag van Oosterhout
boodd behalve een relaas van de vijandelijkheden ook passages die zich lieten
lezenn als eervolle vermeldingen in een militair rapport. De brochure verscheen
anoniemm en ook in de tekst zelf werden, in verband met de dreigende rechtsvervolging,, geen namen genoemd, maar de partijgenoten moeten geweten hebben
wiee de 'enkele vreesachtigen' waren die zich uit de voeten hadden gemaakt,
zoalss zij ook wisten dat de vrouw die zich volgens Oosterhout het moedigst had
geweerd,, niemand anders was dan Carolina Sara Stevens, de echtgenote van
colporteurr Eckhardt:
Eenee vrouw stond vooraan onder de verdedigers. De socialisten waren intusschenn tot de tweede helft van de zaal teruggetrokken, toen een jood het
kokend-water-toess tel met een steen wilde omwerpen. Dezelfde vrouw vloog
wederr naar voren en zette het toestel weder recht, daar een verwonde, die zich
onderr het buffet geborgen had, anders verbrand ware. Zij ontving daarbij in
denn rug twee sabelhouwen met het plat. [...] Toen dezelfde moedige vrouw een
man,, die gevallen was, wilde oprichten, kreeg zij een sabelhouw op den pols,
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enn toen zij later het gebouw wilde verlaten voorkwam zij slechts een anderen
doorr den sabel met beide handen te grijpen.110
Wiee kon bogen op een rol in de verdediging van De Leeuw van Waterloo moet
daarmeee onder de kameraden niet weinig aanzien hebben verworven. Te midden
vann taferelen als zich op deze avond afspeelden, werden emotionele banden
gesmeedd die meer betekenis hadden dan welke politieke of ideologische overeenstemmingg ook. De Oranjefurie maakte van de Amsterdamse socialisten een
gemeenschapp van martelaren en schiep - letterlijk - een bloedband tussen de
getroffenenn die de woeste aanvallen samen hadden beleefd.
Omgekeerdd kregen de 'enkele vreesachtigen' die de vuurdoop niet hadden
doorstaan,, het zwaar te verduren. Nog in 1904 sneed Domela Nieuwenhuis dit
teree punt aan door, bij het overlijden van PJ. Penning, te herinneren aan een
fatalee vergissing die de verdedigers parten had gespeeld:
Dee aanval had plaats; misschien ware deze afgeslagen indien niet een verwarringg was ontstaan, die behalve tot de verergering van het bloedbad ook later tot
ernstigee beschuldigingen onder de partijgenooten zelven heeft bijgedragen.
Velee jongelingen van de schermklub bevonden zich op straat ten einde zoo
noodigg hun kameraden in het kafé bij te springen. Doch door een nooit opgehelderdenn samenloop van omstandigheden trokken zij af en kwamen eerst
terugg toen het vreeselijke gebeurd was. Ik wil hier niets meer er van zeggen om
geenn oude wonden open te rijten.111
Dee Oranjefurie mocht een ernstige tegenslag zijn, de socialisten grepen de gebeurtenissenn vrijwel direct aan voor een moreel tegenoffensief. Dat de aanvallers
mett geld en jenever door duistere figuren waren 'gekocht', stond voor hen wel
vast.. Bovendien contrasteerde het terughoudend optreden van de politie wel
heell sterk met de doortastende wijze waarop het Palingoproer was gedempt. Het
droegg allemaal bij aan het gevoel vogelvrij verklaard te zijn door een maatschappijpij die door louter vijanden bevolkt leek.
Dee gemeenschap van getrouwen, zij die de vuurdoop hadden doorstaan en te
middenn van woedende stormen bleven koersen op een betere toekomst, wisten
dee onderlinge band door de Oranjefurie slechts gesterkt. De onderlinge eenheid
kreegg zelfs een tastbaar symbool in een eigen monument dat de herinnering
levendd moest houden. Metselaars voorman Piet Verdorst, die met zijn vriend Jan
vann Zutphen tot de verdedigers van Pennings café had behoord, bouwde uit de
brokstukkenn van het meubilair een heuse gedenkzuil, die een centrale plek kreeg
inn de heropende Leeuw van Waterloo. Met hetzelfde doel voor ogen lieten de
socialistenn ansichtkaarten maken waarop de brokstukken van het interieur te
zienn waren, omkaderd door de tekst van het derde grondwetsartikel: 'Allen die
zichh op het grondgebied van het Rijk bevinden, hetzij ingezetenen of vreemdelingen,, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.'112
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Dee Oranjegezinden uit de Jodenhoek en Willemsstraat had het echter evenminn ontbroken aan gevoel voor symboliek en ritueel. Zij lieten hun stoeten voorafgaann door de nationale driekleur en oranje vaandels, lieten de trompetten
schallen,, plakten de gevel van K. A. Bos dicht met oranje papier en zongen luidkeelss hun nationale liederen: 'Wien Neêrlands bloed' en 'Hop-hop-hop, hang de
socialistenn op!' Verslaggever Geerke zag na afloop van de bestorming van De
Leeuww van Waterloo hoe een zingende troep Oranjevrienden in de Oude Doelenstraatt toevallig stuitte op burgemeester Van Tienhoven en hoofdcommissaris
Steenkamp.. De aanvoerder toonde hun trots de buitgemaakte hoed van P. J. Penningg die op een biljartkeu als trofee werd meegedragen."3 Een andere lezing
wildee dat de hoed op een keu in optocht van de Jodenhoek naar de Jordaan werd
gebracht,, waardezegevierendeOranjevriendenin de Willemsstraat luidkeels om
Menss begonnen te roepen. De politie-inspecteurs Panhorst en Verbeek zouden
toen,, naar beiden voor de rechter verklaarden, 'Mens hebben opgeklopt', 'omdat
diee menschen anders niet weg wilden gaan'. De 'Bokkebek' had een korte aubade
inn ontvangst genomen en de aanvoerder van de stoet, een 'Israëliet', zou tegenoverr de inspecteurs hebben verklaard: 'dat is de hoed van Van der Stad, maar nu
iss het geen roode hoed, maar een vrijheidshoed'.114
Dezee rituele viering van de overwinning op de socialisten leek de bewering
vann de slachtoffers te bevestigen: de Oranjefurie als resultaat van een verbond
tussenn de Amsterdamse heersende klasse en de onwetende of dronken proletariess van de Willemsstraat en de Jodenhoek. Volgens Oosterhout ging zelfs het
geruchtt dat een van de gebroeders Mens op de vrijdag voor de Oranjefurie losbarstte,, op audiëntie bij de burgemeester was geweest."5
Hoewell geen van de aanvallers werd gearresteerd, was duidelijk dat het merendeell afkomstig was uit de directe omgeving van het Waterlooplein. Het joodsee proletariaat van Amsterdam had bijzonder weinig op met het socialistisch
strevenn en de aanwezigheid van Pennings bierhuis in hun eigen buurt moet
velenn een doorn in het oog zijn geweest. Terwijl de woningen van Fortuyn, Bos
enn Mater door tientallen Jordaanse partijgenoten en buurvrouwen werden verdedigd,, was Penning aangewezen op hulp van buiten. Zijn naaste buren zouden
dee politie juist ter wille zijn en toonden zich aan de vooravond van de feestelijke
heropeningg van De Leeuw van Waterloo in april 1887 zeer bevreesd voor represailles.. Pennings bovenburen, Mozes Elias Zomerplaag, Jacob Pezaro en Debora
Knokker,, hadden reden om bang te zijn: zij hadden de politie achteraf verteld
watt zij van de gesprekken in het café hadden opgevangen en op de avond van de
bestormingg hadden zij rechercheurs in hun woning binnengelaten. De politie
konn hun slechts op het hart drukken de kalmte te bewaren en geen aanleiding
tott moeilijkheden te geven.116
Vann de 32 verdedigers wier namen door de politie werden genoteerd, woondenn er, buiten vader en zoon Penning, niet één in de Jodenhoek. Uit de omliggende,, niet-joodse buurten van het centrum waren vier man afkomstig en uit de
oostelijkerr gelegen Dapper- en Czaar Peterbuurt nog eens drie. Nog verder van
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huiss waren de zes socialisten uit de Pijp, de drie uit de Kinkerbuurt en de vrouw
diee zelfs helemaal uit de Spaarndammerbuurt kwam. Het grootste contingent
verdedigerss werd echter als altijd geleverd door de Jordaan, vanwaar dertien
socialistenn naar het Waterlooplein waren getogen om De Leeuw van Waterloo
tegenn de Oranjevrienden te beschermen.117 Duidelijk was in elk geval dat Penningss bierhuis door de centrale ligging aan het Waterlooplein een belangrijke
functiee vervulde als ontmoetingspunt voor socialisten uit verschillende delen
vann de stad. Maar die centrale ligging in de zo vijandelijk gezinde Jodenhoek
bleekk tegelijkertijd een risicofactor.
Dee grootscheepse betrokkenheid van de Amsterdamse joden bij de bestormingg van het bierhuis droeg in belangrijke mate bij aan de toch al weinig vriendelijkk houding van de Amsterdamse sociaal-democraten. Oosterhout nam enkele
dagenn na afloop van de gevechten geen blad voor de mond: 'Schmoel had een
offensieff verbond gesloten met Smeris. ni8 Toen burgemeester VanTienhoven een
maandd later in de gemeenteraad voorstelde, het verzoek van Penning en Bos om
schadevergoedingg af te wijzen, was de oorzaak van die gierigheid voor Oosterhoutt duidelijk: 'als Burgemeester van een stad, waarin veertig duizend joden
wonen,, kunt gij ook niet anders voorstellen dan als jood'.119 Jan Fortuyn zou
enkelee j aren later uitgever worden van een geruchtmakende brochurereeks Ach ter
dede schermen van jonkvrouw Wilhelmina Frederika von Barnekow-Tindal, een
schandaalkroniekk op onverhuld antisemitischegrondslag, waarvoor 'mRechtvoor
AllenAllen druk werd geadverteerd.120
Datt de strijd van de Amsterdamse socialisten bij gelegenheid ook in antisemitischee termen werd vervat, was niet verwonderlijk. De lokale beperkingen die de
SDBB bij het werven van aanhangers ondervond, bepaalden onder meer dat de
Jodenhoekk onbegaanbaar terrein voor propaganda was. De bestaande rivaliteit
tussenn de Amsterdamse buurten had in het geval van de Jodenhoek altijd al een
extraa dimensie gehad door de etnische samenstelling van de buurtbevolking.
Meerr nog dan Willemsstraters en Eilanders, vormden de Amsterdamse joden nu
eenmaall een aparte en herkenbare gemeenschap. Zolang die gemeenschap immuunn bleef voor sociaal-democratische besmetting, bewezen antisemitische
geluidenn goede diensten bij het versterken van de samenhang onder de Amsterdamsee socialisten. Problematisch werden de verhoudingen pas toenin de volgendee jaren joodse arbeiders met het socialisme in aanraking kwamen.
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Bijj aanvang van het laatste decennium van de negentiende eeuw bereikte
dee SDB het hoogtepunt van zijn populariteit, maar nog geen vijfjaren later
wass de socialistische arbeidersbeweging hopeloos verdeeld geraakt en leek
allee kracht verdwenen. De organisatorische eenheid ging teloor onder invloedd van tot dan toe volstrekt ondergeschikte elementen als politieke strategiee en ideologische geloofsartikelen. De tegenstellingen tussen 'revolutionaire'' en 'parlementaire' socialisten liepen ook in Amsterdam hoog op en
verscheurdenn de afdeling. Wapenen die tegenover de klassenvijand altijd
goedee diensten hadden bewezen, werden nu onderling gehanteerd. Socialistischee vergaderingen konden in deze jaren volkomen uit de hand lopen
wanneerr de partijgenoten eikaars strategische en ideologische stellingnamenn te lijf gingen met honende spot en lasterlijke aantijgingen. Perspolemieken,, hatelijke interrupties in vergaderingen en zelfs het royeren van in
ongenadee gevallen partijgenoten deden hun intrede in het partijleven van
dee Amsterdamse socialisten.
Dee nieuwe of parlementaire richting in het socialisme zou uiteindelijk
wordenn belichaamd in de SDAP, die als landelijke partij werd opgericht in
augustuss 1894. In Amsterdam werd de scheuring al enige maanden eerder
voltrokkenn met de oprichting van een nieuwe Sociaal-Democratische Vereeniging,, die zich openlijk bekende tot het marxisme van de Duitse sociaaldemocratenn en om die reden de Amsterdamse SDB de rug toekeerde. Domelaa Nieuwenhuis ontwikkelde zich verder tot voorman van het anarchisme
enn verliet 'zijn' Bond in 1897. Nog voor de nieuwe eeuw was aangebroken,
wass daarmee een definitief einde gekomen aan de eenheid in de Nederlandsee socialistische arbeidersbeweging. Bij zijn afscheid van de SDB beschreef
dee vooraanstaande parlementaire sociaal-democraat Hubertus van Kol in
18944 op teleurgestelde toon de toenmalige verhoudingen:
Geenn zweem meer van onderlinge waardeering, van ridderlijken strij d, van
edelmoedigheidd tegenover tegenstanders; slechts haat, achterdocht en
verdachtmakingen.1 1

Dee SDB zelf werd nog in hetzelfde jaar 1S94, na een wat al te boude formuleringg over 'wettige en onwettige middelen' in het nieuwe beginselprogram,
ontbondenn en als Socialistenbond heropgericht. Als voormalige 'centrumfractie'' tussen parlementaire sociaal-democraten en revolutionaire anarchistenn zou de Socialistenbond nog enkele jaren een rol als middelaar en
hoofdstroomm van de socialistische arbeidersbeweging trachten te vervullen,
maarr rond de eeuwwisseling moest ook deze het hoofd in de schoot leggen.
Voortaann zou de geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in
Nederlandd en Amsterdam er een zijn van onderlinge onenigheid, hoogoplopendee ideologische meningsverschillen en aanhoudend rumoer.
Daarr stond weliswaar tegenover dat de SDAP enig succes in haar streven
niett kon worden ontzegd. Ook in Amsterdam zou deze formatie na de
eeuwwisselingg een zekere populariteit in de arbeidersklasse verwerven, die
haarr in staat stelde tot de gemeenteraad toe te treden en uiteindelijk zelfs
wethouderspostenn te gaan bekleden. Al lang voor het zover was, maakte de
SDAPP kennis met de haat en afkeer die alleen al haar bestaan in sommige
kringenn van de Amsterdamse arbeidersklasse opriep. De strijd tegen de
'rijkee sodemieters' en 'volksverneukers' diende voortaan ook binnen de
eigenn socialistische gelederen gevoerd te worden, en daarbij stond een rijk
arsenaall aan symbolen en rituelen ter beschikking. Nog tien jaar na de
scheuringg van 1894 konden vergaderingen van Amsterdamse sociaal-democratenn door het optreden van 'anarchisten' in het honderd lopen. De journalistt J.F. Ankersmit, zelf een vooraanstaand man in de nieuwe partij, was
ooggetuigee van een dergelijk treffen, waar bleek dat oude rituelen ook in
hett nieuwe tijdperk van ideologisch partijschap nog functioneel konden
zijn: :
Iederr ogenblik wilden zij onze sprekers en het bestuur te lijf en de stoelen
vlogenn door de zaal, alsof het niets was. Op een gegeven moment klom een
Jordaansee schone boven op een tafeltje, keerde het bestuur de rug toe, tilde
haarr rokken op en sloeg gillend met haar hand op haar keper onderbroek,
omm aldus haar verachting voor sociaaldemocraten te uiten. 1
Aann de verdere opmars van het parlementair socialisme heeft ook dit fraaie
gebaarr geen halt kunnen toeroepen, maar dat van verzoening nimmer sprakee zou kunnen zijn, moet eenieder duidelijk zijn geweest.

[13]] De Dam rond 1890.
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I N T E R N A T I O N A A LL S O C I A L I S M E , DE P R O V I N C I E
ENN DE A M S T E R D A M S E R O Z E N G R A C H T

Dee omstandigheden waaronder de Amsterdamse afdeling van de SDB bij aanvangg van het laatste decennium van de negentiende eeuw optrad, veranderden
inn korte tijd ingrijpend. Belangrijk was vooral dat aard en intensiteit van de
relatiess met de buitenwereld zich wijzigden. De internationale contacten en
invloedenn werden met het totstandkomen van de Tweede Internationale geformaliseerdd en verloren daarmee veel van hun tot dan toe vooral toevallig en persoonlijkk karakter. Tegelijkertijd breidde de landelijke organisatie van de Nederlandsee sociaal-democraten zich snel uit en ontstonden in Twente, Groningen en
voorall Friesland nieuwe bolwerken naast het aloude Amsterdamse. De verschillendee afdelingen in den lande haalden de onderlinge banden bovendien nauwer
aann en daarmee won de centrale leiding van het landelijke partijapparaat aan
belang. .
Terwijj 1 deze ontwikkelingen op internationaal en nationaal niveau plaatsvonden,, wist de Amsterdamse SDB-afdeling haar positie ten opzichte van geestverwantenn in de rest van Nederland te behouden en zelfs te versterken. In de eerste
jarenn na 1890 werden meer en meer onderdelen van de landelijke organisatie
naarr Amsterdam verplaatst en daarmee werd Amsterdam, meer nog dan voorheen,, vanzelfsprekend het oriëntatiepunt voor de socialisten in het land. Ook in
Amsterdamm zelf stelde de versnelde uitbreiding van stad en bevolking, en de
daarmeee gepaard gaande grotere verspreiding van de aanhang, nieuwe eisen aan
hett eigen apparaat.

INTERNATIONALEE VERHOUDINGEN

Opp 14 juli 1889, tijdens het eeuwfeest van de bestorming van de Bastille, was de
Amsterdammerr Jan Fortuyn met zijn partijgenoten Domela Nieuwenhuis uit
Denn Haag, Willem Vliegen uit Maastricht en Willem Helsdingen uit Rotterdam,
inn Parijs om er een internationaal socialistisch congres bij te wonen. Het meest
tastbaree resultaat van deze bijeenkomst was het voornemen om, naar Amerikaanss voorbeeld, op 1 mei 1890 actie te voeren voor de achturige werkdag. De
Centralee Raad van de SDB sloot zich bij dit voorstel aan en startte april 1890 een
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campagnee die met wervende oproepen in Recht voor Allen ('Arbeiders! De eerste
Meii nadert!*), getekende voorplaten en speciaal voor de gelegenheid geschreven
liederenn als de 'Achturen-Marsch' de socialistische aanhang moest voorbereiden
opp de introductie van een gloednieuwe traditie. De meiviering werd zowel internationaall als in Nederland een doorslaand succes en zou, hoewel het oorspronkelijkee congresbesluit in Parijs daarin niet voorzien had, een jaarlijks terugkerend
fenomeenn worden.1 Ook het Parijse congres van 1889 zou in volgende jaren wordenn herhaald en daarmee herleefde, voor het eerst sinds het Haagse congres van
18722 het einde van de Eerste Internationale had ingeluid, een overkoepelende
organisatiee van de socialistische partijen in Europa en daarbuiten. Het denkbeeldd van een wereldwijde beweging die arbeiders uit alle landen tot een onoverwinnelijkee macht zou verenigen, raakte een gevoelige snaar. In de Amsterdamse
Jacobb van Campenstraat werd de meiviering van de socialisten uit de Pijp in 1890
luisterr bijgezet met een toespraak van Jan van Zutphen, die sprak over het veroverenn van de 'normale', achturige werkdag in... Australië.2
Dee congressen van wat al snel als Tweede Internationale bekend zou komen
tee staan, hadden niet alleen gevolgen voor de strijdagenda en feestkalender van
dee Nederlandse en Amsterdamse sociaal-democraten. Zo vloeide de oprichting
vann de eerste landelijke vakcentrale in Nederland, het Nationaal Arbeids-Secretariaat,, in augustus 1893 mede voort uit de aanbevelingen die het tweede internatiotaalee congres in 1891 te Brussel had gedaan.3 Minder verheugend was dat de
nieuwee internationale arena van meet af aan het toneel van harde botsingen
tussenn de socialisten onderling werd. De strijd die tijdens het Haagse congres
vann de Internationale tussen aanhangers van Marx en Bakoenin had gewoed,
bleekk nog niet beslecht. Voornaamste twistappel werd de vraag welke houding
dee socialisten hadden aan te nemen tegenover burgerlijke verworvenheden als
hett parlement, vrije verkiezingen en sociale wetgeving. Binnen de nieuwe Internationalee verdedigden met name de Duitse sociaal-democraten een strategie die
gerichtt was op het winnen van parlementaire invloed waarmee, nog onder kapitalistischee verhoudingen, een begin zou kunnen worden gemaakt met de veroveringg van politieke vrijheden en sociale hervormingen. Middel tot dit doel was
eenn sociaal-democratische beweging die in hoge mate gekenmerkt zou moeten
wordenn door ideologische eensgezindheid, gecentraliseerde organisatiestructurenn en een zeer geduchte partijdiscipline.
Hett 'parlementaire' standpunt en het bijbehorende concept van een 'moderne'' politieke massapartij werden niet zonder slag of stoot door alle socialisten
geaccepteerd.. Domela Nieuwenhuis werd een der voornaamste woordvoerders
vann de 'revolutionaire', tegen het 'Pruisischstaatssocialisme' gekante vleugel van
dee nieuwe Internationale. Hoewel hij zelf tussen 1888 en 1891 lid was van de
Tweedee Kamer voor het kiesdistrict Schoterland, veroo rloofde Domela Nieuwenhuiss zich al op het Parijse congres van 1889 een etymologische kwinkslag als zou
hett woord parlement zijn samengesteld uit hetFranse/xzrfcren mentir: praten en
liegen.. Voor de Duitse partijleider Wilhelm Liebknecht golden de Nederlandse
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socialistenn en hun aanvoerder dan ook al snel als schoolvoorbeelden van wat de
socialistischee beweging niet moest zijn.4
Dee totstandkoming van de Tweede Internationale viel vrijwel samen met het
intrekkenn van Bismarcks Socialistenwet in 1890. De daaropvolgende socialistischee opmars in Duitsland leek haast onstuitbaar en maakte op vriend en vijand
diepee indruk. Niet minder dan 38 sociaal-democraten werden nog datzelfde jaar
tott afgevaardigden in de Rijksdag gekozen en dat was meer dan enig andere
socialistischee beweging ooit had gepresteerd. Ook Domela Nieuwenhuis toonde
zichh aanvankelij k nog enthousiast over de onmiskenbare successen van de Duitse
broeders.. Van de Rijksdagverkiezingen in februari 1890 was hij ter plekke getuige.. Zijn kinderen had hij bij vertrek een ijstaart beloofd ingeval het aantal sociaal-democratischee stemmen het miljoen zou overstijgen en nog voor de officiële
uitslagg bekend was, ontvingen de kinderen Domela Nieuwenhuis verheugend
nieuwss van hun opgetogen vader: 'De taart zal wel gewonnen zijn, want al is het
geheelee cijfer nog niet opgemaakt, men kan gerust nu reeds zeggen dat er meer
dann 1 millioen stemmen op onze lui zijn uitgebracht/ 5 Luttele jaren later was
vann het enthousiasme voor 'onze lui' weinig meer te bespeuren. Volgens H.H.
vann Kol had Domela Nieuwenhuis met verdachtmakingen en scheldpartijen aan
hett adres van de Duitse kameraden de geesten toen zozeer bedorven:
Datt alleen het noemen der namen van mannen als Bebel en Liebknecht in eene
openbaree vergadering door Amsterdamsche socialisten met gefluit en gesis
werdd ontvangen.6
Dee interne onenigheid werd grotendeels uitgevochten onder de 'geopolitieke'
noemerss die de kampen in het internationale socialisme kregen toebedeeld. De
minderheidd van Nederlandse voorstanders van parlementaire actie bekende zich
tott een marxisme van Duitse of Centraal-Europese makelij, zoals de revolutionairee meerderheid zich aanhanger verklaarde van een libertaire variant van
Fransee of Latijnse bodem. Het was dan ook geen toeval dat Domela Nieuwenhuiss zijn kritiek op de 'illusiepolitiek' van de parlementairen het uitvoerigst
onderr woorden bracht in twee Franstalige brochures: Le socialisme en danger en
SocialismeSocialisme libertaire et socialisme autoritaire.7 Aan het feit dat het 'Pruissische staatssocialisme'' in Nederland aanvankelijk maar weinig populariteit genoot, zullen
dee vanouds ambivalente gevoelens van geringschatting en angstig ontzag voor
hett grote buurland ondertussen niet vreemd zijn geweest.8
Inn de internationale discussie kreeg de Duitse stem extra gewicht doordat de
familiee en vriendenkring van Marx zaliger zich ondubbelzinnig achter de Duitse
partijleiderss August Bebel en Wilhelm Liebknecht schaarde. Deze emigrantenkringg te Londen en Parijs, waarvan de dochters Marx en hun echtgenoten de
kernn vormden en die, tot aan diens overlijden in 1895, door Friedrich Engels
werdd aangevoerd, stond in voortdurend contact met toonaangevende socialisten
inn Duitsland, G root-B rittanniê", Amerika en het Europese continent. 9 Ook de
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parlementairr gezinden in de Nederlandse beweging klopten bij hen niet vergeefs
omm steun aan. In Recht voor Allen werd meermalen geklaagd over de behendigheid
waarmeee de Duitse parlementairen hun internationale contacten wisten in te
zetten: :
Dee Duitsche socialisten hebben tot hiertoe de beste korrespondentie gehad met
vriendenn in Londen, Parijs, New-York enz. Ze hadden de meeste 'centen' in kas.
Elkk hunner vrienden kwam als afgevaardigde op 'n internationaal arbeiderskongres,, al kwam i dan ook voor anderhalve man en een paardekop en vandaar
datt de Duitsche socialistische partij [...] de doorslag gaf.10
Hoee weinig dit alles gemeen had met een waarachtig internationalisme werd, ter
gelegenheidd van het internationaal congres te Londen in 1896, nog eens onderstreeptt door een hilarische persiflage op een zogenaamd uitgelekt 'geheim document'' uit het Berlijnse hoofdkwartier van de 'Officieele Internationale Parlementairee Sociaal-Democratie (Limited)'. Met de publicatie van dit 'document'
onthuldee Alexander Cohen in Recht voor Allen hoe de parlementaire overwinning
opp het congres tevoren onder Duitse regie was verzekerd door werving van gehoorzamee afgevaardigden, desnoods van volstrekt gefingeerde arbeidersorganisaties.. De 'sociaalparlementaire Boegsprietlopers vereniging: "Houd je taai!"
vann Reikiavik' zou in Londen vertegenwoordigd worden door 'burger Olaf
Troelstra',, de 'Edelmoedige Pedadogen [sic]' uit het Siamese Bangkok door de
Amsterdamsee onderwij zer Jan Gerhard, de Groenlandse kiesvereniging 'De Leukee Mandaathengelaars' uit Upernivik door W.H. Vliegen, en een propagandaclub
uitt Shiraz (Perzië) door 'burger J.H. Schaper, van de Surhuisterveense Heide'.11
Ondertussenn had de leiding van de wel degelijk bestaande Gentse sociaaldemocratischee beweging, die nauwe banden onderhield met de Duitse parlementairen,, in deze jaren herhaaldelijk te kampen met anarchistische opposities.
Opmerkelijkk genoeg hadden daarin Nederlandse immigranten, als de jongere
broerr van tapper P. J. Penning, enkele vaste correspondenten van Domela Nieuwenhuiss en de Gentse inzenders voor de rubriek 'buitenland' inRecht voor Allen,
steedss een zeer voornaam aandeel.12 Tijdens een meeting in september 1896 werd
dee Gentse oppositionelen dan ook het verwijt van 'buitenlandsche inmenging'
voorr de voeten geworpen. Die aanklacht werd evenwel direct beantwoord met
dee beschuldiging dat de socialistische leiders van Gent zelf op hun beurt de Hollandsee scheurmaker Troelstra, buiten de boeken om, financieel hadden ondersteundd in zijn strijd tegen de Hollandse partij.13 Kennelijk was de heimelijke
mobilisatiee van buitenlandse hulptroepen onder de internationale socialisten
niett voorbehouden aan een der strijdende kampen.
Datt de kleine Nederlandse beweging zich niet leek te willen neerleggen bij de
internationalee opmars van de parlementaire richting, wekte in Duitsland de
nodigee wrevel. Daar stond tegenover dat ook in Nederland sommige sociaaldemocratenn diep onder de indruk raakten van het succes van de Duitse partij.
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Dezee tegenstanders van het al te revolutionaire 'dwepen' in de SDB zouden er
uiteindelijkk in slagen hun krachten te bundelen om te pogen de beweging op
eenn nieuwe, 'moderne' leest te schoeien. Wie in deze jaren in Nederland durfde
opp te komen tegen de 'anarchiserende' Domela Nieuwenhuis, en de strijd voor
hett parlementaire socialisme wilde aangaan, kon daarbij op welwillende morele,
politiekee en financiële steun van de Duitse vrienden rekenen.
Daarbijj was een sleutelrol weggelegd voor de wat mysterieuze figuur van
Ignazz Bahlmann, vermogend koopman uit een Duitse katholieke familie, van
wiee verteld werd dat hij gedurende de Socialistenwet de geheime kas van de SPD
beheerdd had. Hij was het die vanaf 1890 de aanstormende talenten en toekomstigee leidersfiguren van de 'parlementaire richting' in staat stelde, kosteloos en als
officiëlee gast de congressen van de Duitse partij bij te wonen en persoonlijk
kenniss te maken met legendarische leiders als August Bebel en Wilhelm Liebknecht.. Bladen als De Nieuwe Tijd en De Baanbreker, waarin Troelstra en Van der
Goess hun kritiek op het overtrokken revolutionair 'geschetter''mRechtvoor Allen
publiekk maakten, werden door Bahlman met aanzienlijke bedragen gesteund,
zoalss hij dat in eerdere jaren met Recht voor Allen had gedaan.14 De tegenprestatie
kreegg gestalte in de 'schurftige' en 'vuile verslagen' over verhoudingen in de
Nederlandsee beweging, die Recht voor Allen in de Duitse partijorganen signaleerdee en die niet anders dan uit Nederlandse 'parlementaire' bron afkomstig kondenn zijn.15

B R A N D P U N TT A M S T E R D A M

Dee Nederlandse beweging mocht dan naar Duitse maatstaven een nietige grootheidd zijn die bovendien kampte met een hopeloos gebrek aan ideologische helderheidd en organisatorische slagkracht, ontwikkelingen waren er wel degelijk.
Zowell het ledental als het aantal afdelingen van de landelijke SDB begon na 1890
sterkk toe te nemen onder invloed van de zich verscherpende landbouwcrisis. De
groeii voltrok zich eerst en vooral in de tot dan toe vrijwel onberoerde veen- en
landbouwstrekenn in het noorden en oosten, maar ook in de industriegebieden
vann Twente en in Maastricht lieten nu afdelingen van de SDB van zich horen.16
Mett name in Friesland voltrok de groei zich in een tempo dat tot dan toe nergenss was vertoond. De relatieve betekenis van de afdeling Amsterdam liep daardoorr in getalsmatig opzicht sterk terug. Telde de SDB in Amsterdam in 1893 naar
schattingg zeshonderd leden, datzelfde aantal werd eenjaar eerder ook inde toch
heell wat kleinere Friese gemeente St. Jacobi Parochie gehaald, terwijl in haar
buurgemeentee St. Anna Parochie ook nog eens driehonderd SDB-leden stonden
ingeschreven. 177 Bij elkaar telden de vele tientallen afdelingen die na 1890 in
Frieslandd en Groningen waren opgericht in 1893 niet minder dan vierentwintighonderdd leden. Daarmee leverden de twee noordelijke provincies bijna de helft
vann alle leden van de landelijke SDB. Hadden de Amsterdamse sociaal-democra-
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tenn in de hoogtijdagen van 1886 nog een kwart van alle SDB-leden in Nederland
uitgemaakt,, zeven jaren later was hun aandeel teruggelopen tot iets meer dan
eenn tiende van het totaal.18
Ondankss deze relatieve teruggang bleven de Amsterdammers in de landelijke
bewegingg een bijzondere positie innemen. De Amsterdamse afdeling van de SDB
wass immers ouder dan de landelijke bond zelf en de meest geruchtmakende
botsingenn hadden juist hier plaatsgevonden. Uit Amsterdam kwamen ook veel
vann de sprekers die een pas opgerichte afdeling op het platteland een hart onder
dee riem moesten steken, al kwam hun boodschap niet altijd even goed over. Amsterdammerss die zich ondanks hun tongval in de provincie verstaanbaar wisten
tee maken, stuitten soms alsnog op een muur van onbegrip als gevolg van de
grotee verschillen in levensstandaard tussen stad en land. Sociaal-democraat Johann Schaper ondervond het als organisator van openbare bijeenkomsten in Groningen: :
Hollandsee sprekers gebruikten voorbeelden van lonen en prijzen uithun plaats
vann herkomst. Als zo'n spreker eenn tirade afstak over het te lage loon van ƒ 12,perr week tegenover een publiek dat zelf ƒ 7,- tot ƒ 9,- verdiende, bleef effect
uit.19 9
Daarbijj kwam nog eens de slecht verteerbare wijze waarop de Amsterdammers
somss het voorbeeld aan de achtergebleven 'boeren' dachten te moeten geven.
Christiaann Cornelissen beschreef in zijn herinneringen aan Strijd, lief en leed in
dede Oude Socialistische beweging een veelzeggend voorval, dat zich afspeelde in een
Twentss weiland waar zo'n vijfhonderd dorpelingen een socialistische meeting
bijwoonden.. Drie Amsterdamse colporteurs waren speciaal voor de gelegenheid
overgekomen,, voorzien van een nogal provocatief getitelde, antiklerikale brochure: :
Enn tusschen de aanbieding van Recht voor Allen en het orgaan voor Twente: Recht
doordoor Zee door, klinkt het over het terrein: 'Koopt en leest de Godspestï Onmiddellijk,, traden de bestuursleden uit Enschede, die de vergadering hadden georganiseerd,, op mij toe: 'Cornelissen', zei me Lansink, 'dat is een onmogelijkheid,
diee Amsterdammers bederven hier onze heele vergadering. Hoor zelf maar, hoe
zee dat woord 'gods-pest' uitschreeuwen. Er zijn hier stellig meer dan honderd
menschen,menschen, die nog nooit een socialistische vergadering hebben bijgewoond, en
diee nu worden afgeschrikt.'
Eenn van de bestuursleden had zelf al vergeefs getracht de colporteurs tot een
gematigderr toon te bewegen en deed bij Cornelissen zijn beklag:
'Zee zetten hun grooten Amsterdamschen bek open, en verklaren, dat ze vrij
zijn,, om te colporteren wat ze willen.' [...] Ik wend mij tot den colporteur die
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denn grootsten 'bek' had 'opengezet': 'Zeg, zijn jelui uit Amsterdam gekomen,
omm hier de vergadering te bederven? Voel je niet, dat het brochuurtje, dat je
daarr hebt, geen lectuur is hier op het platteland?520
Hett antwoord van de colporteurs illustreerde het overmatige zelfbewustzijn en
dee grote-stadsallures van de Amsterdamse socialisten: 'We zullen toch vrij zijn
omm te colporteeren, wat we willen, hè?' Maar hoe groot ook het ongenoegen was
datt soms door 'hun grooten Amsterdamschen bek' werd gewekt, niemand betwisttee dat de Amsterdammers nog altijd het voornaamste bolwerk van het socialismee in Nederland vormden, al was het maar omdat alleen daar onverbloemd
mett gewaagd propagandamateriaal als Degodspest kon worden gewerkt.
Datt Amsterdam zijn positie in het hart van de beweging behield terwijl de
bewegingg juist buiten de stad belangrijk groeide, was niet alleen te danken aan
dee anciënniteit van de afdeling en de zelfverzekerde brutaliteit van haar leden,
maarr mede aan een verschuiving binnen de formele structuur van de landelijke
organisatie.. De zetel van de Centrale Raad werd in december 1890 naar Amsterdamm verplaatst, na bijna tien jaar lang in Den Haag gevestigd te zijn geweest.
Sindss januari 1883 waren de leden van het landelijk bestuur steeds uitsluitend
uitt Den Haag afkomstig geweest en in hun midden had Domela Nieuwenhuis
alss secretaris een belangrijke stem in het kapittel gehad.21 Met de verhuizing
werdd de Centrale Raad vanaf 1891 een strikt Amsterdamse aangelegenheid, juist
opp het moment dat de Raad aan betekenis was gaan winnen. De snelle toename
vann het aantal nieuwe afdelingen maakte het landelijk bestuursorgaan tot een
noodzakelijkee verbindingsschakel in de toenemende onderlinge communicatie,
terwijll het ontstaan van de nieuwe socialistische Internationale nut en noodzaak
vann een centraal aanspreekpunt nog onderstreepte.
Bijj de vertaling van op internationaal niveau gemaakte plannen naar concrete
initiatievenn in de lokale afdelingen, zou de Centrale Raad voortaan een onmisbaree sleutelrol vervullen. Het waren de Europese kopstukken van het socialisme
diee in juli 1889 besloten hadden dat 1 mei 1890 een internationale strijddag voor
dee achturige werkdag zou zijn, maar het feit dat op die dag ook in afgelegen
oordenn als Hoogezand-Sappemeer, Appelscha en Pingjum daadwerkelijk tot
actiee werd overgegaan, was te danken aan de organisatorische en coördinerende
werkzaamhedenn van de Centrale Raad.22 Zowel plattelandsafdelingen die een
sprekerr zochten, als buitenlandse zusterpartijen die in overleg wilden treden,
haddenn hun correspondentie met ingang van 1891 niet langer aan de Haagse
geestverwanten,, maar aan die in Amsterdam te adresseren.
Misschienn nog belangrijker dan de verplaatsing van het landelijk bestuur, was
hett in december 1892 genomen congresbesluit de partij drukkerij Excelsior en de
redactiee vanRecht voorAllen naar Amsterdam te verplaatsen. Het voorstel daartoe
wass in de Amsterdamse afdelings vergadering ingediend, met bijvoeging van een
dringendee uitnodiging aan redacteur Domela Nieuwenhuis 'zijn woonplaats
naarr Amsterdam], over te brengen'. 23 De verhuizing van het partijblad, in Recht
266 6

voorvoor Allen gemotiveerd met het toegenomen belang van Amsterdam als centrum
vann de beweging, kreeg eind februari 1893 haar beslag, toen drukkerij en redactiee gezamenlijk een oud bedrijfspand aan het nu deels gedempte Damrak, nummerr 100a, betrokken. 24
Dee drukkerij had in Den Haag jarenlang onder leiding gestaan van Bruno
Liebers,, een van oorsprong Duitse sociaal-democraat die zich al rond het Haagse
congress van de Internationale in 1872 had doen kennen als een onversneden
adeptt van Karl Marx.25 Sinds die tijd was zijn trouw aan de Duitse partijleiders
onverminderdd gebleven. De anarchist Alexander Cohen herinnerde zich deze
'naarr Holland uitgeweken, harige Duitscher' als een toonbeeld van kritiekloze
gehoorzaamheid,, en verdacht hem zelfs van spionage in dienst van de 'Reichsdeutsche,, panbismarxistische Mutterpartei':
Brunoo Liebers, die, voor al het Rheingold ter-wereld, zijn neus niet zou hebben
gesnotenn in een anderen zakdoek dan in zijn roode, rijkgeïllustreerde, Sozialdemocratischerparteivorstandsschnupftuch,, en wiens geborduurde pantoffels
versierdd waren, de één met Wilhelm Liebknechts, de andere met August Bebels
welgelijkendd conterfeitsel.26
Liebers'' rol als centrale figuur in het socialistische uitgeverswezen raakte uitgespeeldd toen 'zijn' Excelsior naar het Amsterdamse Damrak verhuisde en de typograaff Adriaan Rot er meesterknecht van de drukkerij werd. De Zaankanter Rot
tradd in deze jaren ook op als voorzitter van de Amsterdamse afdeling en de Centralee Raad en was, in tegenstelling tot Liebers, allesbehalve overtuigd van het
gelijkk der Duitse parlementairen. 27
Zoalss de motie van de afdeling Amsterdam had verzocht, zou ook redacteur
Domelaa Nieuwenhuis in april 1893 van Den Haag naar Amsterdam verhuizen,
all leek hij zich er, getuige een brief aan zijn neef Jan, vooraf niet erg op te verheugen: :
Wijj staan op 't punt van verhuizen, nl. de zaak, maar wij blijven nog tot April
off Mei. Het zal wel verandering geven, maar bij gemis eener zij ds heeft men
weerr aanwinst aan de andere zijde. Gemakkelijker zal het leven er niet op worden,, maar niet gemak is hoofdzaak, neen het leven voor de gemeenschap dat
zijj ons hoogste streven.28
Toenn Domela Nieuwenhuis op 19 april 1893 met zijn gezin daadwerkelijk de
nieuwee woning aan de Haarlemmerstraat betrok, was het leven misschien inderdaadd niet gemakkelijker geworden, maar was wel - eindelijk - de complete
outillagee van de landelijke beweging samengetrokken op de plek waar zij thuishoorde.. Terugblikkend beschouwde ook de 'parlementair' Piet Wiedijk de
verhuizingg van Domela als sluitstuk van een proces van socialistische concentratie: :
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Hett brandpunt der, in de laatste jaren zoozeer in kracht toegenomen socialistischee beweging was Amsterdam, waar in 't begin van '92 de Centrale Raad was
gevestigd,, 'Recht voor Allen' werd uitgegeven en - belangrij kste bijzonderheid:
Domelaa Nieuwenhuis zich metterwoon had gevestigd.*9
Hett was een verschuiving die zonder twijfel ten koste ging van de positie der
Haagsee partijgenoten, precies zoals Domela Nieuwenhuis met zorg leek te hebbenn voorzien. 30
Toenn in augustus 1893 het Nationaal Arbeids-Secretariaat(NAs), de landelijke
vakcentralee die zij aan zij met de SDB zou optreden, werd opgericht, was de
keuzee voor Amsterdam als vestigingsplaats al volkomen vanzelfsprekend. Vanzelff sprak toen ook dat in de Jordaanse Rozenstraat kantoor werd gehouden. 31
Dee ontwikkelingen in de socialistische beweging hadden alles bijeengenomen
veell weg van een socialistische variant op de algemene trek naar Amsterdam.
Christiaann Cornelissen, begaafd tweede redacteur van Recht voor Allen, aankomendd secretaris van het NAS en ideoloog van het revolutionair syndicalisme,
verhuisdee mee met de krant. Ook de Leeuwarder advocaat Pieter Jelles Troelstra,
fell woordvoerder van de parlementaire richting, kwam in de voorzomer van
1893,, nog geen drie maanden na de overkomst van Recht voor Allen, samen met
zijnn blad De NieuweTijd, naar Amsterdam.32 De NieuweTijd, voordien Sneeker Courant,rant, ontleende zijn nieuwe naam aan het wetenschappelijk tijdschrift van de
Duitsee geestverwanten en werd de voornaamste tribune van de parlementaire
richtingg in Nederland. De verhuizing van De Nieuwe Tijd werd in het revolutionairee kamp niet ten onrechte opgevat als een openlijke oorlogsverklaring en
maaktee de afdeling Amsterdam eens te meer tot strijdperk. De zitting van de
huishoudelijkee vergadering moest in september 1893 tot drie keer toe 'wegens
hett gevorderd uur' worden verdaagd alvorens eenieder over de verhuizing en de
daarmeee gepaard gegane onaangenaamheden zijn zegje had kunnen doen.33
Dee ideologische en politieke meningsverschillen in de grensoverschrijdende
arenaa van het socialistisch denken hadden, niet in de laatste plaats dankzij de
heroprichtingg van de Internationale, in korte tijd hun stempel gedrukt op de
discussiee onder socialisten in Nederland. Mede door het samentrekken van de
centralee organen van de SDB in Amsterdam, en met name door de daaropvolgendee verhuizing van een aantal belangrijke woordvoerders uit beide kampen, zou
diee discussie ook de Amsterdamse afdeling niet onberoerd laten. Terwijl op de
internationalee congressen heftig werd gedebatteerd en het landelijk apparaat
vann de SDB zich, compleet met de voorliedenn en hun troonpretendenten, in Amsterdamm verzamelde, voltrok zich ook op het eigen stedelijk niveau van de afdelingg een aantal belangrijke ontwikkelingen.
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G E B O U WW C O N S T A N T I A AAN DE R O Z E N G R A C H T

Hett voorjaar van 1890 moet voor veel Amsterdammers als een verlossing zijn
gekomen.. De winter was lang en uitzonderlijk streng geweest, met een tien
wekenn lang aanhoudende vorstperiode die de gebruikelijke werkloosheid voor
menigg werkmansgezin tot een uitzichtloze ellende had gerekt. Met name het
bouwvakk werd zwaar getroffen door de gedwongen onderbreking van werkzaamhedenn en dat terwijl juist deze bedrijfstak tot de belangrijkste werkgever
inn de stad was gaan behoren. De Amsterdamse sociaal-democraten, onder wie
bouwvakarbeiderss het grootste contingent vormden, hadden extra reden om uit
tee zien naar de lente. In de herfst van het voorgaande jaar hadden zij hun Volksparkk voorgoed vaarwel gezegd. Het 'Stenen Huis' en de houten loodsen moesten,
mett de bomen, wippen en schommels, het veld ruimen voor nieuwe huizenblokkenn aan de Van Oldenbarneveldtstraat en Tweede Hugo de Grootstraat. Daarmee
wass het vinden van een nieuw onderkomen dringend noodzakelijk geworden.34
Well waren de socialisten ondertussen begonnen een eigen lokaal te bouwen
aann de Rozengracht in de Jordaan, ter hoogte van de Akoleienstraat. Met het
beginn van de werkzaamheden leek een oude wens eindelijk vervuld te zullen
worden.. Het geduld van de Amsterdamse sociaal-democraten was danig op de
proeff gesteld. Al in december 1885, nog geen maand na de 'Slag om café Zincken',, had Jan Fortuyn de aanwezigen in het Volkspark opgeroepen hun stuivers
tee doneren 'voor een eigen gebouw'.35 Jaren had het daarna nog geduurd voor
hett geld eindelijk bijeen was en de socialistische bouwtekenaar Joan Nieuwenhuiss zijn plan kon gaan maken. De bouw vergde niet minder dan veertigduizend
guldenn en dat bedrag was door de coöperatieve Amsterdamsche Arbeiders Maatschappijj geduldig bijeengebracht middels collectes, de uitgifte van aandelen ter
waardee van een gulden en een aanzienlijke lening bij de feministe Wilhelmina
Drucker,, terwijl ook de verkoop van sloopmateriaal, afkomstig van de percelen
diee voor de bouw werden geruimd, enige duizenden guldens opbracht. Tegen
hett einde van 1889 was de bouw bijna voltooid en waren de verwachtingen hooggespannen,, maar de winter van 1890 maakte verdere bouwactiviteiten voor
maandenn onmogelijk.36
Hett eigen gebouw aan de Rozengracht zou twee, haaks op elkaar aansluitende
percelenn beslaan. Aan de publieke weg verrees een smal en diep pand met drie
verdiepingen,, waarvan de bovenste de conciërgewoning vormde: twee kamers
enn een keuken, verbonden door een alkoof met bedstee. De twee verdiepingen
daaronderr boden plaats aan respectievelijk een kleine vergaderzaal en een cafébiljartt annex koffiekamer, terwijl de begane grond bijna geheel in beslag werd
genomenn door een lange, brede gang, die leidde naar de haaks op het 'voorgebouw'' staande, inpandig gelegen grote zaal voor vergaderingen en toneelopvoeringen.37 7
Hett voorgebouw aan de gracht was als eerste gereed en kon in mei 1890 in
gebruikk worden genomen. Dichter P.C. de Ruijter was in het voorgaande jaar
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overleden,, maar metselaar H.J. G.Jansen van Galen, twintig jaar tevoren als'Benjamin'' tot de kring van Amsterdamse Internationalen toegetreden, stelde voor
dezee gelegenheid een bundel liederen samen die door het socialistisch kinderkoorr Hoop der Toekomst werden uitgevoerd. Op 18 mei 1890 klonken uit de
jongee keeltjes de droeve regels van 'Aan onze ouders' in het nieuwe gebouw:
Jaa ouders ja wij weten 't wel,
Hoee veel gij voor ons lijdt
Omdatt U veel de kracht ontbreekt,
Inn dees benarden tijd.
Datt gij moet zwoegen dag en nacht,
Moett werken hard en veel,
Enn bij dat alles blijft toch nog,
Dee armoe steeds u deel.38
Maarr hoe verdrietig en troosteloos het lot van de werkman ook scheen, de totstandkomingg van een eigen gebouw bood hoop op betere tijden. Reeds de mogelijkheidd van een warm welkom in eigen huis was op zichzelf reden tot vreugde.
Zoo klonk het althans in het 'Welkomstlied' van Jansen van Galen en zijn kleine
zangertjes: :
Welkomm hier in dit gebouw,
Moogg deez tempel voor ons worden,
'nn steunpilaar in houw en trouw,
Ouders,, grijsaards, vrienden, maagden,
Allenn hier bijeen vergaard
Allenn welkom, welkom allen,
Welkomm aan ons eigen haard.
Welkomm in deez' vrijheidstempel,
Aann den werkersstand gewijd,
'tt Morgenlicht der vrijheidszonne,
Zendtt haar stralen wijd en zijd.39
Dee feestelijke inwijding van de grote zaal volgde uiteindelijk op 1 juli 1890,
waarbijj de nu bijna zeventigjarige Klaas Ris als ceremoniemeester optrad en
Domelaa Nieuwenhuis het gebouw plechtig doopte met de naam 'Constantia'. 40
Nuu was het de beurt aan de mannen en vrouwen van het gemengde koor Voorwaarts,, die op muziek van Beethoven (blijkens een voetnoot 'voor de partij gewijzigd')) hun cantate zongen. 'Zie ons gebouw!' jubelden de zangers trots in de
'Feestmarsch': :
Komtt zingt nu, o vrienden, kom zing met ons mede,
Eenn bolwerk verrees voor den werkmansstand,
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Luidd cot ons sprekend: Vrijheid, Vrede!
Zingtt daarom met ons: door eendracht tot macht!41
Mett de ingebruikneming van het eigen gebouw Constantia leek de Amsterdamse
afdelingg van de SDB toegerust voor de nieuwe eisen die in de komende jaren aan
haarr gesteld zouden worden.
Dee ligging van het nieuwe feest- en vergaderpaleis aan de Rozengracht was
inn twee opzichten een uitermate gunstige. Enerzijds lag het gebouw, meer nog
dann het oude Volkspark, midden in de Jordaan en daarmee op korte loopafstand
voorr een belangrijk deel van de Amsterdamse aanhang. Anderzijds was dezelfde
Rozengrachtt juist op dat moment deel gaan uitmaken van een geplande 'nieuwe
westelijkee verkeersweg' die het centrum van de stad zou verbinden met de nieuwee wijken ten westen van de Jordaan. Ten behoeve van het moderne stadsverkeer
werdenn de Nieuwezij ds Voorburgwal en de Warmoesgracht tussen Singel en
Herengrachtt gedempt en een rij kapitale panden aan de Heren- en Keizersgracht
afgebroken.. Deze doorbraken vormden het traject voor de nieuwe Raadhuisstraatt die een rechtstreekse verbinding tussen de Dam en het westen van Amsterdamm mogelijk maakte.42
Voorbijj de Westerkerk sloot de Raadhuisstraat aan op de Rozengracht en deze
zouu in de jaren na 1890 eveneens worden gedempt en van een tramspoor voorzien.. Van een relatief geïsoleerd gelegen uithoek van de stad was de Jordaan
hiermeee tot een deel van het stadscentrum geworden, dagelijks te voet of per
tramm doorkruist door Amsterdammers die op weg waren van of naar het eigenlijkee oude centrum. Nergens was deze verandering duidelijker zichtbaar dan op
dee drukke Rozengracht, die het midden van de Jordaan in oost-westelijke richtingg doorsneed. En juist langs deze drukke verkeersader verrees het gebouw
Constantia,, 'vrijheidstemper en 'bolwerk voor den werkmansstand', de socialistischee 'steunpilaar in houw en trouw'. Wie voortaan op socialistische hoogtijdagenn langs de Rozengracht ging, ontkwam niet aan de aanblik van een enorme
rodee vlag die dan steevast op nummer 152 uithing.
Gebouww Constantia was van meet af aan het brandpunt van al het socialistisch
partijlevenn in Amsterdam. Buffethouder Jacob de Boer verhuisde mee uit het
Volksparkk en zette in gebouw Constantia zijn werkzaamheden als inwonend
huisbewaarderr en tapper voort.43 Ook de vermenging van vele ongelijksoortige
functies,, een belangrijk kenmerk van het Volkspark, vond binnen de muren van
Constantiaa onverminderd voortgang. Het gebouw verschafte onderdak aan de
huishoudelijkee vergaderingen van de afdeling, aan toneelvoorstellingen, concertenn en feestavonden maar ook aan cursussen over fundamentele vraagstukken
als:: 'Het privaat-bezit (Hoe is het ontstaan? Hoe zal het worden afgeschaft?).'44
Daarnaastt bood Constantia ruimte aan repetities en uitvoeringen van de diverse
eigenn zangkoren en het fanfarekorps, en was het gebouw overdag open voor wie
dee socialistische bladen wilde inzien, zich als lid wilde opgeven of zijn contributiee wilde betalen. Aan het buffet van Jacob de Boer konden de partijgenoten hun
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loonn naar keuze besteden aan consumpties of aan de inzamelingsacties die ten
behoevee van het persfonds, veroordeelde partijgenoten of noodlij dendeklassenstrijderss werden georganiseerd. Wie wilde meehelpen aan de aflossing van de
zwaree hypotheek die nog altijd op het gebouw rustte, kon daartoe op gezette
tijdenn bij de conciërge inschrijven op aandelen van vijf gulden.45
Constantiaa werd de eindbestemming van talloze roerige straatdemonstraties
enn werklozenoptochten, maar was ook de plek waar de socialistische turners van
dee 'Atlethische Klub' Arena in augustus 1894 hun eerste optreden verzorgden.
Januss van Emmenes, een voormalig onderwijzer die het tot voorman van de
socialistischee baggerlieden en grondwerkers had weten te brengen, hield in de
kleinee zaal zo nu en dan zitting als hypnotiseur en toekomstvoorspeller en hoe
fell de socialisten zich ook keerden tegen dominees en pastoors, de bisschop van
Myraa wist toch ieder jaar weer rond 5 december de weg naar de Rozengracht te
vinden. 46 6
Dee cursusvergaderingen in de kleine zaal of koffiekamer van Constantia verliepenn doorgaans in een gemoedelijke sfeer van onderlinge eensgezindheid. Ook
dee vijftien typografen van de sociaal-democratische ontwikkelingsclub Voorwaarts,, die in maart 1896 kwamen luisteren naar een voorlezing uit het werk van
Multatuli,, gaven daarvan blijk. Een inspecteur van politie was - waarschijnlijk
perr abuis - met twee agenten opgedragen deze 'openbare cursusvergadering' te
surveilleren.. De voorzitter heette het drietal van harte welkom inde kleine kring
enn bracht daarbij hulde aan de commissaris van politie, 'omdat hij zijne ondergeschiktenn deze vergadering liet bijwonen, hetgeen zeer goed kon zijn voor
hunnee verstandelijke ontwikkeling'. 47 Terwijl zulke, tegelijkertijd leerzame en
ontspannende,, samenkomsten werden gehouden op de bovenverdieping van het
smallee voorgebouw, speelden zich in de daarachter gelegen grote zaal op de
beganee grond regelmatig rumoeriger tonelen af.
Dee grote zaal van Constantia bood plaats aan de vele honderden die getuigen
wildenn zijn wanneer de positie van Domela Nieuwenhuis door 'parlementaire'
kopstukkenn als Van der Goes en Troelstra onder vuur werd genomen. Op zulke
avondenn was het publiek dikwijls geneigd zich massaal in het debat te mengen,
liefstt door als één man op te staan, met gebalde vuisten te zwaaien en onwelgevalligee woordvoerders, dat wil zeggen de 'verraders' uit het parlementaire kamp,
mett veel kabaal en gejoel het spreken onmogelijk te maken. 48 Niet ten onrechte
werdd tijdens een dergelijke bijeenkomst snedig opgemerkt, dat veelvuldiger
voorstellenn tot royement op de agenda moesten staan, 'daar dan de Vergaderingenn flinker zijn bezet/ 4 9
Datt de vaste gasten van Constantia in eigen huis liefst zelf de dienst uitmaakten,, ondervond ook het politiepersoneel dat de openbare bijeenkomsten
ambtshalvee bijwoonde. Christiaan Cornelissen herinnerde zich hoe het publiek
tijdenss een vergadering plotseling onrustig was geworden en een aanhoudend
'gedruischh en geschermutsel' de orde dreigde te verstoren. Voorzitter Adriaan
Rott had naar de oorzaak geïnformeerd en prompt antwoord uit de zaal gekregen: :
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Datt is de politie, voorzitter!' 'Wat doet de politie dan?' 'Die twee willen den
hoekk niet in!' Mij omkeerende, zie ik mannen en vrouwen bezig, om de beide
overwakerss der vergadering van politiewegen met de ruggen naar den hoek van
dee zaal te dringen.50
Dee toegang kon men agenten niet weigeren, 'maar het publiek meende, dat ze
tenn minste zoo bescheiden behoorden te zijn om zich niet in het midden van de
zaall op te stellen'.
Kalmerr moet de stemming in de grote zaal zijn geweest tijdens de reeks uitvoeringenn van het toneelstuk Vorstenzoon en nihilist, of: De doodenvelden van Siberië
inn december 1893. De Amsterdamse politie was er ook nu bij en oordeelde het
stukk geruststellend als 'eenigszins socialistisch', maar 'niet gloed rood', reden
misschienn waarom de belangstelling wat was tegengevallen. Het dilettantentoneell bloeide in Constantia als nimmer tevoren, al werd door sommigen wel geklaagdd over het gebrek aan kwaliteit. Het enthousiasme van de tonelisten was
err niet minder om: in november 1892 was het podium al voor een halfjaar volgeboekt.51 1
Eenn heel andere, maar eveneens met zekere regelmaat op touw gezette vorm
vann vermaak waren de vechtpartijen na afloop, wanneer de Amsterdamse politie
dee vergaderden buiten op de Rozengracht opwachtte. Dolf de Levita werd door
zijnzijn oudere broer gewaarschuwd toen zij na een vergadering in Constantia door
dee lange, schaars verlichte gang naar buiten liepen:
'Lett nu eens op', zoo fluisterde hij mij in, 'dan kun je zien, hoe de relletjes
gemaaktt worden' en hij wees mij op een stuk of wat lui, die ik scherp in het
oogg moest houden. [...] Zooals in die dagen altijd plaats vond, was buiten het
lokaall een sterke politiemacht opgesteld. Toen ik, dicht op de hielen van de mij
aangewezenn mannen, den uitgang bijna bereikt had, zag ik dezen even plotselingg als snel een armbeweging maken. Ik zag in het driekwart duister niet
preciess wat zij deden, maar buiten hoorde ik schreeuwen, dat er met steenen
gegooidd werd.
Dee Levita besloot zijn relaas met de verzuchting 'de rest kan men zich denken!'
enn inderdaad bleven bloedige botsingen met de politie ook in deze jaren tot het
standaardrepertoiree van een socialistisch avondje uit behoren.52
Aann de eigen haard van Constantia was plaats voor veel tegelijk. Dat één en
dezelfdee bijeenkomst aanleiding kon geven tot heel uiteenlopende gemoedsstemmingen,, bleek bijvoorbeeld op zondag 3 juli 1892, toen Johan Herman
Geell daags na zijn vervroegde vrijlating in Constantia welkom werd geheten.
Krijgshaftigg stonden de jongelieden van de sociaal-democratische schermclub
Tee Wapen in hun witte boezeroens en rode sjerpen voor Constantia opgesteld.
Mett hun schermsabels in de hand vormden zij een dubbele erehaag voor de
schutterr uit het oude Volkspark. Van onbevreesde strijdlust getuigde ook de
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enormee rode vlag die boven hun hoofden aan de gevel van Constantia wapperde.. Luchthartiger gevoelens van warme sympathie voor de volksvriend Geel en
uitgelatenn vreugde om zijn vrijlating werden uitgedrukt in een luidkeels
juichenn dat over de Rozengracht schalde. Onder de klanken van de 'Marseillaise'' was Geel door het opengeschoven raam van de eerste verdieping geklommen,, om er vanaf een geïmproviseerde schilderssteiger de blije menigte toe te
wuiven.. Een bezorgde inspecteur van politie Boas kwam waarschuwen dat er
well een ongeluk kon gebeuren, waarop Jacob de Boer tot groot vermaak van de
omstanders,, allergehoorzaamst beloofde de risico's met de bestuurders te zullenn bespreken, zodra hij ze gevonden zou hebben: 'Jawel, best, meneer, niet
meerr van uwe orders!' 53
Strijdlust,, blijdschap, spot en bravoure werden vermengd in de vele redevoeringenn die in de grote zaal werden afgestoken. Domei a Nieuwenhuis overhandigdee een boeket bloemen en sprak als 'ex-boef zijn 'collega' toe. Sigarenmaker
H.M.. Kamphuijzen haalde herinneringen op aan de dag dat het schot was gevallenn en vertelde met smaak hoe de brute geweldenaar Stork, nadat de kogel van
Geell zijn hoed doorboord had, in panische angst de benen had genomen. L.M.
Hermans,, in deze jaren wel de voornaamste humorist onder de Amsterdamse
sociaal-democraten,, wekte ook nu hilariteit door te verzekeren dat alle aanwezigenn blij waren met de vrijlating, 'uitgezonderd de stille smerissen'. De lange
jarenn die Geel in de kerker had moeten doorbrengen, had Hermans liever vervangenn gezien door een alternatieve straf: een boete van ƒ 1,90, door Geel aan
commissariss Stork te betalen 'voor een nieuwe hoed'. 54 Triomfantelijk en vol
bravouree toonden de socialisten zich ook, door die dag in optocht naar het huis
vann de nieuwe burgemeester S. A. Vening Meinesz te trekken en er een luid en
langdurigg 'hoera' aan te heffen, niet voor de burgervader zelf, maar voor de
wrekerr Geel. Achteraf constateerden de socialisten dan ook vergenoegd, dat de
ontvangstt van Geel in Amsterdam door de bourgeoisie met angst en beven tegemoett was gezien. Het nummer van het Handelsblad waarin een verslag van de
festiviteitenn was opgenomen, zou binnen anderhalf uur uitverkocht zijn geraakt. 55 5
Heldenvereringg vormde wel de voornaamste grondtoon bij de ontvangst van
Geel.. Daags tevoren had Recht voor Allen er op de voorpagina de aanzet toe gegeven.. Het partijorgaan wist dat Geel met zijn schot op commissaris Stork het volk
hadd gediend en een daad had gesteld waar anderen het veelal lieten bij geschetterr met de mond. Geel was daarom meer dan welkom in de gelederen: 'Gij hebt
eenn staat van dienst, waarop gij grootsch kunt zijn. [...] U onzen dank, u onzen
hulde!' 566 Behalve een proletarische held was Geel echter ook een slachtoffer van
dee klassenjustitie, en zijn lijden werd in Constantia door niets zo aanschouwelijkk gemaakt als door zijn oude moeder, die tijdens de feestelijkheden met haar
driee zonen en enkele vrouwelijke familieleden op het toneel in de grote zaal had
mogenn plaatsnemen. Menig stoer klassenstrijder zal het te kwaad hebben gekregenn bij het zien van de weduwe Geel, die tijdens de toejuichingen voor haar
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zoonn haar tranen niet meer had kunnen bedwingen en onder het slotwoord van
afdelingsvoorzitterr Adriaan Rot, 'Leve de moeder van Geel!', van aandoening
'merkbaarr beefte'.57 Op één dag was in Constantia gejubeld van blijdschap om
dee vrijlating van een kameraad en was vol eerbied opgekeken naar een echte
volksheld,, was er een misdadig onrecht herdacht en een belangrijke politieke
triomff gevierd, was er schaterend gelachen en openlijk gehuild.

SOCIALISTISCHH BUURTLEVEN:
C O N S T A N T I A ,, DE JORDAAN EN DE WIJKVERENIGINGEN

Nadatt gebouw Constantia zijn deuren had geopend, kwam onder de rode middenstandd van de Jordaan een grootscheepse verhuisbeweging op gang. Al direct
inn juli 1890 verhuisde Jan Fortuyn zijn gezin en inwonende moeder, alsmede
zijnn 'Algemeene en Sociale boekhandel' en de socialistische uitgeverij, van de
Tuinstraatt naar de Nieuwe Leliestraat, een stuk dichter bij de Rozengracht.58
K.A.. Bos vertrok in 1890 naar de Rozengracht zelf om op nummer 137, recht
tegenoverr Constantia, zijn 'volksboekhandel' en uitgeverij te openen.59Toen hij
nogg datzelfde jaar tot een maandenlange gevangenisstraf werd veroordeeld en
mett zijn gezin tijdelijk uitweek naar België, werd de onderneming op hetzelfde
adress voortgezet door de voormalige Internationaal A.L. Jacobsen. Deze kon
behalvee 'Socialistische boeken, brochuren, liederen, gedichten, School-, schrijfbehoeftenn en andere winkelartikelen', ook eersteklas bind werk tegen billijke
prijzenn leveren en dreef tezelfdertijd op dit adres een fabriek en magazijn in
'allee soorten Geplakte Winkelzakken,Tabak- en Sigarenzakjes'. Tussen 1890 en
19000 verhuisde dit wel zeer gemengd bedrijf naar achtereenvolgens de Eerste
Rozendwarsstraatt en de Rozengracht 142, daarmee steeds op korte afstand van
hett partijgebouw gevestigd blijvend.60
Voormaligg afdelingspenningmeester Jan Mater opende in de zomer van 1891
eenn gross ierderij in 'koloniale waren' aan de Rozengracht nummer 56 en slager
L.. Martens verkocht de partijgenoten en geestverwanten zijn 'echte Haagsche
leverworstt met uien' op nummer 150. Dat de slagerij direct naastt de ingang van
Constantiaa lag, werd in de advertentiekolommen van het anarchistisch orgaan
DeDe Oproerkraaier nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. De Oproerkraaier zelf
werd,, pal om de hoek van Constantia in de Akoleienstraat, vervaardigd ten huize
vann uitgever en straatcolporteur J.W. Kramer. Lezers van Domela Nieuwenhuis'
anarchistischh weekblad De Vrije Socialist konden, sinds het verschijnen in april
1898,, voor hun krant aan de overkant van de Rozengracht terecht bij H.H. Flörke,, die op nummer 143 ook zijn zelfgemaakte sigaren verkocht.51 In westelijke
richtingg eindigde de Rozengracht ten slotte op de kruising met de lange Marnixstraat.. Daar om de hoek, op nummer 269-boven, hield de socialist W. van der
Sandenn zich gereed om 'bij voorkomende gelegenheden' de partijgenoten en
geestverwantenn als aannemer van begrafenissen van dienst te zijn.62 Met de
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ingebruiknemingg van gebouw Constantia was de Rozengracht voor neringdoendenmett eensocialistische clientèleonmiskenbaar een ui terstaanlokkelijkevestigingsplaatss geworden en was bovendien het karakter van de Jordaan als autonomee vrijplaats voor de Amsterdamse socialisten eens te meer bevestigd.
Dee grotere toegankelijkheid van de Jordaan kreeg na 1890 niet alleen tastbaar
gestaltee in de paardentram die over de gedempte Rozengracht ging rijden, maar
ookk in een ware hausse aan sociale initiatieven, ondernomen door maatschappelijkee hervormers uit de burgerij. De propagandisten van dit veelvormig offensief
warenn nauw verbonden met de links-liberale of radicale richting die in deze
jarenn ook op politiek terrein aan kracht won. Onder leiding van visionaire, daadkrachtigee hervormers als A. Kerdijk, Helene Mercier, Louise Went, Aletta Jacobs
enn CV. Gerritsen werd getracht de Jordaners langs velerlei wegen uit hun ellendigee bestaan te 'verheffen' tot fatsoenlijker leven en hogere beschaving. Goede
woningen,, medische hygiëne en culturele ontwikkeling moesten de voedingsbodemm voor klassenhaat en verbittering wegnemen- De Jordaan was natuurlijk niet
dee enige volksbuurt in Nederland - of zelfs in Amsterdam - die zich voor een
dergelijkee aanpak leende, maar de eerste concrete initiatieven werden vrijwel
zonderr uitzondering juist daar genomen.
Preciess tien jaren nadat langs de Lindengracht het palingtrekken op een
bloedbadd was uitgelopen, werd de gracht gedempt en kwam er na de sloop van
eenn aantal krotpanden een omvangrijk blok moderne arbeiderswoningen gereed.
Dee bouw geschiedde op initiatief van een groep sociaal bewogen links-liberalen,
diee de bewoners niet alleen een fatsoenlijk onderdak wilden bieden, maar hun
onderr toezicht van een opzichteres ook zouden leren wat fatsoenlijk wonen naar
dee nieuwste normen betekende. 63 Rond 1890 had Dr. Aletta Jacobs haar vermaardee gratis spreekuur voor volksvrouwen van het centrum naar de Jordaanse
Tichelstraatt verplaatst, opdat ook daar de zegeningen van een middels het pessariumm gecontroleerd kindertal en de toepassing van hygiënische principes in de
zuigelingenzorgg bekend zouden worden. 64 De Nederlandsche Vereeniging tot
Afschaffingg van Sterken Drank, die reeds dateerde van 1842 maar na 1880 voor
jarenn in de versukkeling was geraakt, herleefde vanaf 1891 dankzij het toestromenn van nieuwe bestuurders uit radicale kringen. Van de zeven openbare bijeenkomstenn 'met lichtbeelden' die de Amsterdamse afdeling van deze NV in 1897
belegde,, werden er vijf in de Jordaan gehouden. 65
Kroonjj u weel en tevens voornaamste uitvalsbasis van het beschavingsoffensief
datt de Jordaners in het laatste decennium van de negentiende eeuw te verwerken
kregen,, was wel het imposante gebouw Ons Huis, dat in mei 1892 aan het begin
vann de Rozenstraat gereedkwam. Het initiatief tot deze Amsterdamse navolging
vann het Britse 'Toynbeewerk' kwam uit dezelfde sociaal-liberale kring die ook
inn de woonomstandigheden, het kindertal en het drankmisbruik van de Jordanerss verbetering trachtte te brengen en het gebouw werd een tastbaar symbool
vann de burgerlijke zorg om het welzijn van de volksklasse. Het betekende voor
dee socialisten echter dat nog geen twee jaren na de feestelijke inwijding van
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Constantia,, op minder dan vijf minuten wandelafstand een formidabele concurrentt was neergestreken. In Ons Huis werden de lezingen en concerten verzorgd
doorr gerenommeerde wetenschappers en artiesten, waren de bibliotheek en een
heusee gymnastiekzaal naar de hoogste maatstaven ingericht en voorzag het
drukkee programma met rechtskundige bijstand, kinderclubs, dagjes uit, taal-,
muziek-,, kook- en naailessen in de behoeften van het hele gezin.66
Alleenn al in uiterlijke presentatie moest Constantia het afleggen tegen Ons
Huis.. Constantia lag immers grotendeels verborgen achter de bestaande bebouwingg van de Rozengracht, terwijl de gevel van het smalle voorgebouw zich in
nietss van de omringende bebouwing onderscheidde. Joan Nieuwenhuis was
weliswaarr opgeleid tot bouwkundig tekenaar, maar kon onmogelijk gerekend
wordenn tot de grote bouwmeesters van zijn tijd. Met de moeizaam bijeengebrachtee veertigduizend gulden had hij dan ook een in esthetisch opzicht weinig
opzienbarendee schepping tot stand gebracht. Ons Huis daarentegen was opgetrokkenn naar een ontwerp van de toonaangevende architect C.B. Posthumus
Meyjes,, die kon beschikken over een riant startkapitaal van driehonderdduizend
gulden.. Dit bedrag was in zijn geheel geschonken door de rentenierende Indischee tabaksplanter P.W. Janssen, tevensfinanciervan het blok arbeiderswoningenn aan de Lindengracht. In korte tijd werd in de Rozenstraat een sierlijke gevel
opgetrokken,, die niet alleen een indrukwekkend groot deel van de straat in beslagg nam, maar op de hoek zelfs een trotse toren schraagde.67
Inn Recht voor Allen werden de ontwikkelingen met argusogen gevolgd en toen
Onss Huis de deuren opende, werd bitter vastgesteld, dat 'de rijksdaalders van de
heerr Janssen zegevierend het hoofd boden aan de centen der arbeiders'.68 Toch
warenn er socialisten in de Amsterdamse afdeling die in Ons Huis een welkome
ondersteuningg zagen van het eigen streven naar volksontwikkeling. Recht voor
AllenAllen publiceerde niet alleen waarschuwende woorden, maar na verloop van tijd
ookk het activiteitenprogramma dat in de Rozenstraat werd aangeboden.69 Bovenmeesterr A.H. Gerhard ging het verst in zijn waardering en trad zelfs toe tot het
bestuurr van de Vereeniging 'Ons Huis'. Gerhard toonde zich aan zijn partijgenotenn loyaal door aan zijn toetreden de voorwaarde te verbinden dat Recht voor Allen
eenn plaats op de leestafel van Ons Huis zou krijgen. Zelf was Gerhard bepaald
afkerigg van de soms al te agressieve toon die het blad aansloeg, en dat gold in
nogg sterkere mate voor de liberalen die Ons Huis bestierden. Toch overwonnen
dee laatsten hun uitgesproken weerzin, in de hoop via Gerhard een gehoor te
vindenn in het socialistische volksdeel.70 Hoog bezoek van de koninginnen Emma
enn Wilhelmina aan Ons Huis in 1893 zou echter aan het licht brengen hoe diep
dee kloof tussen vooruitstrevende burgers en de socialistische werklieden nog
was. .
Tijdenss de ontvangst van het koninklijk bezoek in Ons Huis op 15 april 1893,
verdweenn Recht voor Allen op mysterieuze wijze plotseling van de leestafel en
begingg bestuurslid A.H. Gerhard de onvergefelijkheid de beide 'dure jongejuffrouwen** beleefd te woord te staan. Het zou hem door de partijgenoten niet in
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dankk worden afgenomen. In de socialistische pers stak onmiddellijk een storm
vann verontwaardiging op, waarbij zelfs de 'parlementaire' Troelstra zich aansloot.711 In Constantia werd Gerhard op 15 mei, precies een maand na zijn vergrijpp tegen de goede socialistische zeden, door de afdeling ter verantwoording
geroepen.. In de met 220 aanwezigen uitzonderlijk goed bezochte vergadering
werdd Gerhard in staat van beschuldiging gesteld, omdat hij de koningin had
toegesprokenn en werd de vraag opgeworpen of hij daarmee niet 'een onwaardige'' was geworden. Een voorstel tot royement haalde geen meerderheid, maar de
discussiee werd niettemin na het tellen der stemmen onverdroten voortgezet.
Johann Herman Geel bracht nieuwe beschuldigingen tegen Gerhard in, waarop
Geell door voorzitter Adriaan Rot tot de orde werd geroepen, wat de ontketende
behangerr niet tot zwijgen vermocht te brengen. In de ontstane verwarring
sprongg een andere socialist op om Rot 'de hamer uit de handen te slaan' en de
vergaderingg voor gesloten te verklaren, wat niet voorkwam dat onder tijdelijk
voorzitterschapp van weer een ander de vergadering gewoon doorging. Dat gaf
Gerhardd gelegenheid te eisen dat zijn royement in een volgende vergadering
opnieuww aan de orde zou worden gesteld, opdat de aantijgingen van Geel weersprokenn konden worden. In plaats daarvan werd de verlenging echter benut om
onderr 'hernieuwd rumoer' een motie van afkeuring aan te nemen.72
Voorr veel Amsterdamse socialisten zou gebouw Constantia een soort tweede
thuiss worden, maar voor wie als de jonge Gerhard niet tot de vaste bezoekers
behoordee of in ongenade viel, kon het een weinig gastvrij oord zijn. Het onderscheidd tussen 'stamgasten' en 'buitenstaanders' leek in de strijd tussen revolutionairee en parlementaire sociaal-democraten zelfs minstens zo belangrijk als meningsverschillenn over ideologische leerstellingen en de grondbeginselen van de
klassenstrijd. .
Inn de onderlinge botsingen tussen de Amsterdamse socialisten speelde in deze
jarenn Samuel W. Coltof een hoofdrol als geharnast bestrijder van de 'verraders'
uitt het parlementaire kamp, tegen wie hij bij gelegenheid met evenveel pathos
inn het krijt trad als tegen het kapitaal of de Amsterdamse politie. Volgens de
parlementairee socialist Wiedijk wortelde Coltofs invloedrijke positie in de afdelingg vooral in zijn schijnbaar permanent verblijf aan de Rozengracht:
Coltoff bezocht niet enkel 'Constantia', hij scheen er thuis te liggen; was hij niet
inn het 'beruchte lokaal', de ruime vergaderzaal beneden, dan zocht men hem
zekerr niet te vergeefs in de koffiekamer boven, waar hij met zijn clubje getrouwenn konfereerde en waar de oningewijden werden bewerkt. Hij was de verbindingsschakell tusschen het bureau van 'Recht voor Allen' en de huishoudelijke
vergaderingen.73 3
Alss geen ander was Coltof in staat het publiek in Constantia op te zwepen en de
afkeerr van de parlementaire verraders aan te wakkeren. Onder zijn voormalige
slachtofferss zou achteraf dan ook de term 'gecoltoft' als synoniem voor 'afgemaakt'' opgang maken. 74
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Hett feit dat juist Samuel Coltof zich van een prominente positie als aanvoerderr van de revolutionaire vleugel binnen de SDB wist te verzekeren, was niet
vanzelfsprekend.. Als redacteur van De Nederlandsche Financier, Dagelijksche Beurscourantcourant lag zijn werkkring wel erg ver verwijderd van die van de bouwvakarbeiderss en andere werklieden die het merendeel van zijn aanhang in Constantia
vormden.755 Waarschijnlijk wist Coltof de sociale kloof te compenseren door zijn
uitbundigee vertoon van revolutionaire geestdrift en conspiratieve stijl van optreden.. Inkomenspositie en objectieve klassenachtergrond waren niet de enige, of
zelfss maar de belangrijkste maatstaven, waaraan de Amsterdamse socialisten
hunn partijgenoten in Tieren' en 'arbeiders' indeelden. Treffend voorbeeld leverde
dee kurkensnijder W. Schotte van de Lindengracht, die in januari 1893 tot enthousiasmee van de afdelingsvergadering het plan voor een nachtelijk opererende
'aanplakkersclub'' lanceerde. Schotte was op dat moment met J.H. Geel, Jacob de
Boerr en anderen, lid van een commissie die het gezin van K. A. Bos ondersteunde
enn onderscheidde zich in niets van de andere socialisten uit de Jordaan.76Toch
wass W. Schotte, zoals in november 1891 bleek uit het verhoor van Gerard Elzendoornn door een parlementaire enquêtecommissie, eigenaar van een niet onaanzienlijkee kurkensnijderswerkplaats. Zijn zeven man vast personeel werkte bij
petroleumlichtt in een ruimte die niet meer dan 2,5 meter breed was en waar in
drukkee tijden zelfs wel twintig man tewerk werden gesteld. Alle kurkensnijders
vann defirmaSchotte waren socialist en hoewel de lonen en arbeidsomstandighedenn bij Schotte niet veel beter waren dan bij zijn concurrenten, was Gerard Elzendoornn door de socialistische Kurkensnij ders-vakvereenigi ng aangewezen om
dee enquêtecommissie van het tegendeel te overtuigen.77
Datt de dagelijkse gang van zaken in Constantia beheerst werd door figuren
alss Sam Coltof en diens persoonlijke aanhang van revolutionaire getrouwen,
moett veel hebben bijgedragen aan de gevoelens van onbehagen die relatieve
buitenstaanderss uit het parlementaire kamp aan de Rozengracht overvielen. Tien
jarenn later terugblikkend op de tijd dat hij Constantia bezocht, beschreef Henri
Polakk de grote zaal als een 'unheimische, sombere ruimte', waar voorafgaand aan
eenn debat tussenTroelstra en de revolutionairen een 'onheilspellende stilte' had
gehangen.. Die stilte had al snel na aanvang plaatsgemaakt voor een steeds feller
wordendd 'zaalrumoer van twistgeschreeuw', dat zou aanzwellen tot een zo hevig
enn 'onverdragelijk geloei' dat in de 'woesten geluiden-chaos' niemand zich meer
verstaanbaarr had kunnen maken.78Troelstra omschreef Constantia naderhand
alss een 'verzamelplaats van allerhande individuen, waarheen men zich eigenlijk
niett kon begeven zonder een goede revolver'.79
Dee jonge PietWiedijk was in deze jaren weliswaar overtuigd medestander van
Troelstraa en Polak, maar zijn eigen herinneringen aan Constantia relativeerden
hett unheimische karakter van dit 'berucht lokaal' en zijn vaste bezoekers aanzienlijk: :
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Dezee socialistische arbeiders, die in de herinnering vanTroelstra schijnen rond
tee spoken als gevaarlijk tuig, waren in werkelijkheid vrij gewone menschen;
eensdeelss misschien wat ernstiger, anderdeels [...] door de bijzondere omstandighedenn waaronder zij gedurende de partijtwisten verkeerden, wat opgewondenerr dan gemiddelde burgermenschen. Ook uiterlijk maakten zij niet den
indrukk van gewelddadigheid uit te lokken of te willen plegen.80
Datt Wiedijk in zo milde termen terugdacht aan de plek waar ook hijzelf wel
eenss 'gecoltoft' was, leek gevolg van het feit dat hij, in tegenstelling tot Polak en
Troelstra,, tot de vaste bezoekers van Constantia kon worden gerekend. Als vertegenwoordigerr van de Sociaal-Democratische Studenten-Vereeniging had hij het
voorrechtt aan te mogen schuiven in de kring van beraadslagende vakverenigingsmannenn van het NAS. Hoewel als parlementair sociaal-democraat niet vanzelfsprekendd populair en in zijn hoedanigheid van 'student in de pharmacie'
zelfss een uitgesproken vreemdeling in het gezelschap van timmerlieden, metselaars,, bakkersgezellen en kurkensnijders, was Wiedijk met zijn stilzwijgende
maarr hardnekkige aanwezigheid op de vergaderingen aan de Rozengracht kennelijkk voldoende 'thuis' geraakt. 81
Hett netwerk waarvan Constantia het middelpunt vormde, omspande een veel
groterr gebied dan de directe omgeving van de Rozengracht of Jordaan alleen.
Mett de snelle groei van de stad was ook een belangrijk deel van de Amsterdamse
sociaal-democratenn op grotere afstand van elkaar komen te wonen. Al in 1888
hadd de afdeling Amsterdam in reactie daarop een vijftal zogeheten wijkafdelingenn opgezet, die het onderling contact tussen partijgenoten in afgelegen oorden
alss het Jacob van Lennepkwartier, de Pijp en de Dapperbuurt moesten bevorderenn en tegelijkertijd voorkwamen dat de afdelingsvergadering bij een al te hoge
opkomstt tot een onwerkbaar grote volksverzameling zou uitgroeien.82
Dee nieuwe vertakkingen van de afdeling kwamen niet voort uit een vooropgezett organisatieplan, maar ontstonden veelal als min of meer toevallig resultaat
vann het verhuizen van initiatiefrij ke sociaal-democraten. Zoveel bleek tenminste
uitt het wedervaren van K.A. Bos, toen die zich ten westen van de Jordaan vestigde.. Op 3 augustus 1893 meldde Recht voor Allen dat Bos de Bloemstraat in de Jordaann verruild had voor een nieuwe woning op nummer 68 in de Kinkerstraat en
opp dat adres een nieuwe Volksboekhandel zou openen. Tegelijkertijd introduceerdee kwartiermaker Bos een nieuwe vorm van dienstverlening:
Partijgenootenn en Geestverwanten in het Jacob van Lennepkwartier en omstreken,, welke de bladen Recht voor Allen, Morgenrood, De Nieuwe Tijd en de Roode

DuivelDuivel aan huis bezorgd willen hebben, worden vriendelijk verzocht mij daarvann kennis te geven.83
Preciess twee maanden later wierp dit pionierswerk vrucht af in de gedaante van
eenn nieuwe Sociaal-Democratische Ontwikkelings- en Propagandaclub 'Het Ja280 0

cobb van Lennepkwartier'. Aan de totstandkoming van deze wijkvereniging leken
dee door Bos opgedane ervaringen met het aan huis bezorgen van de bladen ten
grondslagg te hebben gelegen. Socialisten bleken zich in ruime mate in de nieuwe
wijkk gevestigd te hebben, maar veelal zonder zich bewust te zijn van eikaars
nabijheid.. Om dit euvel te verhelpen was een krachtige wijkclub van groot belang: :
Inn deze buurt wonen honderden burgers, die het socialistisch beginsel zijn
toegedaan.. Aan u dus partijgenooten en geestverwanten is het om te toonen,
datt ge uw plicht begrijpt. Doet ge dit, dan krijgen ook wij onderling beter voelingg met elkaar. En dit is zeer zeker noodig! Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat
menn soms eerst na verloop van geruimen tijd bemerkt, dat men met 2,3 ja meer
nogg huisgezinnen, als sociaal-demokraten in een en hetzelfde huis woont.84
Doorr de grootscheepse verhuis beweging naar de nieuwe wijken ten westen van
dee Jordaan werd blijkbaar niet alleen het sociale verband van de oude buurtgemeenschapp verbroken, maar liep ook het daarmee zo nauw verbonden netwerk
vann de Amsterdamse socialisten schade op.
Nieuwee vormen van propaganda waarmee de bevolking van de nieuwe buurtenn bewerkt werd, leken in sommige gevallen toeges neden op de onpersoo nlij ker
verhoudingenn onder de buurtbevolking. Johan Hartorf huurde in het voorjaar
vann 1894 een blinde gevelmuur op de hoek van de Jacob van Lennepstraat en de
Daa Costakade, waaraan een met socialistische leuzen beschilderd doek van vier
bijj tweeënhalve meter werd ophangen. Het was weliswaar niet meer dan een
innovatiee op een bestaande reclamepraktijk, maar het gemeentebestuur maakte
err toch, met een beroep op de openbare orde, binnen enkele weken een eind
aan.85 5
Mett het verstrijken der jaren ontstond ook in de nieuwe arbeiderswijken een
socialistischee infrastructuur van eigen boekhandels, geestverwante kruideniers,
broodbakkerss en andere voorzieningen. Cruciaal was nog altijd de beschikbaarheidd van bier- en koffiehuizen als plaatsen van samenkomst. In dat opzicht leken
dee nieuwe wijken die buiten de Singelgracht verrezen omstreeks 1895 goed voorzien.. In het uiterste noordoosten stond het bierhuis van de smedenvereniging
Verbeteringg Zij Ons Streven in de Czaar Peterstraat de socialisten ter beschikking,, terwijl de hier opererende WijkvereenigingMuiderpoort en Omstreken in
dee aangrenzende Dapperbuurt tevens een beroep kon doen op Paulus Bas, uitbaterr van een café in de Commelinstraat.86 Aan het andere uiterste van de nieuwbouwgordell opereerde de Wijkvereeniging Haarlemmerpoort en Omstreken
zowell vanuit café Engelsman in de Tweede Spaarndammerstraat als vanuit de
tapperijj van C. Mesman in de De Wittenstraat.87 De wijkclub die door K.A. Bos
voorr het Jacob van Lennepkwartier was opgericht, vergaderde in Volks-Café Morgenrood,, op de hoek van de Bilderdijkstraat en de Jacob van Lennepstraat. Uitbaterr J. van Mantgem maakte het zijn klanten hier, blijkens een trotse advertentie,
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nogg verder naar de zin door het inrichten van een 'goede Leestafel met allerhandee socialistische bladen en geschriften'.88
Nergenss in de nieuwe arbeiders wijken van Amsterdam waren de socialistische
voorzieningenn zo vroeg en zo uitgebreid tot stand gekomen als in de wijk die
bekendstondd als buurt YY of de Pijp. Dat hier, aan de zuidelijke grens van de
oudee stad, de nieuwbouw en bijbehorende verhuisbewegingen als eerste van
startt waren gegaan, zal die voorsprong zeker hebben bevorderd. Voorman van
dee Wijkvereeniging YY was Jan van Zutphen, geboren op Kattenburg maar sinds
zijnn huwelijk in februari 1887 in de Ferdinand Bolstraat gevestigd- In zijn ruim
zestigg jaren later op schriftt gestelde herinneringen aan het afdelingsleven in de
Pijpp schetste Jan van Zutphen een beeld van intensieve onderlinge omgang in
dee huiselijke sfeer, bijvoorbeeld toen vroeg in de avond van 31 augustus 1887
onverwachtt bericht kwam van de vervroegde vrijlating van Domela Nieuwenhuis: :
Inn Buurt Y.Y. kwamen Piet Verdorst en Frans Masdorp dat ons vertellen en van
blijdschapp werd het eerst een huilpartij. [...] Spoedig was onze woning te klein,
omm de opgetogen partijgenoten uit'de Pijp' en de Jordaan welkom te heten, en
trokkenn wij tesamen met Frans Masdorp mee, die over meer ruimte beschikte.
Hett werd laat, in een stemming waaruit alle neêrslagtigheid verdwenen was.89
Mett onverholen trots zou Jan van Zutphen bij herhaling vermelden dat de enige
succesvollee 'volksbroodbakkerij' van de Amsterdamse socialisten juist in de Pijp
hadd gestaan en was opgericht door Frans Masdorp, de eigen 'coöperatieman' van
buurtt YY. 9 °

Inn de Pijp konden de socialisten ook buiten de eigen huiskamer terecht voor
samenspraak,, vergaderingen of de socialistische leestafel. De oude P.J. Penning
zouu zijn Leeuw van Waterloo verlaten en in 1892 een tapperij annex 'Volkseethuis'' openen op de hoek van de Ferdinand Bol- en de Govert Flinckstraat, misschienn ook als bewijs van erkentelijkheid voor de rol die socialisten uit de Pijp
tijdenss de Oranjefurie in zijn lokaal aan het Waterlooplein hadden gespeeld.91
Nadatt in de jaren vanaf 1887 een tijdlang vergaderd was in buurtlokaal De Weteringg aan de Ruysdaelkade, maakte de Wijkvereeniging YY vanaf 1894 dankbaar
gebruikk van de faciliteiten die het eigen lokaal Excelsior bood. Uitbater J.P.A.
tenn Boekhorst stelde hier in de Daniël Stalpertstraat zijn socialistische gasten
allee benodigdheden voor een gezellig samenzijn ter beschikking: een 'Welvoorzienee leestafel, Uitstekend biljart, Goede consumptie en Kostelooze gelegenheid
voorr Hh. en Cursus vergaderingen.' 92
Wass men in YY ruim voorzien van lokaliteiten, aan de nodige durf en creativiteitt ontbrak het er de socialisten al evenmin. De 19-jarige kruideniersknecht die
inn september 1887 de Oude Doelen- en Hoogstraat in rep en roer bracht door,
gezetenn op een ezeltje, luid schreeuwend Recht voor Allen aan de man te brengen,
bleekk net als het speciaal voor de gelegenheid gehuurde beest afkomstig uit de
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Pijp.933 Op 31 augustus 1894 zette Ten Boekhorst, tot niet geringe schrik van de
politie,, de veertiende verjaardag van koningin Wilhelmina luister bij door in de
Franss Halsstraat 'een roode lap met zwarte rand' uit te hangen.94 Pasten dergelijkee voorvallen nog in het traditionele patroon van oproerigheid en Amsterdamsee bravoure, hoogst modern en uiterst innovatief toonden de sociaal-democraten
vann buurt YY zich aan de vooravond van de 1 mei-viering van 1894. In Recht voor
AllenAllen kondigden zij toen aan, op de aanstaande feest- en strijddag van het wereldproletariaatt een heuse 'reklame-luchtballon' over de stad te zullen laten
vliegen:: 'De ballon zal van uit de hoogte manifesten over de stad verspreiden.'95
Naastt de formatie van afzonderlijke wijkverenigingen en propagandaclubs,
werdd de organisatiestructuur van de Amsterdamse afdeling verder vertroebeld
doorr een reorganisatie die na het SD B-congres van december 1887 was voltrokken.. De leden van de afdeling waren sindsdien in de eerste plaats lid van de
eigenn socialistische vakvereniging, die in theorie samen met de andere plaatselijkee vakverenigingen de SDB-afdeling vormde. Tot op dat moment waren de
socialistischee vakverenigingen als zelfstandige afdelingen bij de landelijke SDB
aangeslotenn geweest, maar voortaan behoorden zij, althans in Amsterdam, tot
dee lokale organisatie. Voor de Amsterdamse sociaal-democraten in wier vak geen
socialistischee vakvereniging bestond, werd, naar het voorbeeld van de oude Internationale,, opnieuw een Gemengde Vereeniging opgericht.96 Zoals ook ten
tijdee van de Internationale in Amsterdam was gebeurd, werd deze Gemengde
Vereenigingg de eigenlijke kern van de afdelingspolitiek en de plaats waar het
optredenn van de socialisten vorm werd gegeven.97
Naa alle reorganisaties en tussentijdse aanpassingen leek de structuur van de
Amsterdamsee afdeling allesbehalve doorzichtig. De afdeling werd officieel gevormdd door een gestaag groeiend aantal vakverenigingen en andere verenigingen.. Vanuit het Volkspark deed afdelingssecretaris Jacob de Boer eind 1888
opgavee van de stand van zaken. Naast de 'gemengde' verenigingen en zestien
vakverenigingen,, kende Amsterdam toen afzonderlij ke verenigingen voor socialistischee jongelingen, muzikanten, gemengde en mannelijke koorzangers, tonelisten,, schermers en een zogeheten 'Dillettanten Club'. Alles bijeen was de afdelingg Amsterdam toen samengesteld uit 24 verenigingen en clubs, nog afgezien
vann de vijf wijkverenigingen die formeel buiten de afdelingsstructuur vielen en
waartoee de leden op vrijwillige basis konden toetreden.98
Dee onoverzichtelijkheid van de organisatie bevorderde het voortbestaan van
dee aloude praktijk waarin dagelijkse werkzaamheden en de onderlinge taakverdelingg werden georganiseerd op basis van de persoonlijke omgang tussen oude
bekenden.. Was in Amsterdam een nieuwe rode vlag voor de afdeling nodig, dan
steldee het bestuur zich in verbinding met Johan Herman Geel, die behalve
behangerr immers ook stoffeerder was. Leed het gezin van K.A. Bos gebrek omdatt vader in de cel zat, dan zegde een van zijn vrienden in de afdelingsvergaderingg spontaan toe, bij de kameraden van de coöperatieve volksbakkerij in de
Jann van der Heijdenstraat te zullen aankloppen, die vervolgens inderdaad
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maandenlangg iedere week veertien broden ter beschikking stelden."
Hett primaat van informele omgangsvormen boven formele regelingen bleek
ookk op andere momenten, zelfs ook op het uiterst gevoelige terrein van de beveiligingg tegen politiespionnen en andere heimelijke klassen vijanden. Om de organisatiee tegen dit gevaar te beschermen, was afgesproken dat de huishoudelijke
vergaderingenn alleen toegankelijk waren voor wie een lidmaatschapsdiploma
konn tonen. Deze toegangscontrole werd ogenschijnlijk streng gehandhaafd,
maarr de partijgenoten die hun diploma thuis hadden laten liggen, werden steevastt en zonder uitzondering als 'bekenden' toegelaten.100 Toen jaren na dato
werdd vastgesteld dat eenlid tijdens deOranjefurie van 1887 als politie-informant
moestt hebben opgetreden, besloot de afdelingsvergadering het feit niet middels
dee krant openbaar te maken, maar erop te vertrouwen, waarschijnlijk niet ten
onrechte,, dat de misstap wel langs andere weg aan allen bekend zou worden.101
Opp 13 maart 1893 stelde een drietal leden de huishoudelijke vergadering voor
om,, met het oog op de naderende revolutie, een schietbaan in gebouw Constantiaa aan te leggen. Op principiële bezwaren stuitte dit niet, maar wel op praktische,, en besloten werd de totstandkoming van deze voorziening aan het 'particulierr initiatief over te laten.102
Allee formele en informele contacten kwamen samen in Constantia aan de
Rozengracht.. Werd de functie van Constantia als centraal punt van de partij organisatiee bevorderd door de ligging in het midden van de Jordaan en de goede
verbindingg met de nieuwe arbeidersbuurten ten westen daarvan, niet minder
belangrijkk zou de doorbraak in oostelijke richting blijken. DeWillemsstraters
diee tijdens de Oranjefurie in februari 1887 optrokken naar het bierhuis van PJ.
Penningg aan het Waterlooplein, hadden nog een lange omweg over de Haarlemmer-- en Nieuwendijk genomen, maar nu was de Dam langs de brede Raadhuisstraatt snel en rechtstreeks bereikbaar. Rondom de Dam had van oudsher een
belangrijkk terrein voor de colportage gelegen en dat gold met name voor de
Damstraat.. Deze leidde vanaf de Dam in oostelijke richting rechtstreeks naar
achtereenvolgenss de Oude Doelenstraat en de Oude en de Nieuwe Hoogstraat.
Samenn vormden deze straten een vrijwel kaarsrecht traject, dat na minder dan
vijfhonderdd meter aansloot op de St. Antoniesbreestraat en het hart van de Jodenhoek.Demoderne,grootstedelijkeontwikkelinghadJordanersenJodenhoe-kerss belangrijk dichter bij elkaar gebracht en dat zou niet zonder gevolgen blijven.. Met de doorbraken en dempingen had het Amsterdamse gemeentebestuur
hett zenuwcentrum van de socialistische beweging op niet meer dan een kwartier
wandelenn van de Jodenbreestraat weten te brengen.
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N I E U W EE S O C I A L I S T E N U I T DE O U D E J O D E N H O E K

Datt de Amsterdamse socialisten er in de eerste jaren na 1890 in slaagden in te
spelenn op de veranderingen in de stedelijke omgeving, bleek toen hun pogingen
tott socialistische propaganda onder de joodse werklieden vrucht begonnen te
dragen.. Vanaf het einde van 1892 traden joodse Amsterdammers niet langer als
enkeling,, maar met tientallen en zelfs honderden tegelijk tot de socialistische
gelederenn toe. Deze toestroom van socialistische rekruten, met een achtergrond
diee van het bestaande ledenbestand belangrijk verschilde, bracht voor de afdelingg nieuwe problemen met zich mee. De toegetreden joodse leden vonden in de
Amsterdamsee SDB-afdeling een Jeruzalem waarin zij in ieder opzicht vreemdelingenn waren. Het merendeel was immers niet eerder door banden van familie,
buurtgenootschapp ofcollegialiteit metde socialisten in aanrakinggeweesten een
gedeeldee socialistische overtuiging bleek lang niet altijd in staat alle verschillen
inn mentaliteit, taalgebruik en gedragingen weg te nemen.
Hett wederzijdse wantrouwen tussen de Amsterdamse socialisten en de tot dan
toee zeer Oranjegezinde joodse bevolking wortelde diep en was deels een voortzettingg van de rivaliteit die al sinds eeuwen tussen de Jodenhoek en andere
volksbuurtenn had bestaan. Onderlinge schermutselingen als die op het Waterloopleinn tijdens de Oranjefurie in februari 1887 hadden daaraan het nodige bijgedragen.. Geheel in overeenstemming met de socialistische opvattingen omtrent
dee irrelevantie van etnische en culturele verschillen werd van beide zijden manmoedigg maar met wisselend succes gepoogd de fricties tussen joodse en nietjoodsee arbeiders in de afdeling in andere dan antisemitische termen te begrij pen.
Dee politieke tegenstellingen die de afdeling in deze jaren beheersten, boden
voldoendee ruimte om de wederzijdse antipathieën te voorzien van een voor socialistenn aanvaardbare, ideologische grondslag.

V O O R L O P E R SS Z O N D E R V O L G E L I N G E N

Inn de jaren rond 1870 was onder de circa tweehonderd leden van de Amsterdamsee afdeling van de Internationale maar een enkeling van joodse origine geweest.
Onderr die enkelen was de jongeling Salomon van der Hout de meest geruchtma285 5
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kendee en opvallende figuur en in wezen de enige Amsterdamse jood die een
prominentee rol zou spelen. Aan de zijde van de veel oudere Klaas Ris, in zaal
Dalrustt of aan kop van de eerste volksdemonstraties in augustus en september
1872,, bewees hij dat een joodse achtergrond een publiek en zelfs brutaal optre286 6

denn in de jonge socialistische arbeidersbeweging niet in alle gevallen uitsloot.
Tochh liet Van der Hout zich wel kennen als een uitzonderlijke figuur, die leek
tee spotten met alles wat deel uitmaakte van de joodse traditie. Na zijn vertrek
uitt Amsterdam zou hij zelfs een tijdlang als mijnwerker zijn brood verdienen
enn dat was een stiel waarin de Amsterdamse joden zich nimmer hadden onderscheiden.. Uiteindelijk zou ook Isaac Salomon van der Hout zich echter weer
voegenn in een meer traditioneel j oods patroon. De uitnodiging voor zijn zilveren
bruiloftt in 1892 was van een Hebreeuwse tekst voorzien en hij zou eindigen als
voddenraperr in het joodse East-End van Londen.1
Inn de jaren dat de Internationalen in Amsterdam van zich deden spreken en
dee stad soms in rep en roer wisten te brengen, beperkten de joodse werklieden
zichh liever tot aaneensluiting in vakverenigingen als die van diamantbewerkers,
sigarenmakerss en kleine straatventers. Zich aansluiten bij de gevreesde
Internationalee deden deze vakverenigingen geen van alle, zelfs niet wanneer
vooraanstaandee Internationalen, zoals in het geval van de Algemeene KoopmansVereeniging,, behulpzaam waren geweest bij het oprichten van de eigen vakvereniging. 2 2
Inn de Amsterdamse SDB waren joodse leden al even zeldzaam gebleven als in
dee kring van Internationalen. Diamantbewerker Joseph Simon Snijders gold
volgenss Joan Nieuwenhuis omstreeks 1880 als 'de eenige jood in "onze partij"'
enn dat zou hij nog jaren blijven.3 Snijders verkeerde als joodse enkeling onder
dee Amsterdamse sociaal-democraten en als enige sociaal-democraat onder de
Amsterdamsee joden in een weinig benijdenswaardige, dubbele uitzonderingspositie.. In juli 1878, nog voor hij dertig werd, was Snijders tijdens de oprichtingsvergaderingg lid geworden van de AmsterdamsesDV. Zijn lidmaatschapsdiploma
droegg het eervolle lage nummer 40 en een zo vroeg lidmaatschap moest wel een
gevolgg zijn geweest van eerdere contacten met de voormalige Internationalen.
Datt Joseph Snijders' broer Isaac in 1873 samen met Hendrik Gerhard bestuurder
wass van de kleermakers vereniging Vooruitgang door Broederschap, zal die kennismakingg zeker hebben vergemakkelijkt.4
Hett aanzien dat Joseph Snijders als joodse eenling onder zijn kameraden
genoot,, stoelde voor een belangrijk deel op het besef van de hoeveelheid persoonlijkee moed die het vergde om het algemeen gevoelen van een hechte gemeenschapp te trotseren. Dat besef sprak ook uit de waardering van Joan Nieuwenhuis: :
Ikk herinner mij zeer goed, den weldadigen indruk die hij op mij maakte, door
zijnn groote ijver en toewijding aan - wat hij zelf zoo graag noemde - 'de goede
zaakk des volks'. En wat een leed en kommer heeft die brave man daarvoor moetenn ervaren - ook van zijn rasgenooten!5
Diee 'rasgenooten' gaven bijvoorbeeld blijk van hun irritatie in een anoniem
schrijvenn dat de vrouw van Joseph Snijders omstreeks 1884 mocht ontvangen:
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Jouu man is een sociaal in merg en been die moet in de harington. Dac kan ik me
niett begrijpen, een jehoede zal zoo een ijzere Hein wezen. Hoe is me niet verstandigerr en hij steekt een ander ook aan dat is nog het ergste, want als hij een
sjontee is, laat hij dan een sjonte voor hem alleen zijn. Waarachtig hij heeft Jomtoff als er een vergadering is, je mist hem nooit. Die man schijnt geen andere
zorgg te hebben; [...] Maar net wat ik zeg, die man is eenig in zijn soort.6
Meerr dan aan het revolutionaire drijven van de socialisten op zich, leek de briefschrijverr aanstoot te hebben genomen aan het feit dat uitgerekend een jood zich
'vann die gateisem mesjogge* had laten maken: 'Een jehoede most toch chogemer
wezen.' '
Ondertussenn bleek van de gevreesde aanstekelijkheid van Snijders' socialistischee aandoening vooralsnog bitter weinig: 'eenig in zijn soort' bleef hij nog
langee tijd. Rond 1892 moet het aandeel van joodse leden in de Amsterdamse
SDB-afdelingg minder dan drie procent zijn geweest.7 Dat was een opmerkelijk
geringg aantal, zeker gezien het feit dat de joden met ruim vijftigduizend zielen
inn 1889 ruim twaalf procent van de toenmalige bevolking van de stad vormden.
Daarbijj werd de onmiskenbare afkerigheid van het socialisme onder de Amsterdamsejodenn zeker niet veroorzaakt door een, in vergelijking methet niet-joodse
werkliedenvolk,, hogere mate van welstand. Terwijl in 1899 van alle Amsterdammerss slechts twee procent ondersteuning genoot, was onder de joodse Amsterdammerss liefst elf procent aangewezen op een of andere vorm van liefdadigheid. 8 8
Dee schaarse joden die tot 1892 tot de SDB toetraden, waren over het algemeenn niet toegerust om veel van hun 'stamgenoten' mee over te halen. Samuel
Coltoff bijvoorbeeld zou bij meer dan één gelegenheid blijk geven van joodse
Selbsthass.Selbsthass. De toch al erg achterdochtige Coltof zou zich met name tegenover
joodsee aspirant-leden uiterst wantrouwig hebben betoond en zich meer dan
eenss hebben doen kennen als een 'joodschen jodenhater'. 9 De enkelingen die
inn deze periode wel probeerden hun Israëlitische broeders voor het socialisme
tee winnen, zagen die pogingen gefnuikt door het anti-socialistische sentiment
inn de Jodenhoek. Zo kreeg het plan van de 21-jarige Willem Speelman, die in
augustuss 1890 aankondigde 'zoodra er genoeg deelneming van Israëlieten is'
eenn vereniging van joodse sociaal-democraten en een joods partijblad te zullen
oprichten,, vooralsnog geen enkel praktisch vervolg. Nog in april 1892 werd
Henrii Polak het houden van zijn voordracht over 'Joden-Socialisme' in een zaal
aann hetWaterlooplein onmogelijk gemaakt door het joodse publiek, dat onder
hett zingen van 'Oranje boven!' massaal overging tot het werpen met tafels,
stoelenn en banken. 10
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Watt Salomon van der Houten Joseph Snijders nimmer was gelukt, Willem Speelmann en Henri Polak vergeefs hadden geprobeerd en Sam Coltof zelfs nooit had
gewild,, leek even plotseling als onverwacht te worden bewerkstelligd door een
joodsee jongeling uit Hoorn- Abraham Mozes Reens wist in de laatste maanden
vann 1892 in korte tijd een eerste doorbraak van het socialistische gedachtegoed
inn de Amsterdamse Jodenhoek te forceren. De directe aanleiding paste volledig
inn een inmiddels bijna klassiek geworden patroon. Zoals vaker was gebeurd,
werdd een nieuwe maatregel van de zijde van de gemeentelijke overheid door
betrokkenn Amsterdammers als een onacceptabele vorm van bemoeizucht ervaren
enn ook nu waren de socialisten er vlug bij om de geest van spontaan verzet bij
dee 'slachtoffers' van bestuurlijke 'willekeur' verder aan te wakkeren. Dit keer
warenn de kooplieden van de Nieuwmarkt, in overgrote meerderheid joodse
marktkramers,, mikpunt van het moderniseringsstreven van het stadsbestuur.
Dee dagmarkt die al sinds een eeuwigheid (dat wil zeggen: sinds 1879) op de
Nieuwmarktt gehouden werd, was krachtens een raadsbesluit in 1892 verplaatst
naarr het Waterlooplein, een plek waarvan al snel duidelijk werd dat er geen
drogee boterham te verdienen was."
Datt de gemeenteraad zich liet leiden door overwegingen van hygiëne en de
behoeftenn van het moderne tramverkeer, en bovendien verzekerde dat de handel
opp het Waterlooplein na verloop van tijd heus aantrekken zou, maakte bijzonder
weinigg indruk. Tijdens een begin oktober 1892 gehouden vergadering in café
Marktzicht,, gelegen op de hoek van de Nieuwmarkt en de Dijkstraat, ontpopte
Bramm Reens zich als strateeg van het marktlieden-protest. Dat hijzelf geen
marktkoopmann was en pas 22 jaar was geworden, deed blijkbaar geen afbreuk
aann zijn gezag bij de verontruste handelslieden, die op voorstel van Reens een
protestmeetingg in gebouw Plancius tegenover Artis belegden. Recht voor Allen
melddee bij voorbaat, onder de kop DE GEEST DES TIJDS DRINGT OVERAL DOOR:
'Dee joodsche proletaries, die altijd nog tegen ons waren, bewijzen met deze
daad,, dat ook zij niet anders dan door agitatie tot betere toestanden kunnen
geraken!'12 2
Dee meeting in Plancius volgde op dinsdagavond 8 november 1892 en werd een
groott succes. Een der aanwezigen zou zich nog bijna veertig jaar later het momentt in Plancius herinneren waarop volgens hem de opmars van het socialisme
onderr de Amsterdamse joden een aanvang had genomen. Reens had de vergaderdee marktlieden plechtig verzekerd datt de sociaal-democraten, en zij alleen, hun
steunn aan het protest met daden zouden onderstrepen:
Ditt moment van zijn rede zal door mij nimmer worden vergeten. Een overweldigendd applaus luidde een nieuwe beweging in, die begon te leven onder deze
voorr het meerendeel bejaarde menschen, overgenomen door hun kinderen,
uitgroeiendee tot de groote massa, welke nu in onze partij [de SDAP] verenigd
zijn.13 3
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Inn de beste tradities van het Amsterdamse volksoproer werd de protestmeeting
diee avond afgesloten met een optocht vanuit de Plantage naar het huis van burgemeesterr Vening Meinesz op de Herengracht. Daar had zich het inmiddels
gebruikelijkk geworden tafereel afgespeeld:
Menn kwam aan het huis van Z.E. Achtbare, een huisknecht opende een kijkraampjee in de deur en een aanwezige inspekteur konstateerde, dat het volk
volkomenn rustig was, het raampje werd gesloten, het licht uitgedraaid en de
motiee werd... geweigerd.14
Reens'' bewering dat de joodse marktlieden alleen van de sociaal-democraten iets
tee verwachten hadden, werd door de dichte deur van de burgemeester wel heel
aannemelijkk gemaakt.
Dee uitkomst van het rumoer rondom de 'Nieuwmarktbeweging' was tweeledig:: de gemeenteraad besloot onder druk van de protestbeweging de marktverplaatsingg ongedaan te maken en Bram Reens maakte dankbaar gebruik van de
gelegenheidd om begin oktober 1892 een Sociaal-Demokratische Propaganda- en
Ontwikkelingsclub,, 't Centrum op, te richten. Sommige kooplieden van de
Nieuwmarktt haastten zich, middels ingezonden brieven in de plaatselijke pers,
afstandd te nemen van de socialisten, maar desondanks kon 't Centrum nog tijdenss de campagne tegen de marktverplaatsing de eerste tientallen leden inschrijven:: welkome versterkingen voor de sociaal-democratie en, opmerkelijker nog,
stukk voor stuk van joodsen huize. Twaalf maanden later, toen 't Centrum op een
dinsdagavondd in oktober 1893 zijn eerste jaarfeest vierde, vulde de grote zaal van
Planciuss zich met vijftienhonderd geestdriftige bezoekers, van wie het overgrote
merendeell uit joods-Amsterdamse werklieden zou hebben bestaan.15
Formeell had 't Centrum bij de oprichting niets anders geleken dan een hernieuwdee poging de wijkvereniging van de SDB-afdeling voor het gelijknamige
stadsdeell nieuw leven in te blazen. Een week na de oprichting omschreef 'LokoSekretaris'' Willem Speelman de doelstelling van de nieuwe Ontwikkelings- en
Propagandaclubb nog in termen die ruimte lieten voor werkzaamheden onder alle
bewonerss van het stadshart. In Recht voor Allen verklaarde Speelman toen dat 't
Centrumm de propaganda ter hand nam:
Opdatt wij ook in die wijken der stad, waar onze beginselen het minst zijn doorgedrongen,, en waaronder bijna het geheele centrum van Amsterdam kan gerekendd worden en hoofdzakelijk de z.g. Jodenbuurt de beteekenis en het doel der
Sociaal-Demokratiee duidelijk maken.16
Inn de praktijk zou al spoedig blijken dat de term 'centrum' niet alleen 'hoofdzakelijk',, maar zelfs uitsluitend gelezen moest worden als een wat eufemistisch
synoniemm voor de Jodenhoek. 't Centrum zou zich dan ook nimmer richten tot
dee bewoners van in het centrum gelegen sloppen als het Hemelrijk, 't Hol of de
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Bierkaai,, waar nauwelijks joden woonden, maar zich volledig toeleggen op het
'moeielijkee werk der propaganda onder Israël', de inwendige zending rondom
dee Jodenbreestraat en het Waterlooplein.17
Opp de voorpagina van Recht voor Allen gaf de schrijver van de rubriek 'Praatjes
uitt de Hoofdstad* al in november 1892, in de hoogtijdagen van de 'Nieuwmarktagitatie'' onder de marktkooplieden, blijk van de nodige scepsis. Na fijntjes te
hebbenn herinnerd aan de tonelen van vernielzucht en bloeddorst die zich vijf
jarenn tevoren tijdens de Oranjefurie op het Waterlooplein hadden afgespeeld,
werdenn de motieven van de tot 't Centrum toegetreden joodse negotianten in
twijfell getrokken. In Plancius hadden de slachtoffers van de marktverplaatsing
zichh het vel van de handen geklapt voor de sociaal-democraat Reens, maar: 'Geschiedtt dat wel ter goeder trouw?' vroeg hij zich af. De schrijver wist waarom de
'semieten'' zich plotseling zo geestdriftig hadden betoond en liet zijn uitleg in
vettee letters afdrukken:
OmdatOmdat hun belang er mede gemoeid wasïll

Ziedaarr de oplossing van het raadsel. Geld, dat is de ziel van de negotie. En op
hett Waterlooplein (o God van de wraak, juist op deze plaats bereikt hen uwe
straffendee hand) lijden zij gebrek [...]. Toen, op aanporren van de propagandaklubb zijn ze begonnen met een meeting te beleggen, en zij waren natuurlijk
hemm dankbaar die hunne grieven ontvouwde. Maar op deze wijs komen die lui
tott ons! Hm - wil ik je eens wat zeggen, rond en openhartig, zooals ik het
meen!! Welnu, ik hoop het, maar geloof het niet.™

Dergelijkee 'praatjes uit de hoofdstad' waren meer dan incidentele oprispingen
vann een al dan niet latent antisemitisme. In de huishoudelijke vergadering van
dee Amsterdamse SDB-afdeling werd al in de eerste maanden van 1893 meermalen
ernstigg gedebatteerd over de vraag of het bestaan van 't Centrum als onafhankelijkee wijkvereniging moest worden getolereerd. Sommigen wilden 't Centrum
zelfss niet uitnodigen voor de meiviering, al was een meerderheid het daarmee
opp formele gronden oneens. Een meerderheid was met Fortuyn echter wel van
meningg dat de afdelingsbibliotheek in Constantia voor leden van 't Centrum
geslotenn moest blijven.19 Tijdens een huishoudelijke vergaderingvan de afdeling
opp 20 november 1893 zou niemand minder dan Domela Nieuwenhuis zich in de
kwestiee mengen door op te merken het zeer verkeerd te vinden dat men zich,
zoalss in het geval van 't Centrum, aan kon sluiten bij een wijkvereniging zonder
lidd te worden van de eigenlijke afdeling. De 162 opgekomen leden in de grote
zaall van Constantia waren er vervolgens getuige van geweest hoe de 21-jarige
Izakk Samson opstond om zich fel te keren tegen het 'aan banden leggen' van
'zijn'' wijkvereniging.20
Datt het wederzijdse wantrouwen tussen niet-joodse oudgedienden en nieuwe
joodsee rekruten onder de Amsterdamse socialisten met het slagen van één protestmeetingg en de totstandkoming van een eigen, 'joodse' propagandaclub nog
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allesbehalvee was weggenomen, moest ook Reens na enige maanden constateren.
Mett zijn critici betreurde hij in januari 1893 dat velen die tot 't Centrum waren
toegetreden,, niet bereid waren gebleken ook direct lid te worden van de eigenlijkee SDB-afdeling, maar hij verzekerde dat hard gewerkt werd om de geesten ook
inn dit opzicht te verhelderen. Vaststond volgens hem dat 'de beweging onder de
Israëlietenn te Amsterdam [...] verbazend vooruitgegaan' was en dat nu reeds 'het
aantall aangesloten Israëlieten bij den bond [...] verre van weinig' moest heten.21
Datt alles was wel degelijk te danken aan de inspanningen van 't Centrum,
waarvann het ledental in januari 1893 al groter zou zijn geweest 'dan het aantal
ledenn van menige flinke afdeeling'. De eerste successen van 't Centrum waren
volgenss Reens echter zwaar bevochten:
Wijj hebben heel veel tegenwerking ondervonden en niet het minst van de zijde
onzerr partijgenooten; het scheen alsof men er niet op gesteld is, dat onze heiligee beginselen begrepen worden, door hen die bij toeval uit den stam Israels
voortgekomenn zijn.22
Misschienn had een minder ambitieuze opstelling van Reens en de zijnen het
wantrouwenn kunnen wegnemen, maar direct op de klacht over tegenwerking
doorr partijgenoten volgde de aankondiging van een binnenkort te verschijnen
SocialistischSocialistisch orgaan voor de Israëlieten, dat zich niet zou beperken tot het territorium
vann de Amsterdamse wijkclub, maar joodse lezers zou zoeken in het hele land:
Enn vooral de socialistische boekhandelaars in die steden waar de Israëlitische
bevolkingg nog al noemenswaard is, zooals Rotterdam, 's-Gravenhage, Dordrecht,, Leeuwarden, Groningen, Zwolle enz. enz. verzoeken wij mede te werkenn aan de verspreiding onder dat gedeelte der bevolking [...] Het is ons bekend
datt op onderscheidene plaatsen Israëlitische of als men het noemen wil ex-Israelitischee partijgenoten wonen, zij worden vooral verzocht hun steun, hetzij
financieel,financieel, hetzij moreel te verleenen, vooral het laatste; hoofdzakelijk het mededeelenn van plaatselijke sensatiemededeelingen.23
Inn de ogen van menigeen leek het plan voor een eigen blad de vorming van een
landelijkk netwerk van joodse sociaal-democraten, naast de SDB, te voorafschaduwen.. Dat in de rubriek 'Strijdpenning' van Ons Blad naast de centen, stuivers en
dubbeltjess uit Amsterdam ook de ontvangst van 35 gulden 'van de Joodsche
arbeiderss uit Amerika als bewijs van instemming met ons streven' werd bevestigd,, kan die vrees slechts verder hebben aangewakkerd. 24
Preciess een week nadat Reens in Recht voor Allen zijn voornemen bekend had
gemaakt,, kwam een geschrokken huishoudelijke vergadering van de afdeling
Amsterdamm bij een. Blij kens de notulen waren de partij genoten in Constantia het
err hartgrondig over eens dat:
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Eenn wijkvereeniging in de eerste plaats behoort te zijn een Vereeniging van
ledenn der afd. maar niet een club naast de partij, dat wij daar reeds de slechte
gevolgenn van hebben ondervonden, Fortuijn is er eveneens tegen om rede dat
ditt een zeer gewichtige beginselkwestie is, het al of niet erkennen van het Centrum.25 5
Gezienn de tegenwerking door argwanende geestverwanten en de ongebroken
weerstandd tegen het socialisme in brede lagen van de bevolking van de Jodenhoek,, had 't Centrum inderdaad nog flink wat 'onvermoeid strijden' en 'ijverig
werken'' voor de boeg, zowel in de eigen kring van partij-, als in die van 'stamgenoten'. .
Dee lange traditie van eerbied voor gezag en orde onder de Amsterdamse joden,, gesymboliseerdd in hun verknochtheid aan het Huis van Oranje, en bij verkiezingenn steevast uitgedrukt door het afvaardigen van liberale kandidaten naar
gemeenteraadd en Tweede Kamer, maakte de buurt tot een indrukwekkend bastion.. De campagnes die 't Centrum vanaf het begin van 1893 in de Jodenhoek zou
ondernemen,, hadden dan ook veel weg van een belegering of stormloop van
buitenaf.. De joodse sociaal-democraten die er met Bram Reens probeerden aanhangg voor het socialisme te winnen, woonden voor het merendeel elders in de
stad. z66 Reens woonde tot februari 1892 op verschillende adressen in de Wagenaarsstraatt in de Dapperbuurt, samen met het gezin van zij n oudere broer. Daarnaa was hij op zichzelf gaan wonen en beland in de Rozenstraat 221, dicht bij
Constantiaa maar op ruime afstand van de synagoge.27 De eerste serie openbare
bijeenkomstenn van 't Centrum werd belegd in koffiehuis De Oude Doelen in de
Oudee Doelenstraat, halverwege de Dam en de St. Antoniesbreestraat. Bestuur en
ledenn vergaderden zelfs nog verder weg van de 'oude' Jodenhoek, in café Voorwaartss in de Nieuwe Nieuwstraat tussen Nieuwendijk en Nieuwezijds Voorburgwal.28 8
Inn menig opzicht leek de geschiedenis van de Amsterdamse socialistische
arbeidersbewegingg zich te herhalen. Wat de socialisten in voorbij e decennia haddenn gedaan, deed de Propaganda- en Ontwikkelingsclub 't Centrum nog eens
over,, in een beperkter gebied weliswaar, maar in een aanzienlijk hoger tempo.
Nadrukk werd eerst en vooral gelegd op de noodzaak van ontwikkeling. Zoals de
generatiess vóór hen, namen de leden van 't Centrum zich plechtig voor, de zelfscholingg ter hand te nemen door 'het gezamentlijk lezen en bestudeeren van
wetenschappelijkee en andere werken'.29 Met datzelfde doel voor ogen werden
ookk de openbare bijeenkomsten uitgeschreven, waar sprekers voor een publiek
vann leden en belangstellenden desocialistische antwoorden op maatschappelijke
vraagstukkenn uit de doeken deden. De onderwerpen liepen uiteen van heel algemenee als 'maatschappelijke toestanden' of 'het leven der arme kinderen in vergelijkingg met dat der rijken' tot meer specifiek op de doelgroep toegesneden
vraagstukkenn als 'de sociale beteekenis van het Anti-Semitisme'.30 De ontwikkelingg van de joodse arbeiders werd verder bevorderd met de uitgave van het acht
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pagina'ss tellende werkje Het antisemitisme een hedendaagsch hedendaagsch verschijnsel? en de
inrichtingg van een eigen 'brochurebibliotheek'. 31
Dee uitgave van het eigen maandblad op vier pagina's, dat als Ons Blad, Socialistischtisch Orgaan voor de Israëlieten in februari 1893 voor het eerst verscheen, markeerde
dee overgang naar een nieuwe fase, vooral omdat het blad al direct meer nadruk
opp agitatie dan op ontwikkeling zou leggen. Geruchtmakende artikelen met een
vaakk provocatieve toonzetting en met name de colportage van Ons Blad in de
stratenn van de Jodenhoek wekten de nodige ophef en rumoer, precies zoals de
straatverkoperss van Recht voor Allen dat jaren eerder elders in de stad hadden
gedaan.. De schrijvers van Ons Blad toonden ontzag voor niemand en durfden
zelfss alom gerespecteerde joodse hoogwaardigheidsbekleders als opperrabbijn
dr.. J.H. Dunner en de liberale bankier A. C.Wertheim openlijk te schofferen. De
weigeringg van Wertheim om op een uitnodiging tot debat met 't Centrum in te
gaan,, werd in het aprilnummer van Ons Blad triomfantelijk gepresenteerd als
bewijss van 's mans lafheid en in een open brief aan dr. Dunner schrok Reens er
zelfss niet voor terug, de opperrabbijn, die zich nimmer over de armoede in zijn
gemeentee had uitgelaten, een 'misdadiger van het ergste soort!' te noemen. 32
Dezee hoge toon moet velen tegen de borst hebben gestuit, maar bij de aanhangg van 't Centrum viel de nieuwe bravoure in goede aarde. De 'Strijdpenningen'' voor Ons Blad gingen voortaan vergezeld van vrijmoedige ontboezemingen
alss 'ik liep op den grooten verzoendag met de propagandatocht mede, in plaats
datt ik in de kerk zat', 'liever hier iets aan geofferd dan kerkelijke belasting betaald'' en 'weg met dominees, pastoors en rabbijnen'. 33 Leden van 't Centrum
trokkenn bij nacht en ontij door de Jodenhoek om er stroken papier met oproerigee opdrukken aan te plakken: niet minder dan zestien varianten van deze
zogehetenn 'motto's' waren gedrukt in een totale oplage die volgens Ons Blad
vijfendertigduizendd stuks zou hebben bedragen. 34 De eerste confrontaties met
politieagentenn hadden zich al direct tijdens de eerste plaktochten voorgedaan
enn daarmee werd de Jodenhoek het toneel van voortdurend oplaaiende ongeregeldhedenn tussen leden van 't Centrum, kwaadwillenden uit het publiek en
hardhandigee ordebewaarders van het bureau Jonas Daniël Meijerplein.
Opvallendd nauwgezet leken de jongelieden van 't Centrum de door hun nietjoodsee geestverwanten gebaande paden te volgen. De in februari 1893 aan A.C.
Wertheimm gerichte uitnodiging tot debat en de schofferende wijze waarop diens
beleefdd weigeren vervolgens voor propagandistische doeleinden werd aangewend,, waren niet anders dan een slaafs navolgen van wat Domela Nieuwenhuis
opp datzelfde moment de radicaal Henry Tindal in Constantia en in Recht voor
AllenAllen aandeed. 35 Een enigszins oneigenlijk gebruik van de drukpers werd door
dee mannen van Ons Blad evenmin geschuwd en leek al evenzeer terug te voeren
opp het voorbeeld dat in de Jordaan werd gegeven. Daar was J.W. Kramer zijn
anarchistischh periodiekDe Oproerkraaiergaan vullen met geruchtmakende schandaalartikelenn over min of meer bekende personen uit Amsterdam. Met naam en
toenaamm werden deze aan de schandpaal genageld wegens vergrijpen jegens de
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rechtenn van het proletariaat of de goede zeden, waarna Kramer en zijn colporteurss de verkoop trachtten te bevorderen door voor de deur van hun slachtoffers
hett betreffende artikel luidkeels voor te lezen. Het was een aanpak die sterk
herinnerdee aan de Physiologieën en schandaalkronieken uit de jaren rond 1848, en
diee nog altijd krachtig effect bleek te sorteren. Een Amsterdammer die op oudejaarsdagg 1892 was betrapt op onzedelijkheden met een meisje van 14 jaar, kreeg
vijff dagen later al bezoek van een troep colporteurs van De Oproerkraaier, die
aanscheldenn en zich op zijn stoep posteerden om voorbijgangers en omwonendenn op de hoogte te brengen van 's mans verdorvenheid. Het slachtoffer van dit
proletarischh volksgericht zou zich nog diezelfde dag door het hoofd hebben
geschoten.36 6
Dee Centrum-mannen toonden zich in het aprilnummer van Ons Blad nijvere
leerlingenn door zekere juwelier 'Aap' David te beschuldigen van geknoei bij het
wegenn van zijn diamantjes. Direct op dit bericht volgde de ontmaskering van
eenn diamantbewerker die als ophitser van het personeel in de slijperij van de
firmafirma Boas een socialistische collega het werken onmogelijk had gemaakt door
hemm 'met voorwerpen na te gooien' en uit te schelden: 'De stumperd die hier de
hoofdroll speelde heet Gerrit Wagenaar. Elk weldenkend arbeider spreekt met
minachtingg over hem.' Nog altijd in dezelfde kolom werd ook het relaas gedaan
vann een colportagetocht met het voorgaande nummer:
Dee vorige week colporteerden wij met 'Ons Blad' en riepen luide: leest 'Ons
Blad';; daarin kunt gij lezen, waar de ridder-ordetjes van de Zon en den Leeuw
vann Perzië te koop zijn. De heer Gerrit van Dien, makelaar wonende Gelderschekade,, dit hoorende, liep zo hard hij kon de O.Z. Achterburgwal op. Wie
weett ons duidelijk te maken waarom?37
Dee boven dit bericht geplaatste, pesterige kop 'Hard ging ie!' verwees waarschijnlijkk naar de snelheid waarmee makelaar Van Dien zich uit de voeten had
gemaakt,, alsook naar de verkoopbevordering die van een dergelijk 'standje'
uitging. .
Bijj het aan de kaak stellen van de misdaden van het kapitaal kon 't Centrum
vrijelijkk putten uit het theatrale repertoire dat eerdere generaties socialisten
haddenn ontwikkeld. Zoals Klaas Ris in de nasleep van het Kermisoproer de weduwee van een slachtoffer van het huzarengeweld ten tonele hadd gevoerd en het
publiekk had verteld dat het arme mens moeder was van vier kinderen, zo schrokkenn ook de mannen van 't Centrum er niet voor terug in te spelen op de sentimentelenn van hun publiek. De joodse broodbezorger en socialistisch dichter
Hijj man O verst zou later herinneren aan het straatoptreden van Izak Samson:
Samson,, 1.1., die kalm wandelde alsof-ie van niets wist, maar achter hem aan de
'sosialistiesee jongelieden'. En het klubje werd al grocer, en werd tot een flinke
ploeg.. En onderweg pikte Samson een bedelaarskind op, nam het mee aan de
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hand,, en klom dan aan de hoek van een straat op een pothuis, het kind naast
zich,, en demonstreerde aan de lompen van het kind de slechtheid van het kapitalisme.38 8
Alss socialistische maatschappijkritiek voldeed dit straattoneel misschien niet aan
dee eisen van wetenschappelijke diepgang en nuance, maar het getuigde wel van
improvisatietalentt en zal zijn effect niet hebben gemist.
Ookk in de periode van straatgevechten en opstootjes die onvermijdelijk op de
provocatievee toonzetting van Ons Blad volgde, leek het optreden van 't Centrum
eenn reprise van een eerder elders opgevoerd stuk. De stemming in de buurt keerdee zich fel en massaal tegen de joodse socialisten nadat opperrabijn Dunner in
zijnn grote Pesachrede gloedvol gewag had gemaakt van de onverbrekelijke band
tussenn Oranje en Israël, die nu bedreigd werd door 'eenige weinigen [...], die zich
doorr niets anders onderscheiden dan door onwetendheid, ruwheid en woestheid'. 399 Bij het bezoek van de koninginnen Emma en Wilhelmina in april 1893
werdd hun een fraaie afdruk van deze rede overhandigd door de hoofdredacteur
vann het Centraal Blad voor Israëlieten, geen ander dan een neef van Bram Reens.
Nogg diezelfde maand april werd in de Jodenhoek een knokploeg onder de schonee noemer Voor Oranje opgericht.
Ondankss alle dreiging verzamelden dejoodse socialisten van Amsterdam zich
opp 1 mei 1893 op de Nieuwmarkt om hun steentje bij te dragen aan de internationalee feest- en strij ddag van het proletariaat. De buurt was evenwel op haar hoede
enn daardoor kwam vooral het strijdkarakter van de eerste mei op de voorgrond
tee staan: met 'menig blauw oog en bebloeden kop' hadden de leden van 't Centrumm het veld moeten ruimen. 40 Zalen waren nu niet meer disponibel en avondenlangg trokken troepen 'kinderen van het uitverkoren volk' door de Jodenhoek,
onderr het zingen van de bekende 'oranjeliederen' volgens welke de sociaal-democratenn dienden te worden opgeknoopt en ingezouten.
Reenss beweerde wel dathetstraatkabaaldesocialistenweinighinderde,'want
dee onzen slaan er telkens flink op. in', maar hij moest begin mei toegeven dat
mett de toegenomen bravoure van de tegenstanders de losse verkoop van Ons Blad
inn het gedrang dreigde te komen:
Zaterdagavondd waagden wij het weder met lOns Blad' in de 'Jodenbuurt' te
kolporteeren.. Edoch, eene ons vijandig gezinde menigte, waaronder vele getooidd met oranjelintjes, als bewijs van lidmaatschap van den Oranjebond, haddenn wij spoedig achter ons! Het roepen [der colporteurs] werd overstemd door
dee bekende nationale (?) liederen, en wij zelf werden met steenen geworpen en...
inn het gezicht gespogen. Wij socialisten, zijn ons ten volle bewust dat wij zijn
opgejaagdee dieren in de maatschappij, vogelvrij verklaarden, die een ieder tot
spott mogen dienen [...], doch na een dusdanige bejegening verliest men onwillekeurigg het volle verstand en maakt een gevoel van bittere haat zich van je meester.. Van daar dan ook dat wij ons op onze vervolgers wierpen, die wij zoo onge-
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nadigg toetakelden, dat menigeen wel met een zichtbaar teeken huiswaarts zal
zijnn gekeerd.41
Dee laatste toevoeging was niet zonder betekenis. Wie in het gelaat werd gespuugdd had iets te wreken en het toebrengen van een 'zichtbaar teeken' aan de
tegenstanderr was de aangewezen manier om de geschonden eer van het troepje
colporteurss te herstellen.
Hett verdere relaas van Reens bevatte meer aanwijzingen dat de antagonisten
diee zaterdagavond, na afloop van de sabbat, door meer dan alleen politiek-ideologischee motieven werden gedreven. In de Wees perstraat had zich naar zijn zeggenn een 'formeel gevecht' ontwikkeld, waarin de socialisten heroïsch standhieldenn tegenover een geweldige overmacht: 'de onzen telden ongeveer 20 man,
terwijll de oranje klanten wel een 150 man(!) waren'. Voor het beoogde dramatisch
effectt was de aanwezigheid van een voldoende talrijk publiek natuurlijk essentieell en de drukke Weesperstraat met zijn talloze winkels en voorbijgangers was
inn dat opzicht een bij uitstek geschikt terrein voor de ontknoping: Tiet gegil der
inn den straat zijnde vrouwen en kinderen [...] en het rinkelen der ingeslagen winkelruiten,, deden het oogenbük nog hachelijker schijnen'. Dat de socialisten de
strijdd niet konden winnen lag gezien de krachtsverhoudingen bij voorbaat vast,
maarr de Oranjevrienden gaven hun overwinning toch vooral op symbolische
wijzee gestalte. Eén 'partijgenoot' geraakte in hun handen en werd weliswaar
'stevigg afgeranseld' en aan de politie overgedragen, maar pas nadat zijn kleding
tenn aanschouwen van vrienden en omstanders aan flarden was gescheurd. Een
anderr slachtoffer uit het socialistisch kamp had het gevoelige 'verlies van zijn
hoedd te betreuren'. 42 Dat in de strijd tussen Oranjebonders en 't Centrum naast
politiekee vooral ook persoonlijke tegenstellingen, eergevoel en reputatie een rol
speelden,, viel al aan dit soort betekenisvolle uiterlijkheden af te lezen. Dat de
joodsee vrienden van Oranje werden aangevoerd door Bram Reens' volle neef
Simonn Reens, zal allicht aan de verhitting der gemoederen hebben bijgedragen.
Datt onderlinge familierelaties niet in alle gevallen tot politieke overeenstemmingg leidden, maakten de neven Reens indringend duidelijk.43
Nuu Bram Reens en zij n vrienden de pas was afgesneden door het krachtdadige
optredenn van hun eigen 'stamgenoten' en naaste familie, werd een beroep gedaann op geestverwanten van elders uit de stad. Zij beschikten over de ervaring
enn mankracht die nodig leken om de toegang tot de Jodenhoek te forceren. Daaromm werden de partijgenoten in Recht voor Allen opgeroepen de colportage in de
Jodenhoekk met hun fysieke aanwezigheid te ondersteunen:
Woensdagavondd negen uur zijn wij weder op de Jodenbreestraat om te kolporteeren,, met Ons Blad. Zorgen wij dan voorzien te zijn van... partijgenooten, oud
enn jong. Laat ons niet alleen tegen deze dierlijke voor niets terugdeinzende
wezenss staan, doch zorgt aanwezig te zijn, om desnoods ons te beschermen.44

297 7

Dezee oproep was niet aan dovemansoren gericht en het vijftal colporteurs dat
zichh op woensdagavond 10 mei 1893 met Ons Blad in de Jodenbreestraat waagde,
wistt zich in de rug gedekt door een contingent van dertig a veertig strijdvaardigee partijgenoten. Op de Nieuwmarkt werd deze falanx opgewacht door de jongeliedenn van Simon Reens' Bond voor Oranje, die zich met stokken bewapend
schuilhieldenn achter de kramen van de daar inmiddels, mede dankzij Bram
Reenss en 't Centrum, teruggekeerde marktlieden. In de massale vechtpartij die
vervolgenss uitbrak, hadden ook toegesnelde agenten van het bureau J. D. Meijerpleinn zich geducht geweerd met als onafwendbaar resultaat dat de sociaal-democratenn andermaal het onderspit dolven.45 De eerstvolgende zaterdagavond probeerdenn de colporteurs van Ons Blad opnieuw hun werk in 'de jodenwijk' te
doen,, maar ook dit keer werd het patroon herhaald en ontkwam zelfs 'een meisje,, tot de onzen behoorende' niet aan mishandeling en arrestatie.46 Colporteurs
vann Ons Blad en hun beschermers hadden zich voor de Amsterdamse rechtbank
tee verantwoorden en hun onvermijdelijke veroordeling bezorgde't Centrum zijn
eerstee justitiële martelaren: de eerste joodse socialistische slachtoffers van het
'gebeftee geboefte'. 47
Nuu ook de hulp van niet-joodse geestverwanten het tij niet bleek te kunnen
keren,, werd de colportage van Ons Blad in de eigenlijke Jodenhoek volledig gestaakt.. Oranjebonder Simon Reens en zijn jonge aanhang leken de Jodenhoek
gevrijwaardd te hebben van de godslasteraars en majesteitsschenners van 't Centrum.. Dat van hun joodse Bond voor Oranje na mei 1893 niets meer werd vernomenn was dan ook niet zozeer een uitdrukking van zwakte, als wel van de omvangg van de door hen behaalde overwinning. Dolf de Levita had begin mei 1893,
tenn tijde van de oprichting van de nieuwe antisocialistische knokploeg, voorspeldd dat die 'hoogstens een maand [zou] kunnen leven', maar dat de rust in de
Jodenhoekk begin juni inderdaad volledig hersteld was, was allesbehalve een
tekenn van socialistische triomf.48
Diee zomer vonden de joodse sociaal-democraten van Amsterdam een aangenamerr werkterrein door op zondagmorgen de stad uit te trekken en onder aanvoeringg van Bram Reens in de landelijke omgeving van Amsterdam op propagandatochtt te gaan. 49 De colporteurs van Ons Blad die zich nog in de stad waagden,
beperktenn zich op hun route voortaan nauwgezet tot het min of meer neutrale
terreinn van de Kalverstraat, de Damstraat en de beide Hoogstraten. Nog in oktoberr 1893, na afloop van de viering van het eenjarig bestaan van de Wijk- en Propagandaclubb in de grote zaal van Plancius, kozen de vijftienhonderd bezoekers,
blijkenss het verslag in Recht voor Allen, een omweg voor hun demonstratieve optochtt naar de Dam:
Inn plaats van de Jodenbuurt in te gaan, gelijk de politie scheen gemeend te
hebben,, liep men langs de Nieuwe Heerengracht, Binnen-Amstel, Zwanenburgwall en Doelenstraat, om de Kalverstraat in te trekken onder luid gezang.50
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Doorr de grenzen van de Jodenhoek nauwgezet te respecteren, werden eventuele
onaangenaamhedenn in het hart van de 'eigen' buurt vermeden.
Dee opeenvolgende fasen die de socialistische arbeidersbeweging in de voorgaandee decennia had doorgemaakt, waren door 't Centrum binnen eenjaar doorlopen.. Van een kleine kring die middels onderlinge gesprekken en gezamenlijke
lezingg van wetenschappelijke werken de zelfontwikkeling trachtte te bevorderen,, was de club uitgegroeid tot een rumoerig gezelschap van zelfbewuste en fel
optredendee propagandisten, die met gevoel voor drama, eer en symboliek de
publiekee aandacht op zich wisten te vestigen. Nadat het eerste bloed was gevloeidd en de rechters hun oordeel hadden geveld, was onmiskenbaar een zeker
aanzienn bij de niet-joodse partijgenoten verworven en belandde 't Centrum in
rustigerr vaarwater.

DEE NIEUWE NIEUWSTRAAT

Dee snelheid waarmee de kersverse joodse sociaal-democraten zich het repertoire
vann voorgaande generaties socialisten volledig eigen hadden gemaakt, was in de
eerstee plaats te danken aan het feit dat zij konden putten uit de jarenlange ervaringg van hun niet-joodse partijgenoten. Bij deze overdracht van socialistische
traditiess en ervaringen was een sleutelrol weggelegd voor Bram Reens, die zich
mett evenveel gemak leek te bewegen tussen de doorgewinterde veteranen uit de
Jordaann als onder de pas toegetreden jongelui uit de Jodenhoek. Zijn positie als
centralee contactfiguur tussen zo sterk uiteenlopende kringen binnen de bewegingg ontleende Reens waarschijnlijk vooral aan zijn optreden als uitbater van
caféé Voorwaarts in de Nieuwe Nieuwstraat. Tegelijkertijd garandeerde de ligging
vann dit lokaal de leden van 't Centrum een veilige haven op geniststellende afstandd van de tumultueuze Jodenhoek.
Toenn het bestuur van 't Centrum in oktober 1892 café Voorwaarts koos als
zetell voor zijn vergaderingen, gold de kroeg op nummer 18 in de Nieuwe Nieuwstraatt al langer als socialistisch trefpunt. Uitbater D. Schildd presenteerde zich
tenminstee aan de lezers van Recht voor Allen als 'Uw medestrijder' toen hij in juli
18922 bekendmaakte het 'Volks bier- en koffiehuis De kleine poort van Cleve' aan
zijnn zoon P.H. Schild te hebben overgedragen. Onder diens leiding werd het
socialistischee karakter van het bedrijf zelfs nog nadrukkelijker gepresenteerd:
dee zaak werd omgedoopt tot Voorwaarts, er kwam een leestafel met een keur aan
socialistischee periodieken en bij partijgenoten 'van buiten' die Amsterdam bezochten,, beval café Voorwaarts zich aan als 'socialistisch tehuis'.51 Bestuurders
enn leden van 't Centrum vergaderden al vanaf de oprichting van hun wijkverenigingg in oktober 1892 regelmatig in de Nieuwstraat. Dat café Voorwaarts behalve
tapperijj en vergaderruimte inderdaad ook een soort socialistisch pension voor
reizendee propagandisten werd, viel op te maken uit de advertenties waarmee
jongeliedenn als de Arnhemse gymnasiast Johan Visscher, die naar Amsterdam
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wass gekomen om rechten te studeren, en Cato Hoogstraten, reizend spreekster
enn presidente van de Amsterdamse jongedochtersvereniging Vooruitgang Zij
Onss Streven, bekendmaakten, zich in de Nieuwstraat te hebben gevestigd of er
tenn minste hun post te ontvangen. 52
Voorr de jonge j oodse sociaal-democraten van 't Centrum werd café Voorwaarts
dee verzamelplaats bij uitstek, ongetwijfeld mede dankzij de ligging van de Nieuwee Nieuwstraat, halverwege Jordaan en Jodenhoek. Daarmee bevond het lokaal
zichh immers op comfortabel korte afstand van zowel het rekruteringveld rond
hett Waterlooplein als de hulptroepen uit de Jordaan, terwijl de keuze voor de
Nieuwstraatt tegelijkertijd een geruststellende afstand schiep, zowel tot de wantrouwigee criticasters in Constantia als tot hun hardhandige belagers uit het
kampp van de Oranjebond- 53
Inn het voorjaar van 1893 werd Abraham Mozes Reens door zijn vrienden in
staatt gesteld café Voorwaarts over te nemen en als tapper in zijn onderhoud te
voorzien. 544 Daarmee waren de functies van woordvoerder, redacteur en administrateurr van het blad, voorzitter van de wijkvereniging en uitbater van het clublokaall voortaan in één persoon verenigd. In zijn uiterlijke kenmerken moet de
tapperijj van Reens volledig hebben beantwoord aan de romantische voorstellingenn van zijn naar revolutie dorstende clientèle. Op de nog zeer jonge joodse
dichterr en broodbezorger Hij man Overst maakte het lokaal in 1898 de indruk
vann een 'obskure kroeg', bevolkt door revolutionairen die soms niet ouder dan
dertienn of veertien jaar waren:
Achterr in het kafee bevond zich een smalle deur. En daarachter een smal, laag
gangetje.. En achterin een donkerrood gordijn. En als men het gordijn oplichtte,, dan bevond men zich in een hokje van enkele vierkante meters, en zowat
evenn hoog als breed. Het hokje werd aan de achterkant afgesloten met een rood
doekk waarop koeien van witte letters schreeuwden: 'Geen God! Geen Meester!'
[...]] Somber zaten zij daar, wetende een belangrijke revolutionaire daad te verrichten,, door het inlijven van een nieuwe jonge strijder in het leger van de socialistischee jeugd, aan wie immers de toekomst was!S5
Wiee van het samenzweerdershol zelf niet onder de indruk raakte, kreeg het in
elkk geval toch benauwd van de walmende petroleumlamp die het ongeventileerdee vertrek flauw verlichtte.
Hett café in de Nieuwstraat bood een decor dat tot de verbeelding van velen
moett hebben gesproken. In het jaar 1901 schilderde het literaire wonderkind
Israëll Querido, toen juist toegetreden tot de SDAP, in zijn Levensgang, 'roman uit
dee diamantwerkers wereld', op geheel eigen wijze het tafereel van een met verhittee revolutionairen gevulde gelagkamer in een nauw en donker straatje:
Benedenn zaten de vergaderden weer opgepropt in 't kleine, licht-stroomende
lokaaltje,, met koffie, bier of goudvonkendekelkjes konjak voor zich, roezemoe300 0

zendd achter rooïgen rookmist. Zand-knarsend, in sleep-tred, wandelden enkelenn met vuurhete koppen langs de dwars door 't kroegje hoekende kachelpijp,
schouderr aan schouder gedrukt [...]. Jassen waren aangetrokken, half dichtgeknoopt;; nog bleven ze, in kleer-zwelling zittend, benauwd, buiten den stoelrand,, elkaar rakend en stootend mouwen en ruggen. In 't midden een groep,
waaruitt opgiegelde licht-aanstekelijk gelach om vertelling van een, die sprak
mett prethoesterige haast, in vooruit-proestende opjaging van grap al luider
uitsnikkendd in barstend gelach.s6
Dee weergave van de in dit gezelschap gevoerde dialogen moest de lezer er wel
vann overtuigen dat het revolutionaire of anarchistische milieu bevolkt werd door
eenn stel onbekookte woestelingen en halfgare dwepers. Querido liet er een toespraakk over vrije liefde onderbreken door een opspringende dikke kerel met een
rondee kin en zware, aaneengegroeide wenkbrauwen, die met 'hoog-tenorige
stem'' woedend uitriep:
-- Wat Veeges daar zei, hèt niks mit anarchisme te make, 't is bombast, gemeen,
'tt is lager dan de zedelooste bourgeois zegge ken!... Hij hèt 't recht niet mijn
vrouww te neme, en ik zijne niet!
Grap-lachendd gesnauw van 'n voorstander erop: - Hou je bek!... 't loopt niét
overr jou vrouw!... en Veeges hèt geen!...57
Aann hun tafeltjes in het café braken ondertussen halfwassen jongelui met intellectuelee aspiraties zich het hoofd over half onthouden en slecht begrepen fragmentenn uit het werk van 'Edeward Douwe Dekker'. Onder hen ook een 'klein
joodje,, Leverman', die zijn aarzeling overwon en uit het hoofd hardop citeerde:
-- Daar was 'n zzijn; dat zzijn was geheim, maar alles is begrijpelijk en as... as
gott d'r was, zoue w'm begrijpe, mötthe begrijpe, maar nou is ie d'r niet, en nou
begrijphee w'm ook niet. Verwardd zweeg ie: onder 't lange slurpen van z'n bier begreep ie dat ie onzin
hadd gesproken; 't wou 'm weer niet heelemaal te binnen schieten. Een heelen
avondd had ie 'r nog wel op geblokt.s8
Datt de kroegavonden van de socialisten niet met louter geneugten waren gevuld,
maarr veelal doodernstige samenkomsten waren, had Querido overigens goed
gezien. .
Kasteleinn Reens, in het boek omschreven als 'kameraad van de klanten [...]
anarchistt en revolutionair bij tijen, al naar 't broodje ging', herkende zichzelf,
zijnzijn lokaal en zijn gasten en moet zich danig in zijn eer aangetast hebben gevoeld.. In de Vrije Socialist reageerde hij met een vileine recensie van Levensgang
('Gemeen,, partijdig en vals' en 'juist goed voor een SDAP-er') waarin hij echter
ookk een hoogst oorspronkelijke periodisering van de geschiedenis van de socia-
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listischee arbeidersbeweging in Amsterdam ontwikkelde: volgens Reens, die zich
hiermeee zeer bewust toonde van het belang van zijn eigen optreden als kroegbaas,, konden in die geschiedenis achtereenvolgens de 'Volkspark-, Constantiaenn Nieuwstraatperioden' worden onderscheiden. 59
Inderdaadd was het lokaal van Reens van niet te onderschatten belang als
thuisbasiss van een afzonderlijk netwerk van jonge joodse Amsterdammers. Zij
zullenn er, in de drukke sociale omgang en onderlinge affectieve banden, compensatiee hebben gevonden voor de vijandigheid waarmee zij door de buitenwachtt bejegend werden. Dat de aanhangers van 't Centrum elkaar persoonlijk
goedd kenden, viel af te lezen aan de motto's waarmee de 'Strijdpenningen' in
OnsOns Blad werden verluchtigd. Het veelvuldig gebruik van bijnamen, de vermelde
herkomstt van ingebrachte gelden en de voor buitenstaanders soms duistere
toespelingenn op voorvallen uit de persoonlijke levenssfeer getuigden samen van
dee intieme 'gezelligheid' die de joodse sociaal-democraten bijeenhield. 'Coenie',
'Rooiee Manus', 'I.S. (de oude)' en 'Doms Domper' droegen ieder hun stuivers en
centenn af, veelal als opbrengst van 'een potje Whist', 'een potje billard', 'een
potjee domino' of nadat onder de aanwezigen in café Voorwaarts een inzameling
wass gehouden. Regelmatig werd de geboden plaatsruimte ook benut voor een
steekk onder water en werden donaties gemotiveerd met opmerkingen als: 'Omdatt Jonas een meisje heeft', 'omdat een klover kwaad is dat een puntje van een
sigarenzakjee verbrandde' of 'omdat Isidoor (Hendrik de doove) met twee dames
zat',, waarna het slachtoffer van dergelijke pesterijen langs dezelfde weg van zijn
grootmoedigheidd blijk kon geven. 'Hendrik de doove', die met twee dames was
gezien,, bleef onverstoorbaar zijn stuivers bijdragen en ene M.R motiveerde zijn
schenkingg van een dubbeltje met een vergevingsgezind 'Omdat ik tegen niemandd wrok gevoel'. 60
Inn het café aan de Nieuwstraat werd niet alleen druk gediscussieerd over socialismee en maatschappelijke toestanden, maar er moet ook heel wat zijn gelachen.. Nogal wat leden van 't Centrum bewezen metterdaad dat de overgang naar
hett socialisme hun gevoel voor humor onverlet had gelaten. Zo omzeilde colporteurr Izak Samson een marktverbod door niet langer het partijblad maar 'pepermintjes'' voor drie cent per stuk te verkopen, waarbij hij het verkochte snoepgoedd omstandig verpakte in het laatste nummer van Recht voor A Hen. Willem
Speelmann zou er zelfs eens in zijn geslaagd om, terwijl hij werd opgebracht
wegenss het aanplakken van socialistische motto's, de ruggen van de hem afvoerendee agenten ongemerkt van een in grote letters gedrukte strijdkreet te voorzien.61 1
Dee overname van café Voorwaarts door Reens in het voorjaar van 1893 markeerdee een belangrijke stap in de voortgaande uitbreiding van het voorzieningenpakkett dat de joodse socialisten in Amsterdam voor zichzelf in het leven
haddenn geroepen. In de Nieuwstraat waren niet alleen de boeken en brochures
uitt de eigen bibliotheek beschikbaar, maar konden ook aardser behoeften wordenn bevredigd. In oktober 1893 werd de clientèle verblijd met het arriveren van
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eenn 'goedlopend billard' van de gerenommeerde Brusselse firma Charles Touret,
diee twee weken later zelfs een hoogst modern 'billard met glazen blad' plaatste.62
Mogelijkk nog groter trekpleister voor de jongelieden die de kern van 't Centrumm uitmaakten, was de aanwezigheid in eigen gelederen van een aantal meisjess en jonge vrouwen. In de zomer van 1894 was zelfs een heus 'komitee ter verspreidingg van socialistische ideeën onder de Israëlitische vrouwen' werkzaam,
datt op zijn eerste openbare vergadering een publiek van zestig a zeventig personen,, 'meestal Israëlitische meisjes en vrouwen', mocht verwelkomen. Behalve
'burgeres'' Th. P. B. Schook-Haver van de Vrije Vrouwen Vereeniging sprak hier de
Centrum-voormann Izak Samson. Aan hun beider oproep tot aaneensluiting teneindee 'verlichting te brengen onder haar die meer nog dan andere klassen te
lijdenn hebben onder klassenhaat en vooroordeelen' gaven die eerste avond negen
'meisjes'' gehoor.63
Hoewell de jongedochters uit Israels stam nu niet direct in duizend-, honderdoff zelfs maar tientallen toestroomden, waren wel degelijk enige vrouwen actief
bijj het werk van 't Centrum betrokken. Al in mei 1893 was immers in de berichtgevingg over de straatgevechten in de Jodenhoek sprake geweest van 'een meisje,
tott de onzen behoorende' en onder de arrestanten die de politie op dinsdagavondd 17 oktober 1893 maakte, na afloop van de viering van het eenjarig bestaan
vann 't Centrum in Plancius, bevond zich ook 'een vrouwelijk lid' dat tot '4 dagen
brommen'brommen' werd veroordeeld.64 Ook bij het hachelijke avontuur dat de door Reens
aangevoerdee Plattelands propagandaklub begin april 1894 beleefde, waren 'onze
meisjes'' betrokken. Na Buiksloot, Zunderdorp en Ransdorp waren de Amsterdammerss op het dorpsplein van Durgerdam aanbeland, waar de veldwachter
eistee dat de rode vaan zou worden opgerold:
Terwijll dit gebeurde, was een groote menigte volks op de been gekomen, welke
eenn dreigende houding tegen ons aannam. Een halfbeschonken kerel geeft een
partijgenootee een stomp in den rug en slaat haar de brochures uit de handen.
Zeerr begrijpelijk slaat zij terug. Daar had men de poppen aan 't dansen.6s
Onderr een regen van stenen en natte turven hadden de zendelingen zich uit de
voetenn gemaakt, waarna de Durgerdammers de achtervolging nog bijna drie
kwartierr zouden hebben volgehouden. In het verslag van deze drijfjacht werd
eenn afzonderlijk lofwoord gewijd aan 'onze meisjes voor haar flinke houding'.
Flinkstee aller meisjes was in veler ogen Judith Silas, een negentienjarige werkmansdochterr uit een voorkamer op de derde etage in de Batavierstraat, die na
afloopp van een door 't Centrum op tweede kerstdag 1893 in Plancius belegde
werklozenmeetingg werd gearresteerd. Naar zij tij dens haar proces zou verklaren,
hadd een agent op het bureau haar sarrend toegesproken met: 'Zeg, kreng, spuw
nouu maar uit, daar zitje nou', waarna zij volgens de tenlastelegging het aanwezigee politiepersoneel voor dieven, uitvaagsel en moordenaars zou hebben uitgemaakt. 66 6
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Dankzijj haar flinke houding en ferme taal werd Judith Silas op slag een bekendheidd in de beweging en na haar vrijlating debuteerde zij als spreekster in
vergaderingenn van 't Centrum. Ten overstaan van een protestmeeting tegen het
politiegeweld,, op 24 januari 1894 in een 'stampvol' Plancius, riep Judith Silas de
aanwezigenn op haar de volgende dag naar de rechtbank te vergezellen. Die ochtendd ging Silas inderdaad een stoet van honderden voor en kon zij haar rechters
eenn motie overhandigen die de voorgaande avond was aangenomen. Met voorbijgaann aan alle rechtsprocedures werd daarin kortweg aangedrongen op ontslag
vann verdere rechtsvervolging. 67 Een openbaar en brutaal optreden als dat van
Judithh Silas moet in veler ogen hoogst ongepast zijn geweest, maar de jongeliedenn van 't Centrum zullen haar er niet minder lief om hebben gehad. Het was
colporteurr Izak Samson die met de hoofdprijs ging strijken en in juni 1895 gaven
hijj en Judith Silas elkaar het jawoord. 68
Preciess eenjaar eerder had ook Abraham Reens het geluk gevonden en ook hij
hoefdee niet ver te zoeken. In de zomer van 1894 introduceerde hij in hoogst
eigenn persoon een volstrekt nieuw actiemiddel, dat in korte tijd razend populair
werdd in Amsterdam, en uiteindelijk in heel Nederland navolging zou krijgen.
Kernn van de zaak was dat openbare inboedelverkopingen wegens belasting- of
huurschuldd door een legertje inderhaast opgetrommelde socialisten en nieuwsgierigenn werden gesaboteerd. Reens ontwikkelde daartoe in de loop van enkele
maandenn een compleet scala aan obstructiemiddelen, in gewicht variërend van
openlijkee ridiculisering van de deurwaarder tot fysieke intimidatie en openlijke
geweldplegingg tegen de opkopers, alles met het doel de inboedel van de schuldenaarr voor een zo laag mogelijk bedrag te behouden. 69 De openbare verkopingen
inn Amsterdam groeiden binnen de kortste keren uit tot een publieke vermakelijkheidd die, soms meerdere malen per week, honderden toeschouwers op de
beenn bracht/ 0 Die massaliteit verhinderde evenwel niet dut Recht voor Allen, naast
dee zelfbenoemde 'onbezoldigde deurwaarder Reens', één gezicht in de menigte
herkendee en zo nu en dan speciaal melding maakte van de aanwezigheid van
'hett meisje van Reens'. Alleen haar werd bij hoge uitzondering toegestaan het
demonstratievee bod van één cent uit te brengen, een voorrecht dat anders uitsluitendd aan Reens was voorbehouden. De lezers van Recht voor Allen werden
onmiddellijkk op de hoogte gesteld van deze betekenisvolle gebeurtenis: 'Alleen
eenn kinderwagen werd niet door Reens, maar door diens meisje gekocht.'71
Dee verkering was inderdaad serieus en bracht Reens er zelfs toe zijn optreden
tee matigen. Op vrijdag 22 juni 1894 in de stad terugkerend, aan het hoofd van
eenn stoet die in de Watergraafsmeer een openbare verkoping had verhinderd,
verzochtt Reens, die ook bij deze gelegenheid door 'zijn bruid' vergezeld werd,
hett gebruikelijke zingen van de socialistische liederen te staken: 'Hij was de
bruidegomm en had nu in deze dagen te veel liefde voor zijn "kersenpit" dan dat
hijj niet zou gaan loopen, zoodra ook maar één helm opdaagde.' Vanzelfsprekend
konn het honderdtal demonstranten, anders niet snel geneigd er vrijwillig het
zwijgenn toe te doen, het verzoek onder deze omstandigheden niet anders dan
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billijkenn 'en de socialisten gingen uiteen'/2 Twee weken later, op donderdag
55 juli 1894, was café Voorwaarts in de Nieuwe Nieuwstraat een hele dag gesloten:
kasteleinn Reens en zijn Geertje Feenstra dankten de partijgenoten tezelfdertijd
mett een advertentie in Recht voor Allen voor de vele bewijzen van sympathie die
zijj bij hun huwelijk hadden mogen ontvangen.73

RONDOMM REENS

Datt Reens als uitbater van café Voorwaarts zijn clientèle vooral onder de jonge
sociaal-democratenn van joodse komaf vond, betekende allerminst dat zijn contactenn tot de kring van joodse geestverwanten beperkt bleven. Reens had radicaal
gebrokenn met het joodse geloof en verklaarde in OnsBlad: 'Wij hebben opgehoudenn jood te zijn en zijn socialisten geworden/74 Door zo compromisloos afstand
tee nemen, verbrak hij echter ook de band met de gemeenschap waaruit hij was
voortgekomen.. Pijnlijk duidelijk was dat geworden in de laatste dagen van 1893,
toenn Reens overhaast het SDB-congres te Groningen verliet om in Hoorn zijn
vaderr te begraven. Aangekomen bij de groeve leidde zijn demonstratieve weigeringg kaddisj te zeggen en ten teken van rouw zijn kleding te laten scheuren, tot
eenn frontale botsing met de leraar van de joodse gemeente. Ten overstaan van de
rouwendenn noemde deze Abraham Reens een 'schandvlek voor zijn familie' en
eenn kind dat 'onwaardig' was de naam van zijn vader te dragen/ s Een paar dagenn na de begrafenis in Hoorn werd op de Portugees-Israëlitische begraafplaats
vann Muiden het Amsterdamse Centrum-lid Jacques Rimini begraven. Een groep
geestverwantenn van de overledene werd de toegang geweigerd omdatsommigen
vann hen in plaats van de voorgeschreven hoed een pet op het hoofd droegen/6
Inn vergelijking met de Nederlands-Israëlitische gemeente van Hoorn en de
Portugesee van Amsterdam moet het milieu van de Amsterdamse socialisten gastvrijj en tolerant hebben geleken. Zeker nadat Reens met zijn colportagetochten
doorr de Jodenhoek en de plattelandsgemeenten buiten Amsterdam de vuurproef
hadd doorstaan en bovendien bij de tumultueuze openbare verkopingen steevast
dee lachers op zijn hand bleek te hebben, werd hij in Constantia en de wijkafdelingenn een graag geziene figuur. De partijgenoten hadden weliswaar ernstige
bezwarenn gekoesterd tegen het streven naar een afzonderlijke vereniging van
joodsee sociaal-democraten, Reens zelf behoorde rond 1894 als erkend humorist
enn doortastend actievoerder tot de meest gevraagde en populairste sprekers in
Amsterdam.. Tegen die tijd had het aanvankelijke wantrouwen plaatsgemaakt
voorr een aanhankelijkheid die Reens dwong avond aan avond te spreken, niet
alleenn in over de hele stad verspreide buurtzaaltjes, maar ook in de dorpslokalen
vann Noord-Holland en Friesland. De Leeuwarder kameraden ontvingen hem
tijdenss de paasdagen van 1894 en waren na afloop enthousiast over hun snedige
gastt uit Amsterdam: 'Had Reens getoond dat het spreken hem was toevertrouwd,, ook in het gezellig samenzijn wist hij het genot te verhoogen.'77
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Abrahamm Reens onderstreepte op verschillende manieren radicaal te hebben
gebrokenn met de 'sektegeest' zijner stamgenoten. Veelzeggend was natuurlijk
zijnn huwelijk met de Friese sjikse Geertje Feenstra uit de Gerard Doustraat. Gezetenn achter het buffet van café Voorwaarts moet zij midden tussen de joodse
jongelingenn nogal zijn opgevallen, en Is. Querido gaf haar in Levensgang een
zwijgende,, maar opvallende figurantenrol als het 'meisje met melkboeren-hondenhaarV 88 Ook buiten de huiselijke sfeer ontwikkelde Reens in de loop van 1894
steedss hechtere banden met niet-joodse geestverwanten. Nadat de stormloop van
'tt Centrum op de Jodenhoek min of meer was vastgelopen en de wijkclub volgenss Reens zelfs 'zoo langzamerhand [...] op het standpunt van een dameskransje'
wass komen te staan, vond hij een nieuw werkterrein in het frustreren van openbaree verkopingen. 79 Die acties vonden plaats in heel Amsterdam, met opvallende
uitzonderingg echter van de Jodenhoek. Reens ging de confrontatie met deurwaarders,, opkopers en agenten aan waar de gelegenheid zich voordeed. Dat was
veelall in de Pijp of in de Jordaan, een enkele keer op de Oostelijke Eilanden en
somss zelfs in de landelijke Watergraafsmeer, maar nimmer rond het Waterlooplein.. Na afloop van deze theatrale straatacties trok Reens met zijn schare gewoonlijkk naar de Rozengracht, waar in gebouw Constantia het verloop van de
dagg werd nabesproken. Er was in deze gang van zaken weinig dat de joodse
werkliedenn zal hebben aangesproken. Het verzamelen vooraf, de eigenlijke verkopingenn en de bijeenkomsten na afloop speelden zich ver van hun woningen
aff en in de berichtgeving door Recht voor Allen werd de joodse achtergrond van
weggejaagdee boedelopkopers als 'Mouse nabbel' relevant genoeg gevonden voor
eenn nadrukkelijke vermelding. 80
OnsOns Blad, het maandelijks verschijnend 'Socialistisch orgaan voor de Israëlieten',, hield begin 1894 op te bestaan, maar vond nog in de zomer van hetzelfde
jaarr een opvolger in het weekblad De Opstand, Officieel orgaan van de Anti-Belastingvereeniging.vereeniging. Redacteur en oprichter was andermaal Abraham Reens, die tegelijkertijdd als oprichter en voorzitter van de nieuwe socialistische vereniging van belastingweigeraarss optrad. 81 Hoewel de kern van deze Anti-Belastingvereeniging
aanvankelijkk gevormd werd door een aantal joodse socialisten van 't Centrum
enn de oprichtingsvergadering in café Voorwaarts had plaatsgevonden, raakten
alal spoedig ook anderen actief betrokken. In De Opstand zou dan ook iedere verwijzingg naar de 'propaganda onder Israël' ontbreken en in alles leek het blad te
willenn aansluiten bij de gevestigde tradities van de socialistische beweging onder
niet-joodsee Amsterdammers.
Hett contrast met de nadrukkelijk op een joods publiek gerichte artikelen in
OnsOns Blad was groot. Eenjaar tevoren was Reens als redacteur nog verantwoor delijkk voor artikelen als'De joodsche godsdienst-onderwijzer','Hetbeloofde land!'
enn een stuk waarin aan de vooravond van het pesachfeest de klassenstrijd werd
vergelekenn met de uittocht uit Egypte.82 Als redacteur van De Opstand moet hem
echterr een heel ander lezerspubliek voor ogen hebben gestaan. De verwijzingen
naarr de beproevingen van het oude volk maakten nu plaats voorde in socialisti306 6

schee kring gangbaarder vergelijkingen met de christenvervolgingen in het Romeinsee Rijk.83 Het motto dat het nieuwe blad sierde, werd gevormd door het
woordd van Jezus: 'komt allen tot mij die belast en beladen zijt', dat bij wijze van
vrijee variatie gevolgd werd door de plechtige belofte: 'wij zullen u met raad en
daadd ter zijde staan'-84 Hoe fraai gevonden ook, als middel om joodse werklieden
tee overtuigen waren teksten uit het Nieuwe Testament bij uitstek ongeschikt.
Terwijll oudere straatactivisten als colporteur Karel Antonie Bos en behanger
Johann Herman Geel met het verstrijken der jaren onder hun kameraden grote
populariteitt en veel aanzien hadden verworven, waren zij voor de joodse werkliedenn van Amsterdam onbekenden gebleven. Misschien dat hun reputatie de
Jodenhoekk wel bereikt had, maar van een uit jarenlange persoonlijke omgang
gegroeidee affectieve band kon hier, anders dan in de Pijp en Jordaan, geen sprakee zijn. Des te opmerkelijker was daarom, dat uitgerekend de joodse Centrumvoormannenn Reens en Speelman in maart 1894 op zich namen, een 'gezellige
bijeenkomst** in Plancius te beleggen waarvan de opbrengst ten goede zou komenn aan deze twee 'slachtoffers van de Amsterdamsche politie- en justitiewillekeur\8ss Dat de beide organisatoren als relatieve nieuwkomers in de beweging
eenn ereschuld aan de pioniers probeerden in te lossen, lijkt aannemelijk.
Hett zevende nummer van De Opstand verscheen op 5 oktober 1894 met het
portrett van Karel Antonie Bos op de voorpagina. Bos zou een paar dagen later na
negenn lange maanden de Alkmaarse strafgevangenis verlaten en dat moest gevierd.. Met een paginagroot openingsartikel over zijn trouw en heldenmoed, het
fotografischh portret en een berijmde welkomstgroet zette De Opstand de aanstaandee vrijlating van de 'man die meer dan iemand het slachtoffer is van de
kapitalisten** luister bij.86 Direct op het aan K.A. Bos gewijde heldenepos volgde e
opp de twee binnenpagina's het eerste deel van een nieuw feuilleton waarin Johan
Hermann Geel in hoogst eigen persoon het relaas deed van zijn onfortuinlijke
pogingg commissaris Stork van het leven te beroven.87 Sinds die zondag in juli
1886,, toen Geel rakelings langs het hoofd van de gehate Stork schoot en Bos met
zijnn eigen arm een voor Domela Nieuwenhuis bestemde sabelhouw had opgevangen,, waren nu ruim acht jaren verstreken. Door zijn blad met hun verhalen
tee vullen, leek de jonge Reens demonstratief aansluiting te zoeken bij de kring
vann oudere niet-joodse socialisten en zich hun mythes en tradities eigen te maken. .
Geborenn en getogen in de mediene van Hoorn en pas als jongeling naar Amsterdamm getrokken, was Abraham Reens als geen ander in staat aansluiting te
vindenn bij diverse kringen en zich te richten op zeer uiteenlopende propagandaterreinen.. Na verloop van tijd zou hij zijn blad De Opstand speciaal gaan wijden
aann de socialistische propaganda in de dorpen en stadjes van Noord-Holland
bovenn het IJ. Met hulp van de uit Gent overgekomen Nederlander RA. Moritz
zouu De Opstand daartoe zelfs korte tijd in het kleinsteedse Hoorn worden uitgegeven.888 Met hetzelfde doel voor ogen had Reens ook een vloot van vier schepen
bijeenn weten te brengen, waarmee de Amsterdamse socialisten op 1 juli 1894 in
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allee vroegte uitvoeren om op het Hoornse Doelenplein hun beginselen bekend
tee maken. 89 In december 1895 bracht Reens het verre Harlingen in rep en roer
doorr de plaatselijke propagandistTjeerd Stienstra bij te staan tijdens de executorialee verkoop van diens inboedel. 90
Mett Reens slaagden nog enkele joodse jongelieden van 't Centrum erin, volledigg te worden opgenomen in de Amsterdamse kring van revolutionaire socialisten.. Zo vormde Izak Samson in de winter van 1893 op 1894, toen hijzelf in de
Gerardd Doustraat in de Pijp woonde, met zijn buurtgenoot J.H. Geel,, timmerliedenvoormann H.H. Wollring en de Jordaanse Anna Catharina Babbé het comité
datt vrijwel dagelijks massale 'hongermarsen' van werklozen door het centrum
vann de stad liet trekken. 91 Bij zijn optreden ten gunste vanTjeerd Stienstra werd
Reenss terzijde gestaan door de joodse diamantbewerker Abraham Soep die,
staandee in de dakgoot van het Harlinger Volksgebouw, het publiek toesprak en
hett zelfs waagde een nogal gezette veldwachter vanuit de hoogte belachelijk te
maken.. Nog bijna zestig jaar later toonde Soep zich trots op zijn wapenfeit. Na
tee hebben vernomen datTheun de Vries in zijn roman Anna Casparü ook de geruchtmakendee verkoping in Harlingen had verwerkt, berichtte een trotse Soep
eenn oude strijdmakker in mei 1952:
Bijj dat incident was ik persoonlijk betrokken en [het] koste mij nog 50 gld boetee of 14 dagen hechtenis te Leeuwarden. Ik had de burgemeester met een revolverr toen bedreigd... Zo luidde de beschuldiging toen. [...] Als jeTheun de Vries
spreektt mag je dit eens mededelen.92
Bijj zijn arrestatie in december 1894 bleek de 21-jarige Soep inderdaad een met
vijff scherpe patronen geladen revolver op zak te hebben. Nader onderzoek
brachtt bovendien, weinig verrassend, aan het licht dat hij in zijn woonplaats
Amsterdamm Veel omgang met den bekenden Reens' had. Opmerkelijker was dat
dee licht ontvlambare jongeling als commensaal ten huize van de socialistische
kleermakerr B.H. Klepper woonde, ver weg van de oude Jodenhoek aan de Lindengrachtt in de Jordaan. 93
Datt lang niet alle joodse bezoekers van café Voorwaarts Reens, Samson en Soep
opp hun weg naar Constanria en de Jordaan wilden volgen, werd al snel duidelijk.
Dee twisten die de internationale arbeidersbeweging verscheurden, vonden spoedigg ook in de Nieuwstraat luidkeels weerklank. De onenigheid tussen revolutionairee en parlementaire socialisten deed een mistroostige Willem Speelman al in
septemberr 1893 in de rubriek 'Strijdpenning' van Ons Blad verzuchten:
Omdatt ons hoofd op hol is in den laatsten tijd van het dagelijksch aanhooren
vann gesprekken over het revolutionaire of parlementaire standpunt [...] Partij genooten,, laten wij toch liever over het doel der sociaal-democratie spreken, nl.
hett afschaffen van het privaat-bezit als bron van alle ellende.9*
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Bijj de dagelijkse gesprekken in café Voorwaarts konden de gemoederen hoog
oplopenn en dat werd vooral veroorzaakt door het vriendschappelijke contact dat
dee parlementaire opposanten met de joodse jongelieden van 't Centrum hadden
wetenn te leggen. Terwijl Reens steeds nauwer aansloot bij de niet-joodse revolutionairenn uit de Jordaan en omstreken, wendde een aanzienlijk deel van de joodsee socialisten in Amsterdam zich tot de nieuwe parlementaire richting in de
socialistischee arbeidersbeweging.

309 9

[is]] Arena van de strijd tussen revolutionairen en parlementair-gezinden. De grote zaal van Constantia
tijdenss de laatste vergadering in 1899. Links van spreker Domela Nieuwenhuis de 78-jarige Klaas Ris.

15 5

SCHEURMAKERS S

'BOURGEOISMANIEREN' '

Eenn klein groepje joodse sociaal-democraten had het optreden van Reens en de
zijnenn vanaf het begin gadegeslagen, zonder zelf tot de Ontwikkelings- en Propagandaclubb toe te treden. Niet alleen waren deze joodse socialisten net iets
ouderr dan de grotendeels na 1870 geboren leiders en leden van 't Centrum, ook
warenn zij beduidend beter opgeleid en konden zij zich, als goedbetaalde, vaste
krachtenn in de top van de uiterst hiërarchische diamantindustrie, een aanzienlijk
hogeree levensstandaard veroorloven. Bovendien was hun opvatting van het socialismee onmiskenbaar gematigder en minder rumoerig van karakter dan die
vann het publiek uit café Voorwaarts. Dat deze joodse socialisten zich grotendeels
afzijdigg hielden van hun colporterende, motto's plakkende en straatvechtende
'stamgenoten'' van 't Centrum, hing echter bovenal samen met het feit dat zij een
minn of meer op zichzelf staande en afgesloten kring vormden. De kern van deze
kringg bestond weliswaar uit niet meer dan een half dozijn jonge mannen, maar
diee wisten zich wel zeer hecht met elkaar verbonden. De kring kwam zes dagen
perr week voltallig bijeen en was dan gedurende het grootste deel van de dag
rondd één tafel geschaard. Die tafel, waaraan zowel gewerkt als gepraat, gezongen
enn gelachen werd, stond in het atelier van de gerenommeerde juwelier Andries
vann Wezel aan het Rembrandtplein.
Hett personeel in het atelier van Van Wezel werd rond 1890 gevormd door een
uitgelezenn gezelschap van begaafde diamantklovers en -snijders, dat zich niet
alleenn onderscheidde door grote vakbekwaamheid, maar vooral ook door een
uitzonderlijkee belangstelling voor culturele, maatschappelijke en politieke
vraagstukken.. Aan hun werktafel werd de arbeid niet alleen onderbroken voor
eenn potje klaverjas of whist, voor het uitwisselen van spitsvondigheden of voor
samenzang,, maar ook om de inhoud van De Nieuwe Gids, orgaan van de literaire
revolutiee van de Tachtigers, en zelfs Recht voor Allen in alle openheid te bespreken.
Onderr het personeel waren opvallend veel lieden die buiten 'het vak' van zich
zoudenn doen spreken. Onder hen bijvoorbeeld Ezechiël Jacobs, die als Eduard
Jacobss in 1895 in een kelder in de Pijp het cabaret in Nederland zou introduceren.11 Juwelier Andries van Wezel zette als vurig Multatuliaan en kunstliefhebber
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zelfdee toon, koesterde als radicaal een zekere sympathie voor de socialisten en
liett zijn klovers en snijders alle vrijheid zelf hun politieke keuzen te maken.
Dolff de Levita kwam er, na een voortijdig afgebroken opleiding tot rabbijn
aann het Nederlands Israëlitisch Seminarium, te werken en zou zijn verdere leven
warmee herinneringen koesteren aan deze 'winkel': 'Ik was met mijn neus in de
boterr gevallen en op een winkel terecht gekomen, waarop met recht Coppé's
woordenn konden slaan. Men krijgt zijn werkplaats lief, men ademt er zoo vrij!'2
Kloverr Jacob Batavier en "eerste snijder' Abraham Loopuit zouden zich net als
hunn patroon op de grens van het links-liberale radicalisme en een gematigd
socialismee blijven bewegen. Slijper Joseph 'Joppe' Loopuit, jongere broer van
Abraham,, werd in 1891 lid van de SDB. Die stap hadden Van Weezels snijders
Dolff de Levita en Henri Polak al in het voorgaande jaar genomen, terwijl Hermann Kuijper, de enige 'christelijke' diamantbewerker uit de vriendenkring,
sindss 1889 optrad als secretaris van de door de Amsterdamse SDB opgerichte
Nederlandschee Diamantbewerkers Vereeniging.3
Datt de diamantwerkers uit het atelier van Van Wezel gezamenlijk de politieke
arenaa betraden en ook binnen de socialistische gelederen als een gesloten groep
zoudenn optreden, sprak haast vanzelf. Er was meer dan de werkplaats alleen dat
henn met elkaar verbond. De Levita was nauw bevriend met de gebroeders Loopuit,, die beiden nog in de Wagenstraat, om de hoek van het Rembrandtplein, bij
hunn moeder woonden: 'In den kring van het gezin van de Wed. Loopuit was ik
eenn zoo goed als dagetijksche gast/ 4 Niet veel later zouden de echtparen Polak
enn De Levita twee naast elkaar gelegen woningen aan de nieuwe Kastanjeweg in
dee Oosterparkbuurt betrekken. 5 Keerzijde van deze hechte onderlinge band was
dee geringe aansluiting die de diamantwerkers bij hun nieuwe partijgenoten in
dee s D B vonden. Met name Loopuit en De Levita hadden voor hun daadwerkelijke
toetredenn jarenlang socialistische vergaderingen bijgewoond, zonder daarbij ook
maarr één blijvend contact aan te knopen. Loopuit had zelfs al in 1885 de 'Slag
omm café Zincken' meegemaakt, De Levita was getuige geweest van Geels schot
opp commissaris Stork en belandde midden in het Palingoproer, maar steeds
warenn zij meer toeschouwer dan deelnemer gebleven.6
Dee Amsterdamse afdeling van de SDB kreeg in 1891 te maken met het gezamenlijkk optrekkend driemanschap Polak, Loopuit en De Levita, dat in zijn gebrekk aan anciënniteit in de socialistische rangen geen reden tot bescheidenheid
leekk te zien.Tussen hun nieuwe partijgenoten vielen de drie op door kwaliteiten
enn vaardigheden die in de afdeling ronduit schaars moeten zijn geweest. Loopuit
goldd als uitzonderlijk belezen, had verschillende buitenlandse reizen gemaakt
enn beheerste meerdere talen, Polak mocht zich direct na zijn toetreden verdienstelijkk maken door als secretaris de administratie van de afdeling op orde te
brengenn en De Levita werd al in het voorjaar van 1891, na slechts enkele maanden
lidmaatschap,, tot afdelingsvoorzitter gekozen. Er waren weinig taken waartegen
dee nieuwelingen zich niet opgewassen achtten. Met name Polak en De Levita
wierpenn zich vol ijver op als sprekers en medewerkers aan de socialistische pers,
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Polakk dirigeerde daarnaast het gemengde koor Voorwaarts en maakte op het
SDB-congress te Zwolle in december 1892, volgens ooggetuige Vliegen, ieders
'bewonderingg gaande' door 'de handigheid en vlugheid, waarmede hij staande
dee vergadering de volledigst denkbare notulen maakte, die voor het sluiten der
zittingg werden voorgelezen'.7 In de loop van 1893 zagen Polak en De Levita hun
veelzijdigg talent beloond met de benoeming tot respectievelijk eerste en tweede
secretariss van de Centrale Raad.8
Hoee diep ook de indruk was die het kleine troepj e goed onderlegde en veelzijdigg getalenteerde diamantbewerkers maakte, vreemde eenden in de bijt bleven
zijj wel. Dat werd pijnlijk duidelijk in het tumult dat het optreden van Frank van
derr Goes veroorzaakte. Van der Goes had in kleine kring naam gemaakt als voormann van de culturele avant-garde rond De Nieuwe Gids, was van radicaal geleidelijkk socialist geworden en uiteindelijk in juli 1891 lid geworden van de Amsterdamsee afdeling van de SDB. Daar had hij zich echter binnen de kortst mogelijke
tijdd volslagen onmogelijk gemaakt door zonder aanzien des persoons, op hoge
toonn en met geaffecteerd stemgeluid zijn 'wetenschappelijk' gefundeerd socialismee in stelling te brengen tegen de al te dwaze dweperijen van zijn nieuwe partijgenoten.. Al op 7 januari 1892, na minder dan een halfjaar lidmaatschap, besloten
dee Amsterdamse socialisten hun overmatig zelfverzekerde bekeerling te royeren.99 Het optreden van Van der Goes wekte in de afdeling niet weinig weerzin,
maarr dat weerhield het driemanschap Polak, De Levita en Loopuit er niet van,
openlijkk als zijn paladijnen op te treden. Terwijl een meerderheid van de Amsterdamsee socialisten schoon genoeg had van de kortstondige omgang met de
lastigee 'jonkheer', bleef de joodse vriendenschaar zijn parlementaire opvatting
vann het socialisme openlijk trouw.10
Dee kersverse sociaal-democraten uit Andries van Wezels 'winkel' kozen onmiddellijkk en compromisloos partij voor de parlementaire opposant Van der
Goess en dat was geen toeval. Van der Goes hield als assuradeur kantoor aan het
Rembrandtpleinn en was sinds enkele jaren een vrijwel dagelijkse gast in het
diamantwerkersatelierr van zijn vrienden Van Weezel, Jacob Batavier en Bram
Loopuit.. Ook met de jongeren uit het personeel had hij in de loop der tijd een
stevigee relatie opgebouwd, waarbij de jeugdige diamantwerkers bewonderend
moetenn hebben opgezien naar hun niet-joodse, zeer geleerde en aristocratische
vriend.111 Henri Polak omschreef zijn verhouding tot Van der Goes achteraf als
diee van 'trouwste discipel' en Dolf de Levita getuigde: 'Van der Goes werd voor
mijj de leermeester naar wiens oordeel ik mij geheel richtte.'12 In de winkel aan
hett Rembrandtplein werd dan ook oneerbiedig de draak gestoken met de hooggespannenn revolutieverwachtingen van Domela Nieuwenhuis, en men vroeg zich
inn gemoede af 'of D. N. niet eiken morgen uit het dakraam van het gebouw van
Rechtt voor Allen hing om te zien of de Sociale Revolutie al was uitgebroken.'13
Datt Polak en De Levita in 1892, na het royement van Van der Goes, door hun
Amsterdamsee partijgenoten tot leden van de Centrale Raad werden benoemd,
wass in de eerste plaats een gebaar van verzoening naar de parlementaire minder313 3

heidd in de beweging. Christiaan Cornelissen, die als voorzitter van de Centrale
Raadd met de beide diamantbewerkers moest zien samen te werken, was echter
overr de uitkomst weinig te spreken:
Err was [...] met de beide oppositieleden niet te eggen of te ploegen. Op mij
maaktenn ze direct den indruk, alsof ze kwamen als dwarsdrijvers en of ze in
denn werkkring van den Raad geen vertrouwen hadden. Ze zagen overal kwaad
in.. En terwijl Polak grof en beleedigend werd, werkte de kleine A.S. de Levita
mett zijn satirisch lachje en zijn zachte steken onder water op ons aller zenuwen.14 4
Hett experiment duurde dan ook niet lang en op voorstel van Cornelissen nam
dee Raad in augustus ontslag om in nieuwe samenstelling, zonder de twee
'dwarsdrijvers',, weer bijeen te komen. Dat betekende niet dat de parlementairen
volledigg werden uitgesloten: met de verkiezing vann Jan Fortuyn bleven zij in het
landelijkk bestuur vertegenwoordigd. Ook Fortuyn was ondertussen een parlementairee gezindheid toegedaan, maar als gerespecteerd veteraan en authentiek
Jordanerr wekte hij aanmerkelijk minder weerzin dan zijn joodse geestverwanten.. Niet het parlementarisme van Van der Goes en de zijnen op zichzelf, maar
voorall hun als arrogant ervaren optreden leek de voornaamste steen des aanstootss te zijn geweest.15
Dee identificatie van de joodse diamantsnijders met hun vriend en voorman
Vann der Goes omvatte meer dan een politiek-strategische stellingname alleen.
Inn hun manier van optreden, hun taalgebruik, kleding en zelfs haardracht leken
zijj hun leermeester na te volgen. Naar de letter van de meerwaardetheorie waren
dezee diamantsnijders loonarbeider, maar hun houding en 'heerachtig' voorkomenn deden volstrekt anders vermoeden. In de winkel van Van Wezel was zelfs
dee patroon gewoon zijn personeel met 'mijnheer' aan te spreken.16 Het contrast
mett de werklieden die de Amsterdamse SDB-afdeling bevolkten, had nauwelijks
groterr kunnen zijn.
Nogg voor 1890 was een zekere Bim, ook al diamantwerker uit de winkel van
Andriess van Wezel, in debat gegaan met Domela Nieuwenhuis.Voor het front
vann de in het Volkspark vergaderde sociaal-democraten had hij afgesloten met
eenn ferm: 'L'Eglise, voila 1'ennemü', maar door dit Gambetta-citaat onvertaald
tee laten, had hij aan de weinig polyglotte bezoekers van het Volkspark niet de
minstee reactie ontlokt. 17 Veelzeggend was ook de aanvaring tussen Van der Goes
enn de toenmalige voorzitter van de Centrale Raad, Adriaan Rot, in de zomer van
1890.. Rot werd toen door Van der Goes ten overstaan van een openbare vergaderingg gefileerd inzake zijn naïeve interpretatie van de 'afschaffing' van 'alle' privaat-bezit.. Heel wetenschappelijk en breedvoerig had Van der Goes betoogd dat
ditt geloofsartikel toch heus alleen doelde op het onteigenen van productiemiddelen,, waarop Rot, minder wetenschappelijk maar minstens zo doeltreffend, had
gereageerdd met 'ik vind de bourgeoismanier, waarop Van der Goes optreedt, erg
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miss . In Recht voor Allen schoot De Levita zijn leermeester te hulp door vast te
stellenn dat 'Als men een behoorlijke jas aan het lijf heeft of zich op een behoorlijkee manier uitdrukt, schijnt men niet voor sociaaldemocraat te deugen/ Dat
'men'' die ontwikkeling zorgelijk moest vinden, was in ieder geval voor De Levita
vanzelfsprekend:: 'Als het zóó is, dan loop ik zelf waarlijk ook gevaar/18
Hett optreden van parlementaire Tieren' als Van der Goes en zijn aanhang van
goedbetaaldee diamantbewerkers leek hun revolutionaire tegenvoeters er zelfs toe
tee brengen, zich een onverzorgd voorkomen aan te meten. Terwijl de parlementairen,, in navolging van Van der Goes en veel van diens artistieke vrienden uit
dee kring van de 'Tachtigers', het haar uiterst kort droegen, gaf revolutionair
Abrahamm Soep met zijn 'onverzorgde, lak-zwarte haarbos' aanleiding tot het
verhaall als zou hij gezworen hebben pas na de zegepraal van het proletariaat,
wanneerr water en zeep gemeenschappelijk eigendom zouden zijn, weer tot uiterlijkee verzorging over te gaan.19 Terugblikkend op de periode van strijd tussen
'heerachtige'' parlementairen en revolutionaire arbeiders, constateerde Piet Wiedijkk dat de 'eenigszins grove en ruwe socialistische mode' werd bepaald door de
voorstellingg die men zich maakte van 'de-arbeider-met-de-vereelte-vuist'. Wie
inn deze jaren binnen de Amsterdamse beweging geaccepteerd wilde worden, had
zichh in gedrag en uiterlijk als zodanig voor te doen:
Bijj de verkiezing van een voorzitter der afdeeling werden de meeste stemmen
uitgebrachtt op Hartorff, ijverig volgeling van Nieuwenhuis, iemand met talentenn volgens deze; in elk geval een jonge man met een intelligent voorkomen en
mett wiens tengeren lichaamsbouw vereelte vuisten weinig harmonieerden. Of
hijj de benoeming aannam? Ja, dit deed hij en op deze gracieuse manier: 'Nou,
ass jullie me d'er niet te beroerd toe vinden'... en de rest navenant/ 0
Volgenss Wiedijk werd in deze jaren zelfs ook de revolutionaire flambard, met
zijnn karakteristieke brede, slappe rand waaronder het zo genoeglijk samenzwerenn was geweest, slachtoffer. Het ding had toch iets 'heerachtigs' en was daarom
minderr geschikt voor wie zich nog geen vaste positie had verworven: 'Wie onder
dee medestanders zijn proletarische reputatie onbesproken wilde laten, deed er
voorzichtigg aan om zich bij de eenvoudige pet te houden/ 21 Chris tiaan Cornelissenn herkende de Amsterdamse afdeling al bij zijn eerste bezoek aan Constantia
alss een waarachtige 'vo/fobeweging', mede dankzij de hoofdbedekking: 'het warenn "Jordaners", voorts mannen, vrouwen en jonge meisjes uit de buitenwijken,
gemengdd met enkele typische figuren uit de Jodenbuurt. Hoeden waren er al te
zien,, maar de petten hadden nog de meerderheid/ 22
Hett verweer van Van der Goes en zijn vrienden tegen de heersende stemming,
diee zij afkeurend tot 'klasse-vooroordeel' bestempelden, kon het tij niet keren.
Inn het propaganda-arsenaal van de Amsterdamse socialisten drong het demonstratievee vertoon van onfatsoen en 'volkse' brutaliteit meer en meer op de voorgrond.. L.M. Hermans voerde sinds 1892 in deze geest de redactie van zijn.Roode
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DuivelDuivel en dreef de smakeloosheid zo ver, dat het ook serieuzer revolutionairen
alss Recht voor ^én-redacteur Christiaan Cornelissen en zijn naaste medewerkers
tee bar werd:
Hett blaadje werd zoo vuil en vies, dat het Nieuwenhuis, Coltof, A. Rot en mij
tegenstond.. Met tegenzin hoorden wij van onze letterzetters, dat bij het verschijnenn van het spotblaadje de dames in de Nes en de Warmoesstraat in de
deuropeningg al op den uitkijk stonden om het ding te ontvangen.23
Watt men op de burelen aan het Damrak met nog groter afgrijzen moet hebben
aangezien,, was dat De Roode Duivel zeker niet alleen bij de 'dames' uit de Nes en
Warmoesstraatt populair bleek, maar ook onderr doorgewinterde partijgenoten.
Eenn gevierd kampioen uit eigen gelederen als K.A. Bos colporteerde druk met
hett blad, dat op straat kennelijk beter verkocht dan het officiële partijorgaan.24
P.H.. van der Wal, behalve kelner in het Melkhuisje in het Vondelpark in deze
jarenn ook een uiterst productief dichter van revolutionaire strijdgezangen, publiceerdee zowell in De Roode Duivel als in De Opstand van Bram Reens korte prozaschetsenn waarin hij verschillende karikaturale typen uit de burgerij hun afkeer
vann het socialisme liet belijden. Samen kregen zij een plaats in de bij K.A. Bos
verschenenn bundel De verwoesting van het moderne Baby ion. De zeer godsgetrouwe,
doorr en door fatsoenlijke burgerman Joris Kletsmeier schold er in de schetsen
vann Van der Wal duchtig op los, de verwende rentenier en grondbezitter Zondernutt van Durenstein formuleerde zijn cynische afkeer van het werkvolk en Pastoorr Kamferbroek vreesde dat het met zijn aangename leventje (vrij wonen, goed
etenn en drinken en 'ik haal eens een grapje uit met een mooie meid') spoedig uit
zouu zijn, daar hij het volk niet veel langer met de gebruikelijke leugens en bedriegerijj dom zou kunnen houden. Openhartig was ook de Amsterdamse 'smeris',, die zijn hart luchtte:
Ikk zal ze God zal me lazeren van de straat jagen en als ik er een op 't bureau
krijg,, zal ik 'm op zijn verdommenis geven dat het bloed er langs loopt. Ik sla
diee krengen op 'r smoel en trap ze tegen 'r gemak en ik hak er godverdome op
zooo hard ik kan. [...] En leg nou niet te kletsen over menschelijkheid en medelijdenn en gelijkheid voor de wet en onpartijdigheid, of ik sla je op je smoel.Z5
Datt deze vervaarlijke wetsdienaar net als Joris Kletsmeier en de zwartgerokte
'volksverneuker'' Kamferbroek, 'verdomd graag' een borrel lustte, sprak voor
hunn schepper Van der Wal waarschijnlijk vanzelf.
TeTe midden van deze karikaturale kakofonie liet P.H. van der Wal natuurlijk
ookk een socialistisch geluid horen. Als woordvoerder koos hij niet het type van
dee socialistische voorman met wetenschappelijke allure, maar een zekere 'Arme
Jaap',, vader van zes kinderen en 'jordaander' uit de 'vlooienvangersgang drie
trappenn hoog'. Op heel eigen wijze bracht deze Jaap zijn socialistische wereldbe3i6 6

schouwingg onder woorden: simpel en in weinig parlementaire termen, vóór alles
herkenbaarr voor het beoogde lezerspubliek en inderdaad vol van het door Van
derr Goes gewraakte 'klasse-vooroordeel*. Jaap wist waar hij en de zijnen recht
opp hadden. Voor hij 'tevreden' zou kunnen zijn, moest hij eerst 'te vreten' hebben,, maar ook dat was niet genoeg: 'Ik moet ook een beter stel kleeren hebben
enn mijn vrouw ook. En ik moet betere huisvesting hebben!' Jaap beschreef zijn
woningg als een hok dat stonk 'als de pest' en waar de lamp de hele dag moest
branden,, omstandigheden die de alom gepredikte tevredenheid niet bevorderden:: 'Die luie loeders die in paleizen op de Heeren- en Keizersgrachten, op villa's
zitten,, moesten eens een jaar in mijn hok huizen, dan zouden ze wel anders
lullen!'26 6
Jaapp was zich niet alleen bewust van zijn rechten, maar toonde zich bovendienn uitstekend op de hoogte van het dagelijks leven in de betere kringen, althanss van de voorstelling dieRecht voor Allen met talloze onthullingen van zedenschandalenn daarvan gaf. Een 'armbezoeker' die 'met een uitgestreken tronie' was
komenn preken over 'onzeedelijkheid, vleeschelijke lusten, te veel kinderen en
meerr van dat gedonder' had hij de deur gewezen:
Ikk zeg: kerel wat denk je wel? Als ik brood wil hebben voor mijn kinderen, durf
jee dan te zeggen dat ik ze niet had moeten maken? Moet ik dat jou vragen?
Komm je bij mij kletsen over onzedelijkheid en booze lusten? Ga met die praatjes
naarr adellijke sodomieters en kinderverkrachters en God van hierboven weet
watt voor smeerlappen nog meer, maar hou hier je fatsoen of ik donder je van
dee trap.27
Eenn volgende 'opgedirkte kwiebus', die Jaaps werkeloosheid aan luiheid weet,
ondervondd dat hij het niet bij woorden alleen liet: 'Nee, mispunt, ik ben godverdommee niet te lui, zei ik en gaf hem 'n opzaniker voor zijn brutalen bek dat hij
inn de goot terecht kwam.' Dat P.H. van der Wal zijn Arme Jaap een authentiek
proletarischh klassenbewustzijn liet verwoorden en bij zijn lezers eenzelfde sentimentt veronderstelde, onderstreepte hij nadrukkelijk:
WijWij zijn het die met elkaar alles maken en daaruit besluit ik met mijn jordaandersverstand,, dat wij ook recht hebben op de heele rataplan. Dat is een wijsheid
diee ik niet heb opgeloopen aan de Academie bij verliederlijkte studenten, maar
inn de praktijk van 't leven, op de werkplaats bij eerlijke, vlijtige arbeiders.28
Gevoeglijkk kon worden aangenomen dat Arme Jaap aan het 'wetenschappelijke'
socialismee van de parlementaire richting weinig boodschap had.
Omgekeerdd hadden de parlementairen weinig ontzag voor de 'wijsheid' van
liedenn naar wier natuur Arme Jaap geschilderd was. Met voorbijgaan aan alle
gevoelighedenn die onder werklieden bestonden, had Van der Goes in zijn brochuree tegen het Klasse-Vooroordeel in 1891 verkondigd dat 'de arbeiders, als klasse,
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(...]] geen geleerde ekonomen [kunnen] zijn', maar integendeel behept waren met
'eenee klasse-verblindheid' en 'partijdige bekrompenheid'. Zichzelf had Van der
Goess in één adem door omschreven als 'een ontwikkeld man'.29 Het was een
toonn die niet direct geschikt leek om de Amsterdamse werklieden voor de parlementairee zaak te winnen. In Recht voor Allen werd dan ook regelmatig afbreuk
gedaann aan het ontzag voor academische geleerdheid. Een inzender deed dat in
maartt 1894 met een beschrijving van de gebruikelijke studiehouding van de
verwendee burgermanszoontjes:
Zichh voor 't examen grondig voorbereiden? God beware! daarvoor on tbreekt het
aann tijd, en 't zou ook te veel moeite kosten. Men studeert toch ook maar om
zooo snel mogelijk eene plaats te krijgen, om zoo snel mogelijk aangesteld te
worden.. [...] Een paar dagen voor 't examen wordt nog eens geducht gebuffeld,
dee vragen bij 't examen gewoonlijk gedaan, nog eens snel doorgenomen en dan
naa goed afgelegd examen, de geheele 'boel' met een 'goddank, dat die rommel
voorbijj is', op zij geworpen.30
Dee parlementaire 'heren' stuitten met hun wetenschappelijke allure bij de 'Jordaanders',, waarvan het ontvankelijk deel nu ruim twee decennia in aanraking
mett de socialisten was geweest, op een ondoordringbare muur van afkeer en
verzet.. De oproep waarmee de inzender zijn analyse van het studentendom besloot,, was niet aan dovemansoren gericht: 'Daarom arbeiders! oogen open! Begroett de overloopers van uit de bourgeois-kringen liever met koelheid, met afgemetenheid,, dan met handgeklap en hoerageschreeuw.'
Heell anders lagen de verhoudingen onder de jongste lichting sociaal-democratischee rekruten uit de Jodenhoek. Wellicht heeft de traditionele joodse waarderingg voor het lemen een rol gespeeld in de welwillender ontvangst van het
nadrukkelijkk pleidooi voor een wetenschappelijk gefundeerd socialisme. In ieder
gevall wekte de joodse achtergrond van Polak, De Levita en Loopuit bij de vaste
bezoekerss van café Voorwaarts geen argwaan, terwijl dat onder niet-joodse partijgenotenn onmiskenbaar wel het geval was. Daar leek immers de irritatie over
hett hautaine optreden van de nieuwbakken parlementairen uit de diamantwerkerswereldd antisemitische vooroordelen te bevestigen. Veertig jaren later nog liet
Christiaann Cornelissen zich in zijn memoires ontvallen:
Wiee in de Amsterdamsche arbeidersbeweging binnenkomt zonder het vaste
voornemen,, nooit in zijn leven antisemiet te worden, loopt gevaar, door de
jodenn zelven binnen den tijd van zes weken in een volslagen antisemiet te wordenn gemetamorphoseerd.31
Daarmeee doelde Cornelissen onmiskenbaar op het 'parlementaire' driemanschap
datt na het royement van Van der Goes diens inzichten bleef verdedigen. Dat de
weerstandd jegens het parlementarisme deels samenviel met antisemitische senti318 8

menten,, maakte het rondom Reens gevormde netwerk van jonge joodse socialistenn tot het aangewezen rekruteringsterrein voor de parlementairen.

'VRIJJ GOEDE NABUURSCHAP'

Inn de relatie tussen de leden vann 't Centrum en het parlementaire driemanschap
Polak,, Loopuit en De Levita was vanaf het begin een element van ongelijkwaardigheidd herkenbaar. Zonder zelf tot de Ontwikkelings- en Propagandaclub van
hunn jongere 'rasbroeders' en geestverwanten toe te treden, was het drietal steeds
bereidd in woord en geschrift de juiste weg te wijzen en tegen dwalingen te waarschuwen.. Van colportagetochten en straatgevechten hielden de parlementaire
voormannenn zich steeds verre, maar voor spreekbeurten, wetenschappelijke
inleidingenn op cursusavonden en advies inzake strategie en tactiek kon op Polak,
Loopuitt en De Levita altijd een beroep worden gedaan. Al in januari 1893, drie
maandenn na de oprichting van 't Centrum, sprak Jos. Loopuit in café Voorwaarts
overr de sociale betekenis van het antisemitisme, terwijl Reens een maand later
eenn openbare vergadering in een zaal aan de Rapenburgerstraat belegde en die
doorr Polak en De Levita liet toespreken.32
Eindd mei 1893 arriveerde P. J. Troelstra met een kleine staf van parlementaire
socialistenn uit Friesland en Groningen in Amsterdam. Troelstra vestigde zich als
advocaatt op de Nieuwendijk, waar met ingang van 3 juni 1893 ook zijn oppositionelee weekblad De Nieuwe Tijd zou verschijnen. Het blad oefende zware kritiek
uitt op het leiderschap van Domela Nieuwenhuis en de revolutionaire koers van
dee SDB, en was een aanstootgevende indringer in de Amsterdamse socialistische
arena.. De verhuizing naar Amsterdam, kort nadat ook Recht voor Allen er vanuit
Denn Haag naar was overgeplaatst, en het feit dat de in Amsterdam geroyeerde
Vann der Goes in de redactie was opgenomen, wekte niet weinig argwaan. Vaste e
medewerkerr Henri Polak mocht vanaf september 1893 de redactie van De Nieuwe
TijdTijd komen versterken en ook die benoeming leek een provocatie. De geruchtmakendee verbanning van Polak en De Levita uit de Centrale Raad van de SDB had
immerss nog geen maand eerder haar beslag gekregen.33 De oudere generatie
Amsterdamsee sociaal-democraten moet deze nieuwe krachtenbundeling van
reedss eerder verwijderde vijanden en erkende parlementaire dwarsliggers dan
ookk met grondige afkeer hebben aanschouwd. Op de afdelingsvergaderingen in
Constantiaa kreeg advocaat Troelstra een even weinig gastvrij onthaal als 'jonkheer'' Van der Goes voor hem.
Doorr zijn keuze voor de Nieuwendijk als adres voor zijn advocatenpraktijk
annexx redactielokaal opende Troelstra echter - bewust of onbewust - de mogelijkheid,, contact te leggen met de enige kring van betekenis binnen de Amsterdamsee afdeling die nog niet gold als geharnaste tegenstander van het parlementarismee en die om de hoek in de Nieuwe Nieuwstraat bijeen placht te komen.
Anderss dan hun partijgenoten in de Jordaan, waren de jonge socialisten van 't
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Centrumm nog te weinig bekend met de tradities, cultuur en mentaliteit van de
bewegingg om, zoals in Constantia gebeurde, zonder omhaal tot een volstrekt
afwijzendd oordeel te komen. Dat bovendien naast Troelstra en Van der Goes
uitgerekendd drie joodse socialisten in Amsterdam als spreekbuis voor de parlementairee richting fungeerden, moet de welwillende belangstelling van het publiekk in café Voorwaarts in belangrijke mate hebben bevorderd.
Inn De Nieuwe Tijd werd ruimschoots aandacht besteed aan het zendingswerk
onderr de Amsterdamse joden zoals 't Centrum dat op zich had genomen. Regelmatigg richtten Polak en De Levita zich in De Nieuwe Tijd rechtstreeks tot de aanhangg van Reens en Speelman, waarbij de nodige lof voor betoonde ijver en daadkrachtt werd vermengd met wijze raad en ernstige vermaningen. De toon was die
vann een oudere broer die de onbezonnen 'Benjamin' het rechte pad hielp te vindenn en onderwijl de hiërarchische verhoudingen binnen de familie nauwlettend
bewaakte.. Zo feliciteerde Henri Polak in oktober 1893 't Centrum met het eerste
jaarfeestt en de behaalde resultaten, maar niet zonder er in het voorbijgaan fijntjess aan te herinneren dat hijzelf al langer actief was: 'En hoewel nu, "het Centrum"" niet 't eerst het moeielijke werk der propaganda onder Israël ondernam
[...].'344 Opmerkelijk was ook dat Polak zich in zijn verslag van de festiviteiten
beperktee tot wat Domela Nieuwenhuis en Henri van Kol als redenaars naar voren
haddenn gebracht en hoe het publiek daarop enthousiast had gereageerd. In Recht
voorvoor Allen werd echter uitvoerig stilgestaan bij de gebruikelijke 'hakpartij' na
afloop.. Het partijorgaan trakteerde de lezers op een gedetailleerde beschrijving
vann de verschillende krijgstonelen en deed dat in een toonzetting die niet anders
konn worden verstaan dan als een beloning voor de noeste inspanning die de
deelnemerss aan het gevecht zich hadden getroost:
Dee meesten vluchtten, eenigen verweerden zich, er ontstond een gevecht, waarbijj verschillende personen gekwetst werden. Bij het Spui klonk het: Steenen
halen,, steenen halen! Voor de Luthersche kerk lag een groot aantal steenen,
waarachterr men zich verborg en zich gereed hield tot den aanval. Toen de politiee verscheen, werd zij ontvangen meteen zwaren steenenregen. [...] Een agent,
No.. 272, onderscheidde zich in dienstijver zoodanig, dat hij zijn stok stuk
sloeg.. Als hij het koperen uiteinde van zijn genummerden stok terug wil hebben,, vervoege hij zich aan 't bureau van ons blad.3S
Striktt genomen hield dit alles misschien weinig verband met de viering van het
eenjarigg bestaan van 't Centrum dat eraan vooraf was gegaan, maar dat Henri
Polakk in zijn verslag van de feestelijkheden geen woord aan de confrontatie op
straatt wijdde, was tekenend voor het dédain waarmee de parlementairen op
zulkee 'standjes' neerzagen.
Veelzeggendd was ook de wijze waarop De Levita in mei 1893 in een groot artikell voor De Nieuwe Tijd de redactie van Ons Blad kapittelde om de door haar ingeslagenn sensatiebeluste en vulgaire koers:
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Dee manier waarop in 'Ons Blad' allerlei personenkwesties behandeld worden,
behoortt uitsluitend thuis in een schimpblad als 'Argus' of wijlen 'Asmodé', niet
inn een socialistisch blad met de strekking propaganda te maken voor nieuwe
economischee en politieke denkbeelden. [... ] Ons doel kan en mag niet zijn, louter
dezee of gene uit te schelden om 't genot van de uitwerking te smaken.36
Dee Levita hield zijn jongere partijgenoten bovendien voor, dat het aanplakken
vann motto's, het lastigvallen van synagogebezoekers en het provocerende gezang
opp straat weliswaar heel 'gezellig en sportlike op 't oogenblik' scheen, maar op den
duurr slechts ongewenste elementen kon aantrekken:
Juistt omdat de propaganda onder mijne rasgenooten mij zoo ter harte gaat en
eveneenss omdat ik gaarne uit haar midden niet het banaalste element voor
onzee partij gerecruteerd zag, moet ik een waarschuwend woordje tot 't Centrumm richten.37
Watt volgde had echter meer weg van een rapport met louter onvoldoendes dan
eenn 'waarschuwend woordje'.
Dee Levita's beoordeling van het gehanteerde actierepertoire leek vooral te
benadrukkenn dat de jeugdige zin voor avontuur een juiste opvatting van socialismee en politieke actie in de weg stond:
Datt aanplakken van motto's enz. des nachts is niet mannelijk en niet vruchtbaar,, maar kinderachtig en vruchteloos. [... ]Ditspelletjeloontwaarlijkdemoeitee niet en menig burger krijgt het land als hij deuren en glazen geschonden
ziet.. [...] Het socialisme is met al deze bokkesprongen niet gebaat; van socialisten
wordtt iets meer gevergd, dan een liedje en 't dragen van een ronden hoed.38
Getroostt toonde De Levita zich door het feit, dat niet allen zich door de vruchtelozee bokkensprongen van de jongelieden lieten meeslepen: 'gelukkig, de Amsterdamschee partijgenooten boven de twintig doen aan deze kinderspelletjes
niett mee'.
Hoewell deze kritiek allesbehalve mild was en gericht bovendien op de kern
vann wat de jongelieden van 't Centrum op dat moment bewoog, probeerde De
Levitaa tegelijkertijd te benadrukken dat de joodse sociaal-democraten veel met
dee gesmade parlementairen gemeen hadden. Niet alleen verschenen volgens hem
inn Ons Blad zo nu en dan artikelen 'die bewijzen, dat men nog wel iets presentabless [sic] presteeren kan', maar bovendien hadden zowel de aanhangers van
'tt Centrum als de mannen van De Nieuwe Tijd als nieuwkomers in de socialistischee beweging te kampen met argwaan en verdachtmakingen uit het kamp van
dee gevestigde machten in de Amsterdamse SDB:
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Nuu wordt iedere nieuwe organisatie met wantrouwen ontvangen, men verbeeldtt zich direct, met een partij naast de bestaande bedreigd te worden. Zóó
heeftt men 't verschijnen van de 'NieuweTijdf] en 't optreden van hare redacteurenn ontvangen. Zóó heeft men ook de oprichting van de propagandaclub "t
Centrum'' beschouwd als een poging, om den bestaanden band te ondermijnen.39 9
Hett was dit argument, het benadrukken van een gemeenschappelijke positie als
relatievee buitenstaanders in de beweging, dat de harde parlementaire kritiek op
hett optreden van 't Centrum verteerbaar moest maken. Voor het 'banaalste element'' uit de joodse arbeidersklasse mocht voortaan in 't Centrum, zomin als in
DeDe NieuweTijd, plaats worden ingeruimd. Met een hautain 'Aan de firma Kramer
enn Co. deze wrange vruchten', liet De Levita dit ongewenste volk over aan De
OproerkraaierOproerkraaier uit de Jordaan.
Inderdaadd vonden de parlementaire socialisten van De Nieuwe Tijd met dit
pleidooii bij een deel van de Centrum-leden een willig oor, waarbij de praktische
bijstandd die Troelstra en de zijnen konden bieden ook een rol zal hebben gespeeld.. In juli 1893, kort nadat De NieuweTijd vanuit Leeuwarden naar de Amsterdamsee Nieuwendijk was verhuisd en nog geen drie maanden na de harde
kritiekk van De Levita, was Abraham Reens, door wat hijzelf geheimzinnig omschreeff als 'omstandigheden van minder prettigen aard', tijdelijk verhinderd
OnsOns Blad te redigeren. Het augustusnummer verscheen niettemin op tijd en wel
dankzijj de inspanningen van de mannen van De Nieuwe Tijd. Het hoofdartikel
wass van de hand van Troelstra, Polak leverde een boekbespreking, compleet met
dee hem kenmerkende verklaring van moeilijke woorden als 'synoniem' en 'antagonistisch',, woorden uit een vocabulaire dat tot dan toe in Ons Blad niet was
gebruikt.. Ook H. J. Kenther, administrateur van De Nieuwe Tijd, was nauw bij de
totstandkomingg van dit nummer betrokken. 40
Dee resultaten bleven niet uit en moeten voor de parlementairen een welkome
bemoedigingg zijn geweest. Troelstra's eerste contact met 'de Partij' in Amsterdamm had bestaan uit de reeks stampvolle vergaderingen in Constantia, uitsluitendd gewijd aan zijn ongewenste overkomst. Tien jaren later aan deze ontvangst
herinnerend,, stelde Troelstra onderkoeld vast: 'Dat het een aangename kennismakingg was, kan ik niet zeggen' en in zijn omvangrijke Gedenkschriften heetten
dee bladzijden over de periode in Amsterdam 'de zwaarste tijd'.41 Alle pogingen
omm gehoor te vinden in de Amsterdamse afdeling waren op evenzoveel fiasco's
uitgelopen.. Welbeschouwd vormde het contact met de joodse socialisten het
enigee lichtpuntje in zijn korte periode te Amsterdam.
Inn 1904 terugblikkend sprak Troelstra over een 'vrij goede nabuurschap' met
'dee bewoners en bezoekers van het naburige café Voorwaarts in de Nieuwstraat'. 422 Een kwart eeuw later werkte hij de aangename herinneringen in zijn
GedenkschriftenGedenkschriften nader uit:
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Ikk had langzamerhand een meer intiem klubje arbeiders om mij heen verzameld:: Loopuit, de Levita, een jongeman met groote redenaarsgaven, Speelman
enn anderen vormden daar mijn omgang. Zij allen hoorden tot de vaste bezoekerss van café Voorwaarts, in de Nieuwstraat, dicht bij mijn kantoor gelegen. [...]
Wijj maakten eiken Zondagmorgen onze wandelingen in den omtrek van Amsterdamm en menig geestige zet werd daarbij, vooral van de zijde van mijn Joodschee vrienden, uitgehaald; mijn helaas te vroeg gestorven vriend Jozef Loopuit
munttee hierbij uit. Zoo hadden wij althans in het Joodsche kwartier eenigsuksess te boeken.43
Datt de Friese parlementairen in Amsterdam alleen onder de joodse sociaal-democratenn enige aanhang vonden, constateerden ook hun revolutionaire tegenstanders.. Volgens Christiaan Cornelissen wasTroelstra's verhuizing een belangrijkee impuls voor de oppositie in Amsterdam en stond 'daar spoedig een wel is
waarr kleine, maar goed gedresseerde oppositiemacht tegenover ons anderen. Die
machtt steunde aanvankelijk in de eerste plaats op joodsche elementen.' 44
Overigenss zouden persoonlijke contacten tussen Friese en joodse socialisten
inn Amsterdam niet in alle gevallen leiden tot een versterking van het parlementairee kamp, zoals bleek toen Lion P. Zeldenrust ontslag nam bij de drukkerij van
Hessell J. Poutsma. De drukker van De Nieuwe Tijd was Troelstra naar Amsterdam
gevolgdd en had er de jonge joodse sociaal-democraat Zeldenrust als jongste bediendee aangesteld. Al na anderhalve week vertrok deze echter, woedend over het
schamelee loon dat hij had ontvangen. In Recht voor Allen mocht de zich 'uw jong
partijgenoot'' noemende Zeldenrust daarop uitvoerig zijn beklag doen.45
Eenn ander voorbeeld van conflictueus contact tussen Friese en joodse Amsterdammerss in de beweging werd een paar jaren later door Abraham Reens onthuld.. Naar aanleiding van de neerbuigende beschrijving van het meisje 'met
melkboeren-hondenhaar'' in Israël Querido's Levensgang, bracht hij als boekrecensentt in De Vrije Socialist een oude grief voor het voetlicht. In de veronderstelling
datt niemand anders dan Henri Polak de romancier een en ander had ingefluisterdd en dat met de juffrouw achter de toonbank niemand anders dan zijn eigen
Geertjee Feenstra uit Lemmer kon zijn bedoeld, luchtte Reens zijn gemoed:
Jarenn geleden - in het door u geteekende dekadentie-tijdperk - heb ik Henri
in.... een klein cafétje in een nauw straatje... waar een juffrouw met melkboeren
hondenhaarr [...] achter de toonbank zat, o zoo goed leeren kennen. En daar heeft
hijj getoond, hij de getrouwde man, dat hij allerminst de man zou [ zijn] die
doorr zijn gedrag, door zijn voorbeeld, de diepgezonken, door sexueele uitspattingenn verdierlijkte diamantbewerkers voor zou gaan in een reiner leven en
dientengevolgee aan hun zedelijke verheffing zou werken. Polak is veel te veel
eenn 'jongen van de vlakte' geweest, dan dat men in hem zou gelooven en de
geschiedeniss die tusschen hem en de 'juffrouw achter het buffet' afgespeeld is
[...]] heeft z'n prestige indertijd geen goed gedaan.46
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Watt hier ook van waar zij, het verhaal bewees eens te meer dat de parlementaire
voormannenn er in hun zendingsdrang niet voor terugdeinsden de joodse jongeliedenn in hun eigen café Voorwaarts op te zoeken.
Troelstraa had bij zijn verhuizing niet alleen de voormalige Sneeker Courant,
zijnn gezin en oude dienstbode uit Leeuwarden meegenomen, maar werd ook
vergezeldd door een vrij uitgebreide kring medewerkers, die de hoofdredacteur
opp zijn weg naar Amsterdam volgden. Naast drukker Poutsma kwam timmermann Harm Jan Kenther uit het Groningse Winschoten mee als administrateur,
enn de Leeuwarder Marten van den Tempel om als 'hoofd der kolportage' te gaan
fungeren. 477 Niet alleen deze min of meer gesalarieerde 'functionarissen', maar
zelfss de laagste rangen van de parlementaire invasiemacht moesten volgens
Troelstraa uit de provincie worden gerekruteerd: 'onze merkwaardigste kolporteurr was wel een Leeuwarder vischventer, die in Amsterdams straten het blad
uitriepp op denzelfden toon, waarmede wij hem vroeger in Leeuwarden avond
aann avond zijn sprot hadden hooren venten'. 48
Tweee weken na aankomst in Amsterdam toog een troepje Friese socialisten
naarr de Damstraat om er hun parlementaire waar aan de man te brengen. Volgenss het verslag dat Troelstra in De Nieuwe Tijd afdrukte, was men vol goede
moedd aan de slag gegaan, in de vaste overtuiging dat de sinds jaar en dag circulerendee verhalen over het barbaarse optreden van de Amsterdamse politie overtrokkenn moesten zijn: Tk had me de lui niet zoo laag voorgesteld, als ze toonen
tee zijn; ik had, ik erken het gaarne, altoos nog zoo'n beetje aan overdrijving
gedacht.' 499 Dat het vooral met de overdrijving nogal meeviel, was spoedig gebleken,, toen een detachement politie, in eendrachtige samenwerking met een troep
mett knuppels en messen bewapende Oranjeklanten, de colporteurs uit de Damstraatt verjoeg en de blad ver kopers op de Nieuwendij k een goed heenkomen
haddenn moeten zoeken. Nu gold de Damstraat vanouds als socialistisch colportageterreinn en Troelstra had opgemerkt dat, terwijl hij en zijn medestanders
werdenn belaagd, de poli tie'andere socialistische colporteurs rustig hun gang liet
gaan'.. Zijn verklaring voor het opmerkelijke onderscheidingsvermogen van de
betrokkenn agenten en Oranjevrienden getuigde van inzicht: 'Men zag in onze
colporteurs,, allen Friezen, z.g. "boertjes". Deze moesten voor eenvolgende keer
wordenn afgeschrikt en dat was hun drijfveer/50
Hieraann nauw verwant moet de drijfveer zijn geweest van de overige Damstraat-colporteurs,, die onder het vaandel van Recht voor Allen, De Roode Duivel, De
Anarchist,Anarchist, De Oproerkraaier of Ons Blad in de volgende weken een felle concurrentieslagg met de Friese 'boertjes' van De Nieuwe Tijd uitvochten. Zelfs de toch al
beklagenswaardigee echtgenote van Troelstra, Sjoukje Bokma de Boer, leed indirectee schade van de richtingenstrijd:
Hett was een strijd, wie de beste keel en op de borden de meest pakkende opschriftenn had. Vooral de Damstraat was het toneel van dezekonkurrentie-strijd,
diee soms zoo hevig werd, dat op zekeren Zaterdagavond de borden slaags raak324 4

ten,, waarbij een stuk gaas van de trouwjapon mijner vrouw, over het parlementairee bord gespannen, het tegen de revolutionaire taktiek moest afleggen.sl
Datt onder deze verhoudingen de parlementaire richting in Amsterdam weinig
vorderingenn te verwachten had, moetTroelstra spoedig duidelijk zijn geworden.
Inn november 1893, na een verblijf van nauwelijks zes maanden en nadat hij met
dee meeste van zijn Amsterdamse geestverwanten in conflict was geraakt, hield
hijj het in Amsterdam voor gezien en trok met Kenther, Van den Tempel en een
rentelooss voorschot van drieduizend gulden, afkomstig van Ignaz Balhmann,
naarr Utrecht. Daar zou hij, als redacteur en colporteur van De Baanbreker, een
nieuwee werkkring vinden, met name onder de zich daar organiserende spoorwegemployés:: het werd 'een heerlijke tijd, vergeleken bij Amsterdam'. 52
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Vann der Goes, Polak, Loopuit en De Levita zetten, samen met de in Amsterdam
geblevenn drukker Poutsma, de uitgave vanDeNieuweTijd voort. Het congres dat
dee SDB tijdens de kerstdagen van 1893 in Groningen hield, beslechtte eindelijk
dee nu al jarenlang telkens weer oplaaiende strijd tussen parlementairen en revolutionairen.. Door een motie van de afdeling Hoogezand-Sappemeer aan te nemen,, werd de grondslag gelegd voor een heldere en eenduidige politieke strategie:: voortaan zou de SDB 'onder geene voorwaarde hoegenaamd' deelnemen aan
verkiezingen. .
Veell helderheid schiep ook het optreden van Dolf de Levita, die op dit congres
eenn oude beschuldiging van Troelstra aan het adres van de Centrale Raad nieuw
levenn inblies. Analoog met een geruchtmakende aandelenzwendel in Frankrijk,
wass volgens de parlementairen sprake van een 'Panamaschandaal' in eigen boezem:: 'Daar is ook Panama in onze eigen partij.' 53 Van der Goes en Polak hadden
dee aanval op dit punt aan de vooravond van het congres heropend en De Levita
belastt met de taak om de beschuldiging op het congres hard te maken. Deze
beklomm daartoe het spreekgestoelte, gewapend met een koffertje waarin zich de
schriftelijkee bewijsstukken zouden bevinden. Het werd een onvergetelijke afgang.. Ph. Oudkerk, penningmeester van de Centrale Raad en directeur van de
partijj drukkerij en -boekhandel, ontkende ooit iets van malversaties te hebben
gemerktt en de vergaderde sociaal-democraten onstaken in toorn over de lasterlijkee aantijgingen. Troelstra en Van Kol zwegen in alle talen en lieten daarmee hun
Amsterdamsee bondgenoten glashard vallen. Het koffertje met 'bewijsstukken'
bleeff geslotenn en De Levita zag zich gedwongen tot een schriftelijk excuus aan
hett congres.54 In de Amsterdamse afdeling hadden de parlementairen zich met
dee Panama-kwestie voorgoed onmogelijk gemaakt. Volgens Troelstra zou hijzelf
tijdenss bezoeken aan de stad meer dan eens op straat zijn nageroepen met een
hatelijkk honend: 'Poainemoai!'55
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Datt na dit alles de wegen van parlementaire en revolutionaire socialisten uiteenn moesten gaan, werd in Amsterdam het eerst duidelijk. Polak kreeg begin
februarii 1894, aan de vooravond vaneen uitvoering van het koor Voorwaarts dat
hijj nog altijd dirigeerde, onverwacht bezoek van de vader van een van de meisjes
uitt het koor:
Dezee man, een vierkante, eerlijke kerel, kwam mij vertellen, dat het koor dienzelfdenn middag een geheime vergadering had gehouden, waarin besloten was,
datt als Domela dien avond gesproken zou hebben en ik voor het koor zou staan
omm het Vrij heidslied te doen zingen, de voorzitter uit de rijen der zangers naar
vorenn zou treden om mij te zeggen, dat men van mij niet meer gediend was en
datt ik op staanden voet kon vertrekken.56
Dankzijj de tijdige waarschuwing ontkwam Polak aan de hem toebedachte vernederingg in Constantia en in het verslag dat Recht voor A Hen van de feestavond deed,
klonkk daarover dan ook een lichte toon van teleurstelling:
Dee zangvereeniging Voorwaarts werd gedirigeerd door den heer Strikwold, daar
dee direkteur Polak zijn ontslag had genomen met terugzending van den dirigeerstok,, dien men hem onlangs had gegeven. Het bleek echter bij monde van
denn voorzitter dat de leden hem bedankt hadden, een gedienstige geest had
hemm dit overgebracht en nu wilde hij de eer aan zichzelf houden door zelf te
bedanken.57 7
Dee revolutionaire opzet van een ontslag ten overstaan van een volle zaal was
weliswaarr mislukt, het plan was kennelijk te mooi geweest om het niet in de zaal
enn in het partijorgaan te vermelden. Hoe het ook zij: 'De avond ging op gezellige
wijzee om.'
Voorr de parlementairen echter was het met de gezelligheid in de Ams terdamse
SDBB wel gedaan. Van der Goes, Polak, Loopuit en De Levita hielden op 2 mei 1894
eenn voorbereidende vergadering met een 25-tal medestanders in een klein zaaltje
vann café Kos aan het Damrak, waar Van der Goes al sinds het einde van 1891 regelmatiglezingenhadd gehouden voor eenselect gezelschap van parlementair-gezindenn dat zich Sociaal-Democratische Studentenvereeniging noemde.58 Later die
maand,, op vrijdagavond 25 mei 1894, werd door dezelfde dertig Amsterdammers
eenn onafhankelijke 'parlamentaire [sic] sociaaldemokratische Vereeniginghier ter
stede'' in het leven geroepen. Plaats van handeling was café Schlüsser aan de Binnenn Amstel op de hoek van de Wagenstraat, precies halverwege het Rembrandtenn Waterlooplein, en dit zou voorlopig het vaste vergaderadres van de SD v blijven. 599 Die keuze lag, gezien de herkomst van de leden en het bestuur, sterk voor
dee hand. Dat het café tot dan toe op geen enkel moment een rol in de socialistische
bewegingg had gespeeld en op ruime afstand van Constantia gelegen was, onderstreeptt nog eens datt de oprichters van de SDV een nieuw begin wilden maken.
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Veell groei vertoonde de club evenwel niet en het troepje van dertig leek vooral
afkomstigg uit de marginale kringen die zich in de loop der jaren rond de SDBafdelingg hadden bewogen zonder ooit echt tot de kern door te dringen. De notulenn werden trouw bijgehouden door de Duitse schoenmaker Gatzenmeijer, die
all in 1878 betrokken was geweest bij de oprichting van de eerste Amsterdamse
SDVV maar altijd contact met de Duitse kameraden was blijven onderhouden. De
vroegstee discussies in de SDV werden daarom opgetekend in een schrift waarvan
hett omslag met het germanisme 'Protocolboek' was getooid.60 Naast de Duitsers
warenn ook de Friezen vertegenwoordigd. Drukker Hessel Poutsma had in de
eerstee periode een belangrijk aandeel in de werkzaamheden en schonk zijn completee bibliotheek aan de vereniging.61
Ookk het lid B. Feitsma had, als zo veel Amsterdammers in die jaren, zijnn wortelss in het noorden, afkomstig als hij was uit het Groningse Grijpskerk. Feitsma
was,, behalve jood en noorderling, boekhouder en had alleen al daarom, tussen
dee 'arbeiders-met-de-vereelte-vuist' van de SDB, tot een uitzonderingscategorie
behoord.. In de nieuwe SDV echter, waar bijvoorbeeld het beheer van de kas van
meett af aan werd opgedragen aan kantoorbediende G.G. Lenselink, was van
achterdochtt jegens het klerkendom geen spoor te bekennen.62 Dat de typograaf
J.W.. Sleef uit Franeker een zeer fatsoenlijk man was, van wie verteld werd dat
hijj nooit vloekte, en zich zelfs in uiterste drift beperkte tot een zwijgend stampvoetenn omdat hij een 'verleden' had in het protestants-christelijke Patrimonium,
verhinderdee al evenmin dat hij onder de parlementaire sociaal-democraten direct
opp de voorgrond kon treden.63 Dezelfde 'heerachtige neigingen' die in Constantiaa tot nadrukkelijker vertoon van ruwe onfatsoenlijkheid hadden geleid, moetenn in deze kring al vanaf het begin als de algemeen aanvaarde omgangsvorm
hebbenn gegolden.
Dee toon werd ook in dit opzicht gezet door het viertal initiatiefnemers van de
SDV:: Van der Goes en zijn drie vrienden uit het diamantbedrijf. De laatsten wistenn bovendien een aantal bevriende vakgenoten te bewegen toe te treden. Joodse
diamantbewerkerss als Maurits Troostwijk, Elie Sterk, Carl Hester en Elie Speelman,, werden in navolging van Polak, Loopuit en De Levita actief in de SDV. Dat
deedd ook de briljantversteller Manus Degen, die zijn sporen eerder had verdiend
inn 't Centrum van Reens.64 Hadden de joodse jongelieden in de 'oude beweging'
mett wantrouwen te kampen gehad, de zusters Grietje en Mietje Cohen hadden
err een wei heel gevoelige positie ingenomen. Joods, vrouw en ongehuwd, parlementairr gezind en alsof dat alles niet genoeg was nog feministisch bovendien.
Datt zij beiden in oktober 1889, samen met Wilhelmina Drucker, de 'burgerlijke'
Vrijee Vrouwen Vereeniging hadden opgericht, was een rechtstreeks gevolg van
dee wijze waarop de Amsterdamse SDB de autonomie van de eigen vrouwenverenigingg Door Vereeniging Verbetering had beëindigd. De parlementaire gezindheidd van de zusters Cohen was tot uitdrukking gekomen in hun betrokkenheid
bijj de Unie, een verbond waarin gematigde socialisten en radicalen elkaar rond
18900 vonden. In 1894 waren de twee juffrouwen Cohen onder de eerste dertig
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ledenn van de SDV, waarin zij elkaar afwisselden in bestuursfuncties en tijdens
discussiess regelmatig het woord voerden.65
Enigee uitzondering op dit beeld van een verzameling volstrekte buitenstaanderss was boekhandelaar Jan Fortuyn, die jarenlang het gezicht van de Amsterdamsee SDB had bepaald. Sinds 1890 was zijn rol in de afdeling weliswaar minder
overheersendd geworden in vergelijking met de periode van het Volkspark, maar
zijj n aansluiting bij de parlementaire 'baantjesgasten' en 'zetelhengelaars' kwam
voorr zijn voormalige kameraden als een volslagen verrassing.66 Ondertussen
ondergingg de winkelvoorraad van Fortuyn, onder invloed van de partijtwisten,
eenn grondige metamorfose. Bijna tien jaar lang had zijn zaak voornamelijk gedrevenn op weinig diepgravende populaire brochures en pamfletten. Zijn vriend
Joann Nieuwenhuis getuigde er later van:
Geschriftenn als: Het leven van koning Gorilla, gingen bij duizenden van de
hand.. Doch vroeg destijds eens aan Fortuijn om een boek of geschrift over een
sociaall onderwerp: 'Geen vraag naar' was dan zijn antwoord. En zoo was het
inderdaad.67 7
Zoo was het echter niet gebleven. Met het ontstaan van de parlementaire oppositiee in de Amsterdamse beweging was een nieuw socialistisch lezerspubliek ontstaann met heel andere, commercieel niet oninteressante behoeften. Henri Polak
wass de winkel in de Nieuwe Leliestraat gaan frequenteren om er zijn literatuur
inn te slaan en de jonge joodse sociaal-democraat Barend Luteraan, die rond 1895
J.. J. Bos K. A.zn. als bediende bij Fortuyn opvolgde, herinnerde zich de complete
reekss Kongress-Protokoüe van de Duitse partij, Die Geschichte des Sozialismus van
Eduardd Bernstein en Karl Kautsky, alsmede het wetenschappelijke maandblad
DieDie Neue Zeit in de winkelvoorraad te hebben aangetroffen.68
Dee SDV mocht een uiterst bescheiden omvang hebben en onder de Amsterdamsee werklieden weinig enthousiasme opwekken, de leden wisten zich op
elkaarr aangewezen en een eigen karakter had de club wel degelijk. De parlementairee sociaal-democraten beschikten in de zomer van 1894 nog niet over een eigenn vaandel, de kas was permanent leeg, lang niet alle leden bezochten de vergaderingenn en de De Nieuwe Tijd moest, nadat al in juli de uitgave tijdelijk was
gestaakt,, aan het eind van 1894 wegens gebrek aan belangstelling definitief het
veldd ruimen, maar de kern van de SDV had genoeg ambities en plannen om de
onderlingee gesprekken gaande te houden. 69 Bovendien wisten de parlementairen
zichh de vertegenwoordigers van wat in de Internationale ondertussen de onbedreigdee hoofdstroom was geworden. De Amsterdamse afdelingsvergaderingen
werdenn weliswaar door een gering aantal leden bezocht, zij die er kwamen kondenn er bij het samenstellen van een lijst van uit te nodigen sprekers schermen
mett grote namen als die van Bebel, Liebknecht, Anseele en Van Be veren/ 0
Zoo zag JJ. de Roode hen tegen het einde van het jaar, in grand café Mille Collenness op het Rembrandtplein, onder de stamgasten beter bekend als café Mast:
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Daarr zaten in het uiterste hoekje naast de biljartzaal Loopuit en De Levita met
hunn leerlingen: MauristTroostwijk, Elie Speelman, Feitsma, een hele club diamann tbe werkers. Daar werd zwaar geboomd over socialistische theorie en practijk.. Daar verscheen iedere drie maanden als een meteoor Ignaz Bahlmann, de
Germaansee reus met zijn bril, zijn vlasbaard en zijn Jaeger-pak, de vriend van
Bebel,, Liebknecht en Singer.71
Rondomm het Rembrandtplein veroverden de parlementairen zonder veel weerstandd te ontmoeten hun eigen, onbetwiste plaats in de stad. Dicht bij de Jodenhoek,, goed bereikbaar vanuit de Pijp en bovenal ruim voorzien van horecagelegenhedenn was het een plaats waar de onderlinge band na het afhandelen van de
agendaa en het sluiten van de vergadering op informele wijze kon worden bekrachtigd.. De massa liet weliswaar nog op zich wachten, maar op de voormalige
Botermarktt stond de voorhoede alvast paraat.
All met al leek het armzalige troepje malcontenten van de SDV geen tegenstanderr waarmee de Amsterdamse socialisten serieus rekening zouden hoeven houden.. De vergadering waarmee op 2 mei 1894 in café Kos aan het Damrak het
initiatieff tot de Amsterdamse SDV was genomen, werd de volgende dag op de
binnenpaginaa van Recht voor Allen als een feit van weinig betekenis besproken.
Omm het geringe gewicht van de nieuwe club aanschouwelijk te maken, werd
nadrukkelijkk vermeld dat de 'konstituering' had plaatsgevonden in de kleine
bovenzaal.. Erg bezorgd toonde de revolutionaire redactie, zetelend aan hetzelfde
Damrak,, zich dan ook niet: 'De woorden "op den grondslag van het Internationaall Socialisme", doen ons lachen. [... ] Wat verbeelden deze menschen zich wel.'
Eerlijkerr zou volgens Recht voor Allen zijn geweest, wanneer de SDV zich openlijk
tott het 'Duitsche socialisme' had bekend.72 Welbeschouwd was het vertrek van
Fortuynn het enige werkelijke verlies dat de SDB leed.
Dee beweging was echter groter dan de Amsterdamse afdeling alleen en in de
buitengewestenn wisten de parlementair-gezinde sociaal-democraten in de loop
vann het eerste halfjaar van 1894 oude conflicten te beslechten en onderlinge antipathieënn te overwinnen. Uiteindelijk zou die ontwikkeling op 26 augustus 1894
bekroondd worden met de oprichting van een landelijke Sociaal-Democratische
Arbeiderss Partij, waarbij de Amsterdamse SDV zich in haar huishoudelijke vergaderingg van 7 september 1894 als afdeling aansloot. Het verslag van de oprichtingsvergaderingg te Zwolle, uitgebracht door J.W. Sleef, werd die avond volgens
dee dienstdoende protocolschrijver 'met langdurige toejuichingen begroet* en het
besluitt als Amsterdamse afdeling van de nieuwe partij verder te gaan, kon bij
acclamatiee worden genomen.73
Gezienn vanuit Amsterdams perspectief was de SDAP een uitgesproken provincialee aangelegenheid. De eerste voorbereidende vergadering had in Deventer
plaatgevonden,, de oprichting in Zwolle en de voornaamste propagandisten,
Troelstra,, Vliegen, Schaper en Helsdingen, opereerden respectievelijk vanuit
Utrecht,, Maastricht, Groningen en Rotterdam. De enige afdeling van de SDB die
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inn haar geheel overging, was die van Maastricht en veel verder strekte de periferiee zich binnen de Nederlandse grenzen niet uit. 74 Het partijbestuur werd samengesteldd uit vertegenwoordigers uit alle hoeken van het land en de lijst van
socialistischee bladen die de zijde van de s DAP kozen, toonde een beeld van lokale
versnippering:: De Wachter uit Groningen, De Volksvriend uit Zwolle, De Volkstribuunbuun uit Maastricht, De Baanbreker uit Utrecht en De Vrijheid uit Rotterdam.75 Ook
dee voornaamste financiers van de nieuwe partij bevonden zich op ruime afstand
vann het centrum van de socialistische beweging: houthandelaar F.M. Wibaut in
Middelburg,, de Indische koffieplanter H.H. van Kol in een dorpje bij Luik, de
ParteivorstandParteivorstand van de SPD in Berlijn.76
Volgenss Vliegen, die zelf in Maastricht weinig te duchten had, bevonden de
Amsterdamsee parlementairen zich na de oprichting van de SDAP in een ronduit
penibelee situatie:
Beklagenswaardigg waren de Amsterdammers, die het volle gewicht van den
anarchistenhaatt niet enkel bij feestelijke gelegenheden, maar dag in dag uit te
dragenn hadden, die vaak niet met rust over straat konden gaan en aan de ruwstee beleedigingen en lafsten spot bloot stonden.77
Hett landelijk partijbestuur besloot om de eerste openbare vergadering op 1 oktoberr 1894 toch in Amsterdam te houden, uitgerekend in gebouw Constantia. Het
wass een gebaar dat bedoeld leek om de revolutionaire tegenstander te tarten en
tegelijkertijdd de parlementaire geestverwanten in Amsterdam ervan te overtuigenn dat zij niet aan hun lot werden overgelaten.
Dee Amsterdamse SD AP-afdeling verdeelde in een vergadering op 27 september
onderlingg de praktische taken. Een aantal van de ongeveer dertig aanwezige
ledenn nam de verspreiding van de gedrukte strooibiljetten op zich en anderen
werdenn belast met de ordehandhaving tijdens de bijeenkomst.78 De oproep voor
dee openbare vergadering, waar Vliegen zou spreken over 'Anarchie en Socialisme'' enTroelstra over 'OnzeTactiek', nodigde 'tegenstanders van alle richtingen'
uitt tot wat in nadrukkelijke kapitalen 'gedachtenwisseling' werd genoemd. 79
Hett liep anders en de verhalen, herinneringen en mythes rond het tumult dat
opp deze avond ontstond, zouden binnen de kortst mogelijke tijd tot een soort
GenesisGenesis voor de 'moderne' sociaal-democratie uitgroeien.
Aann het loket zaten Jan Fortuy n, Jos Loopuit en Henri Polak die avond broederlijkk bijeen om het massaal toestromende publiek zijn 5 cent entree te laten
betalen.. Werklozen betaalden naar goed gebruik in Cons tantia geen entree en van
diee regeling leek die avond meer dan gewoonlijk gebruik te worden gemaakt:
Hett aantal 'werkeloozen', dat, naar gewoonte, vrijen toegangkwam vragen, was
ditmaall bijzonder groot. Doch Fortuijn, die op dat gebied een fijnen neus
heeft,, toonde zich bijzonder sceptisch en wilde aan die plotseling-ingetreden
werkeloosheidd geen geloof hechten; allen moesten betalen, decreteerde hij. 80
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Dee stuivers stroomden binnen, al ging het niet in alle gevallen van harte:
Menigeenn legde zijn stuiver neer met een vloek; nijdige gezichten, stralende
gezichten,, vooral van de laatste vele. Want men was zeker van de 'zegepraal*
welkee dien avond op de 'parlementairen' bevochten zou worden.81
Dee als zo vaak te laat arriverende Frank van der Goes werd aan het loket staande
gehouden.. Dat het in de zaal misging was ondertussen duidelijk te horen en Van
derr Goes werd door zijn vrienden gewaarschuwd niet naar binnen te gaan. Van
derr Goes bracht zichzelf, Polak en Fortuyn, met de ingezamelde stuivers in veiligheid.82Toenn Polak uit de Nieuwe Leliestraat terugkeerde naar de Rozengracht,
bleekk Constantia hermetisch afgesloten. Samen met Hessel Poutsma dwaalde
Polakk langs de straat, waarbij zij herhaaldelijk stuitten op revolutionaire patrouilless die hardhandig de omgeving van parlementairen trachtten te zuiveren.
Eenn detachement politieagenten schoot de belaagden te hulp en maakte daarmee
dee vernedering compleet.83
Binnenn in de zaal kwamen de SDAp'ers evenmin zonder kleerscheuren weg.
Hett voltallige partijbestuur nam, uitgezonderd Fortuyn, plaats achter de tafel
opp het podium en zag zich geconfronteerd met een zaal vol rumoerige tegenstanders,, in wier gezelschap de enkele geestverwanten zich wijselijk stilhielden
enn een 'lijdelijke houding' aannamen. Vliegen raakte al direct bij het betreden
vann de zaal onder de indruk: 'Wel vijftig kolporteurs bulderden 't uit en er
heerschtee een stemming zóó opgewonden, in die blikken lag zooveel haat en
fanatisme,, dat 't toch was om er bang van te worden/ 84 Bang of niet, aanvliegen
dee taak om als eerste het woord te voeren. Al na een paar minuten echter werd
hijj volledig overstemd door het publiek, dat ernstig aanstoot bleek te nemen aan
hett feit dat hij, nota bene zelf een werkman en bekend propagandist van de s DB,
zichh voor het karretje van de scheurmakende 'heren' had laten spannen. In de
zaall hield niemand minder dan Johan Herman Geel een groot bord omhoog
waaropp de spot werd gedreven met Vliegens vroegere bemoeienis met de revolutionairee wapenhandel.85 Zijn tranen verbergend nam Vliegen, zonder zijn rede
aff te maken, weer plaats achter de bestuurstafel, terwijl L.M. Hermans van De
RoodeRoode Duivel ongevraagd het woord nam voor een fel requisitoir dat eindigde met
eenn motie van 'innige verachting'.
Troelstraa wist als tweede spreker gedurende een halfuur het woord te behouden,, maar moest toen op zijn beurt het hoofd in de schoot leggen. De motie van
Hermanss werd bij acclamatie aangenomen en daarna hadden de 'Constantianen'
vrijj spel. Plotseling zakte het toneeldoek en werd het partijbestuur van de SDAP
aann het oog van het publiek onttrokken. Schaper werd van het trapje de zaal in
geduwd,, geschopt en geslagen, waarbij Abraham Soep hem langdurig tegen de
schenenn zou hebben geschopt, Louis Cohen van Zwolle kreeg een haal met een
mess en een vuistslag langs het voorhoofd.86Troelstra wist naar eigen zeggen zijn
koelbloedigheidd te bewaren:

331 1

Ikk wist niet beter te doen dan mijn handen in mijn zakken te steken, want een
worstelingg wilde ik niet beginnen. Meermalen is mij gebleken, dat die houding
dee beste is; in ieder geval liet men mij ditmaal met rust.87
Datt Troelstra het slagveld ongeschonden kon verlaten, was niet alleen het gevolg
vann het feit dat hij de handen demonstratief in de zakken stak: naast hem haddenn zich Man us Degen en Wolf Lelie, twee vervaarlijke mannetjesputters uit de
Jodenhoek,, geposteerd. 88
Dee avond van 1 oktober 1894 zou achteraf door alle betrokkenen als een beslissendd moment worden begrepen. Als initiatie van de SD AP in de hoofdstad werd
hett verhaal van de strijd 'in het hol van de leeuw' eindeloos en in talloze variatiess naverteld. Mannen als Wolf Lelie en Manus Degen verwierven er hun
onaantastbaree reputatie als voorvechters en vaandeldragers van de moderne sociaal-democratiee mee en uiteindelijk zelfs een onvervreemdbaar recht op vaste,
betaaldee posities in de beweging. 89 Dat alles lag echter nog in een ver verschiet
opp het moment dat het partijbestuur van de jonge SDAP door de achterdeur van
Constantiaa wist te ontkomen. Zowel voor de mismoedig afgedropen Henri Polak
alss voor de revolutionaire Jordaners die in Constantia hun klinkende overwinningg hadden behaald, stond vast, dat voor een parlementaire sociaal-democratischee beweging in Amsterdam geen plaats zou zijn.90
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[i6]] De gedempte Rozengracht na de eeuwwisseling. Gebouw Constantia veranderde in de St. Jo7efskapel,
dee rode vlag werd vervangen door een kruis op het dak.
'
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CONCLUSIES S

Dee hardhandige afrekening die de parlementaire scheurmakers op i oktober
18944 in Constantia ten deel viel, was achteraf beschouwd een moment van niet
tee onderschatten betekenis. Als symbolische markering van het eerste schisma
inn de socialistische arbeidersbeweging van Nederland maakten het tumultueuze
verloopp van de avond en de smadelijke aftocht van de SDAP duidelijk, dat de
nieuwee partij in Amsterdam, juist onder werklieden waar het socialisme het
vroegstt ingang had gevonden, geen schijn van kans maakte. Voor de 'moderne'
sociaal-democratenn moet het, overtuigd als zij waren van de superioriteit van
hunn inzichten, een bittere ervaring zijn geweest: juist de Amsterdammers die
sindss jaar en dag de voorhoede van het socialisme in Nederland hadden uitgemaakt,, toonden zich in hoge mate immuun voor de parlementaire verleiding.1
Dee confrontatie in Constantia was er vooral één tussen twee facties die onverenigbaree concepties van de socialistische beweging voorstonden. Welbeschouwd
wass van een politieke aanvaring tussen aanhangers van uitgesproken politieke
strategieënn of welomschreven ideologische opvattingen nauwelijks sprake. De
gebeurtenissenn tijdens de bijeenkomst zelf vormden daarvan een illustratie.
Terwijll Troelstra en Vliegen probeerden de oprichting van hun SDAP met rationele,, politieke argumenten te verdedigen als een noodzakelijke stap, werden zij
vanuitt het publiek met hatelijkheden, hoon en fysiek geweld bestraft voor hun
schandelijkee lafheid en eerloos verraad. Vliegen, zowel hoofdrolspeler en ooggetuigee als geschiedschrijver van deze periode, achtte het schisma in de SDB wel
degelijkk een uitvloeisel van tegengestelde 'beginselen', maar erkende dat de
geschillenn vrijwel uitsluitend zichtbaar werden in conflicterende politieke stijlvormen: :
Hett was om de lui voor gek te verklaren als men las hoe [...] het breken van een
paarr glazen met behulp van een dynamietbom voor een wereldgebeurtenis
werdd uitgekreten.Hetverhinderen van een openbare verkooping, waardoor een
enkell persoon eenige guldens aan belasting in zijn zak hield, werd gewichtiger
genoemdd dan een heele verandering van het belastingstelsel [...]. Zaken die in
velerr oogen noodwendig moesten voorafgaan aan de bevrijding der arbeidersklasse,, zooals meerdere volksontwikkeling, werden bespot en totaal van het
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programm geschrapt, een brutaliteit voor de rechters werd als een stap nader tot
dee revolutie verheerlijkt.2
Dezee voorstelling van zaken moge wat gechargeerd zijn, de kern van de tegenstellingg tussen 'revolutionaire dwepers' en 'parlementaire scheurmakers' raakte
hett wel. In die zin was de eerste openbare bijeenkomst van de SDAP in Constantiaa dan ook geheel in stijl verlopen. Politiek-ideologische categorieën als anarchismee en parlementair socialisme dienden vooral als beknopte samenvatting
vann twee onverenigbare concepten van het politieke bedrijf en bijbehorende,
conflicterendee stijlen van optreden.3

SOCIALISTISCHEE HISTORIOGRAFIE

Inn de eigen geschiedschrijving van de socialisten zou de echo van het rumoer in
Constantiaa nog jaren blijven doorklinken. Het verhaal van de eerste openbare
vergaderingg 'in het hol van leeuw' zou uitentreuren worden aangeroepen als
verzinnebeeldingg van een 'oertijd' waaraan de wegbereiders van de nieuwe partij
hunn status en reputatie ontleenden. De beginselen van de SDAP waren geheiligd
mett het bloed der martelaren, dat vergoten was in een worsteling met wat A.H.
Gerhardd al tien jaar voor de scheuring in één adem als 'dierlijke instincten, den
geestt van anarchie' had geïdentificeerd.4 In schrille tonen en sombere tinten
werdd een decor geschilderd waartegen zich de nieuwe dageraad in des te sprankelenderr kleuren aftekende. Met de geboorte van de SDAP was een nieuwe lente
aangebrokenn waarin de gezonde, frisse krachten van een jeugdig proletariaat
zoudenn ontwaken. Dat de parlementaire socialisten aanspraak konden maken
opp dergelijke metaforen van jeugd en vernieuwing en zich consequent presenteerdenn als de 'moderne' richting in de arbeidersbeweging, moet in dit tijdperk
vann vrijwel algemeen vooruitgangsoptimisme een belangrijk voordeel zijn geweest. .
Inn deze sociaal-democratische variant van de Whig interpretation van de eigen
geschiedeniss kwam het revolutionaire kamp spoedig als 'oude beweging' te boek
tee staan. Die aanduiding stond, onder socialisten die zich nu eenmaal zonder
uitzonderingg met kracht op de vooruitgang en toekomst beriepen, gelijk aan een
volkomenn diskwalificatie. Voor de 'oude' beweging was de betekenis van de rumoerigee meeting in Constantia dan ook niet minder gewichtig, al was voor haar
inderdaadd eerder sprake van een waardig slotakkoord dan van een nieuw begin.
Hett triomfantelijke gevoel met de 'scheurmakers' definitief te hebben afgerekend,, een triomf die zich op de avond zelf liet afmeten aan de honende lachsalvo'ss en woedende kreten van het publiek en de bebloede koppen, gekneusde
ledematenn en betraande wangen van hun slachtoffers, zou snel vervliegen.
Dee SDAP zou spoedig leren zich simpelweg niet ontvankelijk te tonen voor
aanvallenn die met wapenen uit het aloude arsenaal van de volksvrienden werden
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ondernomen.. Verwijten en beschuldigingen uit het revolutionaire kamp legden
dee parlementairen met een kalm gemoed naast zich neer als afkomstig van 'een
moee verdwaasd geslacht'.5 Terugblikkend oordeelde ook veteraan Vliegen weinig
mildd over het morele gehalte van zijn vroegere medestrijders. Het ontbreken van
eenn ideologisch kompas en heldere politieke doelstelling zou in de 'oude beweging'' vrij spel hebben gegeven aan tal van 'hanige, ietwat onbekookte' naturen,
goedkopee moppentappers en zelfs woordvoerders die 'elke notie van goed en
kwaad'' ontbeerden. 6 Kortom, niet het soort tegenstanders waar men zich veel
aann gelegen moest laten liggen.
Dee dominante positie die de parlementaire richting binnen de socialistische
arbeidersbewegingg zou gaan bekleden, heeft op de geschiedschrijving van het
socialismee een sterk finalistisch stempel gedrukt. 7 Het zicht op de socialisten van
dee negentiende eeuw is daardoor lang belemmerd gebleven. De 'moderne' sociaal-democratiee gebruikte de geschiedenis van haar voorgangers als afschrikwekkendd voorbeeld, maar annexeerde tegelijkertijd de meest bruikbare onderdelen,
diee dienst konden doen om de nieuwe richting van een 'eigen' voorgeschiedenis
tee voorzien. Niet alleen in partijgeschriften, maar ook in de meer wetenschappelijkee historiografie van de socialistische beweging werden stalen van heroïsche
strijdbaarheidd en opofferingsgezindheid telkens afgewisseld met teleurgestelde
enn soms bittere verwijten aan het adres van de falende voorlopers. Dirk Hudig,
diee in 1904 als eerste in Nederland promoveerde op een historische dissertatie
overr de arbeidersbeweging, velde een hard oordeel over de mannen van de Internationalee als een 'groepje schreeuwers' en 'mannen die van een vroolijk leventje
hielden'' en vatte de betekenis van de door hem onderzochte vakbeweging in de
jarenn 1866-1878 samen in de verzuchting: 'Voor gezonder ontwikkeling waren
dee tijden nog niet rijp.' 8 Henriê'tte Roland Holst verklaarde in haar Kapitaal en
ArbeidArbeid uit 1902, nauwelijks vijfjaren nadat zij socialist was geworden, iets uitvoerigerr waaróm de pioniers die haar waren voorgegaan, bij voorbaat tot falen
gedoemdd waren geweest:
Dee beginselen der sociaal-demokratie zijn gegrondvest in de sociale toestanden,
diee de grootindustrie in het leven roept. [...] de strijdwijze der sociaal-demokratie,, de energie, de volharding, de discipline, het inzicht dat zij bij de arbeiders
veronderstelt,, dit alles kan alleen de zaak zijn van een door het grootbedrijf
gekoncentreerdd en geschoold proletariaat, dat hier nog maar schaars werd gevonden.9 9
Langss dezelfde lijnen behandelde A.J.C. Rüter dertig jaren later de voorgeschiedeniss van de stakingen van 1903. De jaren tot 1890 heetten er 'de leerschool der
ontgoocheling',, het decennium dat erop volgde, en waarin de SDAP ontstond 'de
wegg der werkelijkheid op'. 10 Het sterk normatieve beeld van een groepje schreeuwerss dat, op zoek naar een vrolijk leventje, als moe en verdwaasd geslacht de
leerschooll der ontgoocheling verliet, heeft in de historiografie van het socialis336 6

me,, die grotendeels een socialistische historiografie is gebleven, lang standgehouden. .
Inzett van dit onderzoek was dan ook de oorsprong en vroege ontwikkeling
vann de socialistische beweging van Amsterdam te reconstrueren, en anachronistischee maatstavenen sjablonenje^vermijden. Centraal stonden daarbij de vragen,
welkee motieven Amsterdammers voor het socialisme hebben doen kiezen, op
welkee wijze zij hun beweging vormgaven en welke invloed de stedelijke omgevingg op de lokale beweging heeft gehad. Wanneer men de roemruchte geschiedeniss van de Amsterdamse volksvrienden en vroege socialisten overziet, komen de
verwijtenn van een gebrek aan energie, volharding, discipline en inzicht in een
well heel schril licht te staan. De vroege socialisten oriënteerden zich vooral op
plaatselijj k niveau, hun formele organisatiestructuren speelden veelal een ondergeschiktee rol en zoweljpolitieke doelstellingen als ideologische voorstellingen
vormdenn een bont en_geyarieerd geheel. Deze kenmerken, die de vroege socialistenn fundamenteel onderscheidden van de latere beweging, hoeven echter niet
noodzakelijkk in termen van beperktheid, zwakte en verwarring te worden beschouwd.. In veel opzichten lijken het eerder gassende antwoorden op de uitdagingenn waarvoor de Amsterdamse socialisten zich in de jar en tussen 1848 en 1894
gesteldd zagen.
Eenn belangrijke inspiratiebron voor dit onderzoek was het werk van Jacques
Giele,, wiens onderzoek naar de communisten uit de Pijlsteeg, naar de volksmannen,, delnternationalen en de vroege vakbeweging een enorme hoeveelheid nieuwee gegevens aan het licht heeft bracht. Weliswaar bleef ook het werk van Giele
riletgeheelriletgeheel vrij van normatiefgeladen vergelijkingen met latere ontwikkelingen,
maarr hij vestigde als eerste aandacht op het feit dat er in Nederland socialistisch
levenn was vóórdat het canonieke verhaal van de 'dageraad der volksbevrijding'
eenn aanvang nam. Naast de publicaties van Giele waren twee recentere studies,
naarr de arbeidersbeweging in respectievelijk Vlissingen en Gent, richtingbepalend."" De wijze waarop deze studies de relatie tussen lokale activisten en de
stedelijkee omgeving centraal stelden, bleek ook voor een analyse van de Amsterdamsee arbeidersbeweging een vruchtbare aanpak. Alleen zo, op zichzelf beschouwdd en niet als gebrekkig voorspel op wat volgen zou of als onderdeel van
eenn groter geheel dat nog tot ontwikkeling moest komen, kan aan het denken
enn doen van de vroege socialisten in Amsterdam recht worden gedaan.
Datt kritische kanttekeningen bij de uitgangspunten van de bestaande historiografiee gemaakt kunnen worden, neemt niet weg dat geen enkele stroming in
Nederlandd zo vroeg een zo rijke en omvangrijke historische literatuur heeft
voortgebrachtt als juist de socialistische.12 Gedenkboeken en memoires vormden
eenn rijke bron van 'intieme' informatie, juist doordat zij gewoonlijk voor eigen
publiekk bestemd waren. Gevoegd bij een periodieke pers waarin persoonlijkhedenn en triviale kwesties niet werden geschuwd, de bewaard gebleven notulen in
hett Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de omvangrijke collectiee politieverslagen in het Amsterdamse Gemeentearchief, ontstond een omvang337 7

rijkee documentatie met verslagen vanuit diverse gezichtshoeken. Voorvallen en
ervaringenn die gewoonlijk in nostalgische toonzetting waren beschreven als
ergerniswekkendee of amusante voorbeelden van 'hoe het vroeger was', konden
daardoorr worden geherinterpreteerd als sporen die verwezen naar een verborgen
geschiedeniss van opvattingen, verwachtingen en verbanden.13
Dee beeldvorming rond de oude socialisten wordt gekenmerkt door een fundamenteell misverstand. Het vroege socialisme was niet zozeer een politieke partij
inn de moderne zin van het woord, als wel een sociaal netwerk annex 'cultureel
circuit'' van mensen die een aantal samenhangende symbolen, rituelen en mentaliteitenn deelden. Vruchtbaarder dan een klassieke politieke geschiedschrijving
lijktt dan ook een aanpak als die van de antropologische veldwerker, zoals door
Cliffordd Geertz omschreven. Bronnen en overleveringen zijn in dit onderzoek
opgevatt als onderdelen van een thick description van een in tijd en plaats afgebakendee cultuur. 14 Door de microkosmos van de vroege Amsterdamse socialisten
inn detail te bestuderen, konden verborgen sociale verbanden en betekenissen
zichtbaarr worden gemaakt en deel gaan uitmaken van een verklarende beschrijving.. Het verbrokkelde en vergruisde verhaal kreeg daardoor nieuwe betekenis
enn het mozaïek van kleine voorvallen en persoonlijke belevenissen resulteerde
uiteindelijkk in een nieuwe geschiedenis van de 'oude beweging'.
Eenn getrouwe beschrijving van de eigen sociale, mentale en culturele wereld
vann de Amsterdamse socialisten maakte het noodzakelijk meerdere perspectievenn te hanteren. In de eerste plaats moest het sociale netwerk dat de socialisten
mett elkaar verbond worden gereconstrueerd, waarna ook de betekenis van het
functionerenn van die onderlinge relaties duidelijk kon worden gemaakt. Vervolgenss moest de afzonderlijke wereld van de socialisten in de ruimere context van
dee hen omringende buurtgemeenschappen en de stedelijke omgeving worden
geplaatst.. Uit de confrontaties tussen de 'eigen wereld' van de socialisten en de
henn omringende omgeving konden de traditionele mentaliteitenen opvattingen
diee de Amsterdamse volksvrienden en vroege socialisten bij hun revolutionaire
partijkeuzee motiveerden, worden afgeleid. Door de ontwikkeling van de 'oude
beweging'' ten slotte te bezien vanuit het perspectief van het versnelde maatschappelijkee en politieke moderniseringsproces rond de eeuwwisseling, wordt
verklaarbaarr waarom de immer strijdlustige volksvrienden het onderspit moestenn delven en plaatsmaakten voor de zoveel bedachtzamere en verdacht 'heerachtige',, maar bovenal 'moderne' sociaal-democraten.

ACTIVISTENN ALS INTERMEDIAIRS

Dee socialistische arbeidersbeweging die in Amsterdam ontstond kreeg haar specifiekee vorm, omvang en inhoud als gevolg van menselijk handelen en individuelee keuzes. De motieven op grond waarvan Amsterdammers al dan niet kozen
voorr deelname aan de socialistische beweging, waren nooit dwingend of onont338 8

koombaar.155 Het in het Communistisch manifest ontworpen schema van een in het
industrieell grootbedrijf bijeengebracht en tot klassenbewustzijn 'gedwongen'
proletariaatt ging voor Amsterdam niet op. Ook zonder modern kapitalisme en
eenn industrieel proletariaat ontstond een socialistische beweging die het noch
aann onderlinge solidariteit, noch aan revolutionaire strijdlust ontbrak.
Hett onderling verbonden raken van verschillende kringen, tradities en mentaliteitenn zou het karakter van de Amsterdamse beweging bepalen. Bij alle
verbrokkelingg en onderlinge verschillen, ondanks het feit dat het gehanteerde
actierepertoiree zowel gemoedelijke leesavonden als verbitterde straatgevechten
omvatte,, en de elkaar opvolgende maatschappijen, verenigingen, bonden en
clubss veelal een kortstondig bestaan leidden, moeten de activisten en organisatiess die tussen 1848 en 1894 in Amsterdam van zich lieten horen, gezamenlijk tot
éénn en dezelfde beweging worden gerekend.
Naastt een krachtige 'revolutionaire' inslag vertoonde de beweging al heel
vroegg duidelijke sporen van een geïnternaliseerd beschavingsoffensief.16 Samen
mett de 'kwade jongens', straatvechters en ophitsende volks redenaars vormden
bedachtzamee weetgierigen en diepzinnige denkers uit de werkende stand steeds
eenn weliswaar minder omvangrijk] maar onlosmakelijk bestanddeel van de aanhang.. Hun streven naar zelfontplooiing op intellectueel gebied werd misschien
niett cloor alle socialisten even sterk gedeeld, maar voor het zelfbeeld van de socialistischee beweging was het onmiskenbaar een voornaam element, dat voor sommigenn zelfs volledig centraal stond. Voor deze socialisten was de versmelting van
partij-- en kroegleven een serieus probleem en in hun persoonlijk leven lagen
matigheidd en geheelonthouding als vanzelfsprekend in het verlengde van een
keuzee voor het socialisme. In feite was hier sprake van een afzonderlijke traditie,
diee wortelde in de leef- en denkwereld van ontwikkelde ambachtslieden die hun
vakkenniss metfilosofischeen algemeen wetenschappelijke inzichten trachtten
tee vermeerderen.17
Hett was in kringen als deze, dat van oorsprong buitenlandse denkbeelden
omtrentt het socialisme in Amsterdam voor het eerst bekend werden. In wezen
ontstondd de vroege socialistische beweging in Amsterdam uit de ontmoeting
tussenn deze kringen en Amsterdammers die traditionele vormen van oproerige
collectievee actie levend hielden. De eerste kennismaking tijdens het Damoproer
vann 1848 liep uit op een deceptie als gevolg van wederzijds onbegrip en in de
tweee volgende decennia bewogen 'oproerigen' en 'beschavers' zich grotendeels
inn gescheiden kringen. Pas in de Amsterdamse afdeling van de Internationale
kwamenn de twee tradities weer bijeen en dat bleef zo tot aan het schisma van
1894.. Beide bleven echter afzonderlijk herkenbaar en wisselden elkaar periodiek
aff als toonaangevend element in de publieke beeldvorming van de beweging, al
naargelangg de conjunctuur van het volksverzet zich bewoog in de richting van
gewelddadigg verzet of kalmer ontwikkelingswerk in eigen kring. Pas met de
oprichtingg van de SDAP in 1894 kwam aan het duurzaam evenwicht een einde.
Binnenn de parlementaire sociaal-democratie werd de noodzaak het proletariaat
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tee ontwikkelen en te verheffen een dominant motief, terwijl onder revolutionairee socialisten het beeld van 'de arbeider' in toenemende mate werd bepaald door
dienss veronderstelde neiging tot opstand en verzet.
Hett waren de vroege socialisten zélf die hun beweging tot een eenheid maakten.. Dat eerbiedwaardige grijsaards uit een voorgaande periode een rol bleven
spelenn midden tussen nieuwe generaties volksvrienden, was daarbij doorslaggevend.. De personele continuïteit garandeerde dat ervaringen uit het verleden niet
verlorenn gingen, en legde tegelijkertijd de grondslag voor een informele, 'natuurlijj ke' rangorde onder de geestverwanten.18 Het aanzien dat de wegbereiders
genoten,, werd tot uitdrukking gebracht in de geldinzamelingen ten hunnen
bate,, de gezamenlijke viering van hun huwelijksjubilea en de massale belangstellingg bij hun begrafenissen. De aanwezigheid van grijs geworden strijders
maaktee nieuw toegetreden rekruten in één oogopslag duidelijk dat zij waren
toegetredenn tot een gemeenschap met een eigen, roemrucht verleden, waarvan
hett een eer was deel te mogen uitmaken.
Vormdee de mobilisatie van zo groot mogelijke aantallen strijdende arbeiders
dee kern van het socialistisch streven, het instrumentarium dat daartoe dienen
zou,, moest grotendeels zelf ontwikkeld worden. Dat met het onderling voeren
vann nuttige gesprekken en het gezamenlijk lezen van zedelijk verheffend drukwerkk de kring niet explosief zou groeien, werd al spoedig begrepen. Dat daarte 1
genoverr het wekken van rumoer en het op straat brengen van oproerige volksmenigtenn op zichzelf niet genoeg was om een meer permanent toetreden tot de
gelederenn te bewerkstelligen, werd na de eerste ervaringen met deze aanpak ook
helder.. De oplossingen voor dit dilemma waren talrijk en niet allemaal even
succesvol,, maar stuk voor stuk resultaat van zelfstandige improvisatie door vindingrijkee en creatieve lokale activisten.
Dee wijzen waarop de waarachtige volksvrienden hun persoonlijke overtuiging
tott een publieke zaak maakten, hadden moeilijk grotere variaties kunnen vertonen.. Sommigen verkondigden het socialisme in woord ofgeschrift, anderen door
langss de straat drukwerk te verspreiden en in nachtelijke uren biljetten aan te
plakken,, door op straat socialistische liederen te zingen en met talhouten de
politiee te lijf te gaan, door hun café tot socialistisch verzamelpunt te maken, of
doorr als venter of winkelier naast de eigen nering ook het revolutionaire gedachtegoedd bij de klanten aan te prijzen. Op een kleinschaliger en ogenschijnlijk
bescheidenerr niveau bleek ook het aanknopen van politieke gesprekken met
buren,, familieleden of collega's een bijzonder effectief middel inde rekrutering
vann nieuwe socialisten.19 Gemeenschappelijk kenmerk in het optreden van al
dezee lokale activisten was hun functie als intermediair tussen min of meer van
elkaarr gescheiden circuits binnen de stad en de arbeidersbevolking.20
Dee beslissende invloed die individuele activisten als intermediaire 'brugfiguren'' uitoefenden, werd het meest nadrukkelijk zichtbaar bij de rondtrekkende
reizigerss en migranten onder de socialisten. Langs deze weg had het socialisme
zelfss zijn entree in de stad gemaakt. Het waren immers Duitse handwerksgezel340 0

lenn die in Amsterdam de allereerste grondslagen legden. In hun kring bevonden
zichh niet alleen immigranten uit de verschillende Duitse staten, maar ook Duitserss die voorheen in Parijs of Londen hadden verbleven. Hun lectuur droeg een
all even kosmopolitisch karakter: de eerste, Duitstalige druk van het Communistischtisch manifest werd hun vanuit Londen toegestuurd en bij een huiszoeking trof
dee Amsterdamse politie een ingebonden jaargang van een in New York verschijnendd tijdschrift: van Duitse communisten aan. Doorslaggevend was dan ook, dat
ditt hoogst internationale gezelschap persoonlijke contacten wist te leggen met
Amsterdamsee werklieden, die daardoor uit de eerste hand kennis konden nemen
vann ervaringen en denkbeelden van arbeidersbewegingen buiten Nederland. In
eenn latere periode zouden Vlaamse en een nieuwe golf Duitse socialisten in Amsterdamm verblijven en er hun invloed op de beweging doen gelden. Denkbeelden,
uitdrukkingsvormen,, actiemiddelen en rituelen van de Amsterdamse socialisten
werdenn dan ook ontwikkeld vanuit zowel plaatselijke als internationale inspiratiebronnen. .
Ookk het omgekeerde geschiedde: Amsterdamse socialisten trokken de wijde
wereldd in, niet zelden noodgedwongen en als direct gevolg van hun geruchtmakendee optreden in eigen land. In de socialistische bewegingen van Londen en
voorall Gent doken regelmatig Amsterdamse immigranten als activist op, terwijl
bijj een voldoende aantal zelfs afzonderlijke kringen van Nederlandse socialisten
inn den vreemde konden ontstaan. Gewoonlijk betekenden deze verhuizingen
niett dat het contact met Amsterdam verbroken werd. Familie, vrienden en geestverwantenn werden regelmatig op de hoogte gehouden, niet alleen van persoonlijkee lotgevallen, maar ook van maatschappelijke toestanden en politieke
verhoudingenn in het buitenland. De internationale correspondentie in de arbeidersperss en redevoeringen van teruggekeerde of de stad bezoekende emigranten
vormdenn daardoor een belangrijke bron van informatie omtrent de voorwaarden
waaraann een succesvolle arbeidersbeweging had te voldoen.
Reizigerss en migranten bmnen Nederland vervulden op vergelijkbare wijze
eenn andere functie. Zij legden met hun interregionale contacten de basis voor het
landelijkk netwerk dat uiteindelijk tot een Nederlandse arbeiderspartij zou uitgroeien.. Tegen die taak waren de periodieke pers en overkoepelende besturen
alléénn niet opgewassen. Dat een in Amsterdam of Den Haag verschijnend weekbladd zich op een landelijk publiek richtte, of dat een socialistisch bestuur beweerdee 'het land' te vertegenwoordigen, betekende nog niet dat Friese turfstekers,, Twentse textiel wevers en Maastrichtse porseleinbakkers zich aangesproken
voelden.. Het betekende evenmin dat de Amsterdamse werklieden zich vanzelf
vereenzelvigdenn met de klassenstrijd van deze 'provincialen' en 'boeren'. De
toestroomm van migranten uit vooral de noordelijke en oostelijke provincies naar
Amsterdamm bracht daarin verandering. Op het moment dat zij, met achterlating
vann familie en vrienden, naar de stad trokken en deel gingen uitmaken van de
Amsterdamsee afdeling, raakte die afdeling persoonlijk betrokken bij wat elders
inn het land gebeurde.21
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Intermediairee functies speelden niet alleen een hoofdrol in de totstandkomingg van internationale contacten en landelijke structuren, maar ook op het veel
kleinschaligerr niveau van persoonlijk contact binnen de eigen kring en met de
onmiddellijkee omgeving. Zelfs een kleine stad als Amsterdam kende afgescheidenn buurten en beroepsgroepen, uiteenlopende milieus en 'culturele circuits'
binnenn de volksklasse, kringen die nauwelijks met elkaar in aanraking kwamen.
Hett optreden van de socialisten moest, gericht als het was op algemene collectievenn als 'het volk' of 'de arbeiders', die grenzen zien te doorbreken. Dat lukte
alleenn waar activisten konden beschikken over contacten en aanknopingspunten
buitenn het eigen 'circuit'. In de praktijk vielen de contacten in buurt, familie en
werkplaatss nooit volledig met elkaar samen en maakten alle Amsterdammers
deell uit van meerdere sociale kringen en 'culturele circuits', waartussen zijzelf
eenn verbindingsschakel vormden. Voorbeelden van dergelijk 'grensverkeer' zijn
dann ook legio. Klaas Ris werkte bij een houtzagerij met vestigingen op twee ver
uiteenliggendee plekken aan de rand van de stad en hij wist daardoor bij de oprichtingg van zijn woningbouwcoöperatie zowel een massa buurtbewoners van
dee Zaagpaden als een groot contingent Oostelijke Eilanders tot toetreden te
bewegen.. Na zijn ontslag trok Klaas Ris van deur tot deur als petroleum venter
enn onbezoldigd propagandist van de volkszaak. Als correspondenten persoonlijkee kennis van Eduard Douwes Dekker fungeerde Klaas Ris zelfs tijdelijk als tolk
tussenn volkse humor en bravoure enerzijds en de geletterde wereld van erkende
literatorenn anderzij ds. Terwijl hij zijn publiek vermaakte met oproepen zich niet
langerr te laten 'verneuken', correspondeerde Multatuli met R.C. d'Ablaing van
Giessenburgg en Conrad Busken Huet over het schrijven van 'Klaas Ris de molenaarsknecht'.. Dat in de nasleep van het Kermisoproer de kiesrechtstrijd herleefde,, was te danken aan Ris, die het oproer aangreep om een nieuw publiek warm
tee maken voor de in vergetelheid geraakte eis van algemeen kiesrecht. Door zijn
optredenn bewees hij keer op keer, onverenigbare werelden schijnbaar moeiteloos
mett elkaar te kunnen verbinden. 22
Hett socialistische woord werd vlees in de persoon van de Amsterdamse straatcolporteurs.. Karel AntonieBos en de zijnen brachten het socialistische gedachtegoedd in de vorm van periodieken en brochures binnen handbereik van het
publiekk en speelden daarmee in de concrete opbouw van de socialistische arbeidersbewegingg een rol van doorslaggevende betekenis. Op hun weg door de stad
vormdenn de colporteurs verbindingsschakels tussen buurten en bevolkingsgroepen,, hun kranten verkopend met een stichtelijk woord, brutaal gebaar of aanstekelijkee kwinkslag als gratis bijlage. De rumoerige tonelen waartoe de straatverkoopp van socialistisch drukwerk veelal aanleiding gaf, waren daarbij misschien
nogg van groter belang dan de letterlijke inhoud van de boodschap die zij a één
off twee cent verkochten. Midden tussen de volksoplopen die opgebrachte colporteurss probeerden te ontzetten, konden ook analfabeten door het heilig vuur
wordenn aangeraakt.
Dee culturele kloof tussen de werelden van geletterdheid en van verbale com342 2

municatiee was misschien wel het belangrijkste obstakel dat de socialisten op hun
wegg tegenkwamen. Het socialisme was een leer die zijn maatschappelijke aansprakenn liefst in gedrukte vorm verspreid zag. Het publiek van de Amsterdamse
volksvriendenn en socialisten was echter nog deels analfabeet of althans niet gewoonn zijn houding en overtuiging te bepalen aan de hand van geschreven teksten.. Wie in de huiskamer, in het bierhuis, op de werkplaats of tijdens de straatverkoopp voorlas ui t De Hydra, De Werkman of Recht voor Allen, overbrugde daarmee
dee kloof tussen de werelden van schriftelijke en verbale communicatie, zoals ook
regelmatigg gebeurde tijdens vergaderingen, waar sprekers zich niet zelden beperktenn tot het voorlezen uit kranten, brochures en liederenbundels. Omgekeerd
bestondd een aanzienlijk deel van het drukwerk uit teksten die in de 'sprekende'
vormm van monologen, als weergave van vragen en antwoorden of tweegesprekkenn werden gepresenteerd.
Lezenn was in de kringen waarop de socialisten zich richtten, veelal geen individuelee bezigheid maar een groepsactiviteit, die als vanzelf aanleiding gaf tot
onderlingee gesprekken. De oplopen rond voorlezende colporteurs en aangeplakt
drukwerk,, de vele leeskringen en leestafels en het aandachtige publiek bij de
onvermijdelijkee declamatie op feestavonden getuigen daarvan. Dit bijzondere
aspectt was van belang voor dee receptie van socialistische teksten door het arbeiderspubliek.. De tekst stond niet op zichzelf, maar werd gepresenteerd in een
situatiee die de geloofwaardigheid en overtuigingskracht aanzienlijk bevorderde.
Dee voorlezer was enthousiast, genoot uit hoofde van zijn rol bij voorbaat enig
aanzienn en vertrouwen, kon moeilijke passages van uitleg voorzien en de algemenee boodschap toespitsen op verwachtingen en ervaringen van het hem bekendee publiek. Toehoorders namen niet alleen kennis van de inhoud van een tekst,
maarr ervoeren tegelijkertijd een Gemeinschaftserlebnis: in de plechtige stemming
vann een monstermeeting, in de baldadige menigte rond een straatcolporteur en
eenn verbaliserende agent, in de veilige beslotenheid van de huiskamer waar vaderr voorlas, in de werkplaats of in de gezellige kring rond de stamtafel van een
socialistischh bierhuis.23 Voor individuele lezers was het negeren van de socialistischee pers eenvoudig genoeg, maar wie deel uitmaakte van een kring waarin het
socialismee voortdurend onder de aandacht werd gebracht, kon zich veel moeilijkerr aan de boodschap onttrekken. Dan drong zich de keuze op zich buiten de
groepp vrienden, familieleden, buren of collega's te plaatsen, zich aan de heersendee groepsnorm ten aanzien van favoriete lectuur, gespreksstof en politieke voorkeurr te conformeren.14
Tott slot moet ook de positie van lokale activisten als schakel tussen de enkele
politiekee leiders en hun Amsterdamse aanhang als een intermediair worden
gezien.. Opvallend kenmerk van de Amsterdamse socialistische arbeidersbewegingg tussen 1848 en 1894 was, dat leiders en volgelingen vrijwel permanent door
eenn ruimtelijke afstand van elkaar gescheiden bleven. De vroegste aanhangers
vann het communismus vonden hun inspiratie in de geschriften van schrijvende
geestverwantenn in Zurich, Parijs, Londen en New York, zoals de Amsterdamse
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afdelingg van de Internationale in de Algemene Raad te Londen een veilig baken
inn onzekere tijden dacht te vinden. Ook de Amsterdamse volksvrienden uit de
tussenliggendee periode traden liefst in het krijt voor leidsmannen van elders,
zoalss Mozes Salvador uit Haarlem en de in Nieder-Ingelheim verblijvende Multatuli.. Domela Nieuwenhuis verbleef het grootste deel van de hier onderzochte
periodee in Den Haag en niet in de stad waar het zwaartepunt van de beweging
lag.. Amsterdamse activisten onderhielden gedurende een halve eeuw contact
middelss dienstreizen en correspondentie, ontvingen de voormannen thuis wanneerr zij Amsterdam aandeden en ontleenden daaraan een deel van hun reputatie.. Lokale activisten vertaalden de soms ingewikkelde politieke zendbrieven uit
Parijs,, Londen of Den Haag in een volkser idioom of een meeslepend lied en
bekleeddenn daarmee een centrale positie als opinion leaders tussen hun geestverwanten. 25 5

A U T O N O M I EE EN H E T G E V E C H T OM DE P U B L I E K E RUIMTE

Eenn gemeenschappelijk kenmerk in het optreden van alle waarachtige volksvriendenn en vroege socialisten was een krachtig streven naar autonomie. Veel
actiess en opvattingen waren in essentie gericht op het veroveren van de publieke
ruimte,, het handhaven van zeggenschap over de eigen omgeving of eigenhandig
opheffenn van maatschappelijke wantoestanden. Het streven naar'soevereiniteit
inn eigen kring' en de verovering van een autonome vrijplaats inde stad werd op
velerleii wijzen tot uitdrukking gebracht. Met name waar de socialisten toegang
tott het publieke domein probeerden te forceren, riepen hun aanspraken krachtigee weerstand op.
Datt het vinden van een eigen vrije ruimte in de stad geen vanzelfsprekendheidd was, bleek uit de aanhoudende, gewelddadige strijd die de socialisten op
straatt en zelfs binnen de muren van eigen vergaderlokalen hadden te voeren.
Hett gevecht om de publieke ruimte stond dan ook lange tijd hoger op de socialistischee agenda dan die om herverdeling van de meerwaarde.26 De socialisten
zagenn hun plaats in de stad betwist door concurrenten binnen de arbeidersbewegingg die de 'nationale' richting waren toegedaan, door hardhandig optredende
Oranjj evrienden en doo r de geüniformeerde ordehandhavers van de Amsterdamsee politie. De uitkomst van deze reeks conflicten was niet eenduidig en varieerde
afhankelijkk van tijd en plaats. Het verloop van de strijd over de gehele periode
1848-18944 overziend, kunnen echter de grote lijnen van de krachtsverhoudingen
well in kaart worden gebracht.
Terwijll aan de westelijke rand van de stad een krachtig bolwerk in de Jordaan
verrees,, bleven de volksbuurten ten oosten van de Amstel onontgonnen terrein.
Dee Jodenhoek toonde zich lange tijd volstrekt vijandig ten aanzien van al het
socialistischh streven en zou zich pas na de oprichting van de SDAP gewonnen
geven.. Tussen deze twee uitersten lagen volksbuurten als de Bierkaai, 't Hol en
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Hemelrijkk en de overige sloppen van de binnenstad, excentrisch de Oostelijke
Eilandenn in het IJ en het Noordsebos ten zuiden van het centrum. In deze buurtenn werd net als in de Jordaan de traditie van oproerige collectieve actie levend
gehouden,, maar het aandeel van socialisten op de totale buurtbevolking werd
err nooit zo overheersend als in de Jordaan. De keuze voor het socialisme kon op
dee Oostelijke Eilanden dan ook door buurtbewoners worden ervaren als deviant
gedragg en met charivareske exercities tegen socialisten en hun gezinnen worden
bestraft,, zoals ook in de omgeving van de Willemsstraat en in de Jodenhoek
gebeurde.277 Minder omstreden lijkt de positie van socialisten in de nieuwe volkswijkenn die vanaf 1870 werden gebouwd. Ook hier waren zij getalsmatig niet in
staatt een dominante rol in de buurt te spelen, maar uitgestoten werden zij er
evenmin.. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de 'onpersoonlijker'
bandenn in deze nieuw gevormde buurtgemeenschappen en het feit dat de eerste
bewonerss niet over een gemeenschappelijk ritueel repertoire beschikten.
Hett spreidingspatroon van de Amsterdamse socialisten lijkt zich grotendeels
tee hebben gevoegd naar de geografische hoofdstructuur van de stad. Daarin
fungeerdee de Amstel als natuurlijke grens tussen twee stadsdelen die gewoonlijk
mett de rug naar elkaar toe leefden.28 Ruimtelijke en mentale grenzen binnen de
stadd hadden altijd al bestaan en zouden nog lang invloed houden, maar kregen
doorr het optreden van de socialisten in de negentiende eeuw ook politieke betekenis.. Het 'eigen' karakter van de buurt kreeg een nieuwe uitdrukking in collectievee partijkeuze. Een 'echte' Willemsstrater bleef vorst en vaderland getrouw,
Jodenhoekerss wisten hun liefde voor Willem 111 'de Meüich' een 'aangeboren'
eigenschapp en onverbrekelijk verbonden met hun joodse identiteit, zoals een
wareTuinstraterr niet anders dan socialist kon zijn. De vermenging van buurtloyaliteitt met politieke partijkeuze sloot wederzij dse rekrutering tussen de buurten
vrijwell uit. Dat men in de Jordaan het socialisme een warm hart toedroeg, moet
voorr de Jodenhoekers afdoende reden zijn geweest zich vijandig op te stellen.29
Niett alleen de oriëntatie op de eigen buurt scheidde de Amsterdammers van
elkaar.. Zelfs het centrum van de stad werd niet door alle Amsterdammers op
dezelfdee plaats gesitueerd. Voor welgestelde en hoogopgeleide bewoners bestond
hett centrum uit een in noord-zuidelijke richting lopende as tussen het Rokin en
dee P.C. Hooftstraat, terwijl voor minder welgestelden en lager opgeleiden het
centrumm zich in oost-westelijke richting uitstrekte, langs de route Rembrandtplein,, Kalverstraat, Nieuwendijk en Haarlemmerstraat. De schakel tussen deze
tweee patronen werd gevormd door het 'gemeenschappelijk terrein' van Dam en
Kalverstraat.30Tott ver in de twintigste eeuw zou een parallel en vergelijkbaar
'T-vormigg contrast' ook in de geografische verspreiding van de Amsterdamse
socialistenn herkenbaar blijven. Ten oosten van de Amstel lag, van de oude Jodenhoekk in het noorden tot de Transvaalbuurt in het zuidoosten, het bolwerk van
dee sociaal-democratie, terwij 1 communisten en andere revolutionaire socialisten
eenn vaste burcht vonden langs de boorden van het IJ: van de Spaarndammerbuurtt in het noordwesten, langs het noordelijk deel van de Jordaan tot op
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dee Oostelijke Eilanden. Het geografisch patroon waarbinnen de Amsterdamse
volksvriendenn en vroege socialisten in de negentiende eeuw zich hadden bewogen,, bleek hardnekkig en langdurig van invloed.31
Omstredenn terrein bleef vooral het oude centrum van Amsterdam, waar de
Damm en Kalverstraat door zowel weigestelden als armen, gemeentebestuurders
enn revolutionairen gelijkelijk ervaren werden als het hart van de stad. Het was
geenn toeval dat juist hier de confrontatie tussen stedelijke overheid en socialisten
zichh toespitste op de vraag aan wie de straten en pleinen toebehoorden. Oproermakers,, demonstranten en colporteurs leverden hier tussen 1848 en 1894 een
vrijwell permanente strijd om de zeggenschap over Amsterdams publieke ruimte
bijj uitstek. Dat de Dam en onmiddellijke omgeving een forumfunctie voor de
stadd vervulden, bepaalde de inzet van de strijd. Hier vonden agitatie en rekruteringg niet plaats in de verborgen beslotenheid van eigen buurt, familie of werkplaats,, maar in volle openbaarheid: voor de deur van de grote hotels en voornaamstee krantenredacties en te midden van de reizigersstromen die van en naar
hett Centraal Station trokken. Op de Dam werd de rode vlag rondgedragen onder
dee ogen van het algemeen publiek en op de plek die gold als ruimtelijke en symbolischee kern van Amsterdam. 32 Dat de Dam zowel symbool bleef voor het 'officiële'' Amsterdam, als een favoriet verzamel- en eindpunt voor socialistische
optochtenn en meetings, lijkt erop te duiden dat deze strijd min of meer onbeslist
bleef.. Dat de colporterende 'boeren' van de parlementaire richting in 1893 door
politiee én revolutionaire concurrenten uit de Damstraat werden verjaagd, doet
zelfss vermoeden dat Amsterdamse agenten en revolutionairen ter plaatse rond
diee tijd, althans in hun afkeer van buitenstaanders, een teder evenwicht hadden
gevonden. .
Dee behoefte om zelf orde op zaken te stellen, bleef voor de volksvrienden en
vroegee socialisten steeds een hoofdmotief en kwam ook sterk tot uitdrukking in
dee talloze initiatieven die onder de noemerself-help kunnen worden samengevat.
/Helptt U zelve' was weliswaar een parool dat zich uitstekend liet rijmen met het
liberalee gedachtegoed van eigen initiatief en een terughoudende overheid, maar
hett behoorde zeker niet exclusief tot de liberale erfenis.33 Uit de socialistische
plannenn voor coöperatieve ondernemingen, onderlinge verzekeringsarrangementen,, individuele steuncampagnes, eigen lokalen, culturele uitingen en vormenn van ontspanning sprak een streven naar zelfredzaamheid waarmee de betrokkenenn zich trachtten te onttrekken aan zowel de heersende ellende als aan
dee daarvoor verantwoordelijke machten. Waar overheid en filantropie gelijkelijk
faaldenn in het garanderen van 'fatsoenlijke' of menswaardige leefomstandigheden,, verloren aanspraken op gezag hun rechtmatigheid. Waar de reactie op dit
falenn bestond uit zelfstandig ontwikkelde oplossingen, bood het socialisme een
alternatieff voor de bestaande maatschappij, ook op deelterreinen als ontspanning,, scholing en ontwikkeling. 34 Dat gold zelfs voor de strijd om het kiesrecht,
bijbij uitstek een terrein waarop hooguit aansluiting bij de bestaande politieke
ordee mogelijk leek, maar waar lange tijd het in België' ontwikkelde alternatief
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vann een afzonderlijke, 'Derde Kamer' als vertegen woordiging van de werkliedenstandd populair was.
Hoewell de Derde Kamer nooit bijeen zou komen en de latere ontwikkeling
vann productieve en consumptieve coöperaties vooral de vitaliteit van het kapitalismee zou aantonen, was het streven naar soevereiniteit in eigen kring gedurendee de negentiende eeuw een belangrijk element in de wervingskracht en
motivatiee van de Amsterdamse socialisten. Het vormde echter tegelijkertijd een
beperking.. Naarmate de inrichting van de eigen socialistische leefwereld vervolledigdd werd, nam ook het isolement ten opzichte van de omgeving toe. De vroegee socialisten van Amsterdam ontwikkelden een eigen subcultuur, die in toenemendee mate ontoegankelijk werd voor buitenstaanders.35
Gedurendee de tweede helft van de negentiende eeuw hadden de socialistische
volksvriendenn een alternatief te bieden voor de bestaande maatschappelijke
verhoudingen.. Dat alternatief bestond niet alleen uit een meeslepende toekomstvisiee op een maatschappij zonder gebrek, en de introductie van een nieuw
actierepertoire,, maar ook uit het autonome netwerk van georganiseerde solidariteitt dat de beweging vormde.36 De beweging hielp reizende geestverwanten aan
onderdakk en bood de populairste en meest geruchtmakende slachtoffers van de
klassenstrijddfinanciëleondersteuning bij ziekte, werkloosheid, strafvervolging
enn andere tegenslagen. Dit waren functies die ook de buurtgemeenschap, de
familiekringg en groepen vakgenoten vervulden en de socialistische beweging was
inn dit opzicht een directe voortzetting van die informele onderlinge netwerken,
zijj het in een exclusiever, politiek gerelateerd verband.37 Daarenboven schiep de
socialistischee beweging echter werkgelegenheid voor drukkersgezellen en straatventers,, werd zij vaste afnemer bij bevriende drukkerspatroons en lokaalhouders,, en vormde zij een vaste klantenkring voor winkeliers, caféhouders en
broodschrijvers. .
Nergenss was de eigen, autonome wereld van de Amsterdamse socialisten zo
zichtbaarr en rijkgeschakeerd als in de Jordaan. Ook in de jaren dat grote delen
vann de stad voortdurend toneel waren van gevechten tussen colporteurs en agenten,, waren de socialisten tussen Willemsstraat en Elandsgracht heer en meester
vann het publieke domein. De eigen infrastructuur van de beweging had in de
Jordaann het vroegst gestalte gekregen en bleef er ook na de stadsuitbreiding de
grootstee verdichting vertonen. De betekenis van deze situatie kan moeilijk overschatt worden: het sociale netwerk van buurtbewoners raakte nauw vervlochten
mett dat van de socialisten en beide kringen overlapten elkaar op zo veel punten
datt intensief contact vanzelfsprekend werd. De partijgenoten waren eikaars
burenn en dat droeg in hoge mate bij aan de onderliggende, verborgen samenhangg van de beweging. Tegelijkertijd werd het socialisme zelf onderdeel van het
'traditionele'' zelfbeeld van de Jordaners. Daardoor kon partijkiezen voor het
socialismee juist hier een vanzelfsprekendheid of 'traditie' worden op een momentt dat die keuze elders in de stad nog een volledige breuk met de eigen sociale,, mentale en culturele achtergrond betekende.38
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REVOLUTIEE EN TRADITIE

Dee mannen en vrouwen die in de periode tussen 1848 en 1894 de socialistische
bewegingg in Amsterdam gestalte gaven, werden, anders dan de apologeten van
hett schisma en latere historici, niet gehinderd door de ballast van achteraf opgedanee voorkennis. Last van dwingende voorschriften op organisatorisch, strategischh of ideologisch terrein hadden de vroege socialisten evenmin en zij konden
inn relatieve vrijheid eigen organisatievormen, actiemiddelen en doelstellingen
ontwikkelen.. Deze politieke onschuld resulteerde in een bont palet aan meningen,, houdingen en gedragingen, waarbij elkaar ogenschijnlijk uitsluitende elementenn gelijktijdig naast elkaar binnen één organisatorisch verband een plaats
vondenn en soms zelfs in één persoon verenigd werden. Juist deze veelvormigheid
lijktt de kern van het eigen karakter van de 'oude beweging' te hebben gevormd.
Dee socialisten groepeerden zich op basis van bestaande sociale netwerken waarin
onderlingee banden een affectieve lading hadden. De socialistische beweging
bleeff bovendien zelf klein genoeg om het karakter van eenface-to-face-group te
behouden,, waardoor politieke overeenstemmingen persoonlijke affectie tot een
complexx geheel versmolten. Voor ideologische twisten en politieke scheuringen
ontbrakk in een zo beperkte kring eenvoudigweg de nodige ruimte. Politieke
consensuss werd veelal bereikt door het bestaan van meningsverschillen stilzwijgendd te accepteren, waarmee de onderlinge cohesie doeltreffend beschermd
werd. 39 9
Tegelijkertijdd was juist deze eigenschap eensteen des aanstoots voor de latere
socialisten,, in wier ogen de negentiende eeuw een tijdperk van wanorde en doellooss zwalken was. De vroege geschiedenis van de socialistische arbeidersbewegingg in Amsterdam werd inderdaad niet alleen geschreven door herkenbare
werkliedenorganisatiess als de SDB, de Internationale en vakverenigingen, maar
voorall ook door meer verborgen kringen als die van volksvrienden en vrijdenkers,, de stamgasten van het bier- en koffiehuis van Evert Hendrik Hartman en
dee bewoners van het 'communistische' kosthuis in de Pijlsteeg. Onmiskenbaar
vormdenn ook de oproerige en bij uitstek 'ongeorganiseerde' volksmenigten, die
periodiekk en schijnbaar spontaan langs de Amsterdamse grachten trokken om
ruitenn stuk te slaan en gordij nen aan flarden te scheuren, een belangrijk element
inn de formatie van de socialistische arbeidersbeweging.
Dee Amsterdamse armen hadden vanouds hun lot aan de stedelijke elite toevertrouwd.. Investeringen en consumptieve bestedingen door de welgestelden in
dee stad hielden handel en nijverheid gaande, en de armen die overschoten werdenn door kerkelijke gemeenten en plaatselijke filantropen bedeeld of tewerkgesteld.. Wanneer deze vormen van regenteske bemoeienis tekortschoten, hadden
oproerr en plundering aan de sociale en morele verplichtingen helpen herinneren.. Dit samenhangend systeem van een moral economy, waarin bestedingen en
onderstandd op straffe van collectief geweld werden 'afgedwongen', functioneerdee in Amsterdam rond het midden van de negentiende eeuw nog volop. Toch
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leekk de, in vergelijking met het buitenland, matige economische groei en de
sterkekostenstijgingvandebedelingdee noodzaak vaningrijpendestructuurveranderingenn wel aan te kondigen.40
Hett optreden van de Amsterdamse volksvrienden en vroege socialisten werd
nogg lang na 1848 in belangrijke mate bepaald door opvattingen die rechtstreeks
ontleendd waren aan dit concept van een moral economy-41 Het Damoproer van
18488 was een klassiek voorbeeld van deze traditionele vorm van collectief protest,, ondanks het aandeel dat de aanhangers van het communismus erin hadden
enn terwijl het revolutionaire straatgeweld in Parijs op dat moment de overgang
naarr modernere vormen van klassenstrijd inluidde.42 De grote nadruk die de
volksvriendenn voortdurend legden op persoonlijke grieven, traditionele rechten
enn erekwesties, paste eveneens in het bestaande patroon. Dat gold ook voor de
machthebberss bij wie de klachten werden ingediend. Brochureschrijvers, adressantenn en oproerigen richtten zich met hun grieven tot lokale gezagsdragers als
burgemeesterr en wethouders, bevelhebbers van de plaatselijke brandweer of
schutterij,, de kerkenraad van de Amsterdamse hervormde gemeente of de 'rijke
sodemieters'' van de stad. Sociale onvrede en protest waren een lokaal verschijnsel,, gericht op lokale oplossingen, en het was daarom niet verwonderlijk dat ook
dee vroege socialisten nauwelijks aandacht hadden voor de landelijke politiek.
Eenn werkelijk nationale politieke arena zou zich pas rond 1870 verder ontwikkelenn en ook toen werden arbeiders door de eigenaardigheden van het bestaande
kiesrechtstelsell nog uitgesloten van politieke participatie op landelijk niveau.
Mett uitzondering van de strijd om het kiesrecht, die rond 1885 volgens veel
Amsterdamsesocialistenn een vergeefse was gebleken, concentreerden desocialistenn hun politiek optreden dan ook wijselijk op enerzijds de lokale arbeidersgemeenschapp en haar directe uitbuiters, anderzijds op de wereldwijde omwentelingg die het internationale proletariaat zou voltrekken.43
Ookk na de kennismaking met de revolutionaire opvattingen en actiemiddelen
vann socialisten uit het buitenland bleven lokale tradities steeds als inspiratiebron
voorr de Amsterdamse beweging herkenbaar. De economische modernisering die
inn Amsterdam rond 1870 op gang kwam, gaf aan dit traditionalisme echter nieuwee betekenis.44 Juist het conservatief vas thouden aan traditionele * rechten' kreeg
onderr de nieuwe economische en sociale verhoudingen revolutionaire implicaties.. Waar de nieuwe tijd marktprijzen voor voeding en onderdak vroeg, waar
grootschaligerr productie naast de ambachtelijke sector ontstond en kermis en
'maandaghouden'' een hinderlijke storing van de openbare orde en zakelijke
bedrijfsvoeringg gingen vormen, werd het vasthouden aan de 'heilige rechten des
volks'' een fundamentele maatschappijkritiek en bron van collectieve weerspannigheid.455 Telkens weer bleken de gemoederen in Amsterdam het hoogst op te
lopenn wanneer het 'normale' consumptiepatroon, en daarmee de status en eer
vann de werkman, in het geding kwam.46
Paradoxaall genoeg zochten de Amsterdamse volksvrienden en socialisten, bij
all hun streven naar een nieuwe toekomst, vooral houvast in een geïdealiseerd
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verleden.. Daarin waren de Amsterdammers verre van uniek: ook elders in Europaa legitimeerden de vroege socialisten hun optreden liefst met verwijzingen
naarr erflaters als de eerste christengemeenschappen, het middeleeuwse gildenstelsel,, de protestantse hervorming of de Franse Revolutie. In liederen, toesprakenn en drukwerk van Nederlandse socialisten werd gretig teruggegrepen op de
heroïschee strijd van de geuzen, die als een voorafspiegeling van de moderne
arbeidersstrijdd in het Koninkrijk der Nederlanden werd gepresenteerd. Zelfs de
Batavierenn uit het begin van de jaartelling werden bij de directe stamvaders van
dee beweging ingelijfd.47
Inn werkelijkheid voerden de Amsterdamse socialisten een andere strijd dan
dee geuzen en beeldenstormers van de zestiende eeuw of de Parijse sans-culottes
inn 1789 hadden gedaan, maar het beroep op deze 'voorgangers' kon niettemin
dienenn om het eigen optreden te presenteren als deel van een en dezelfde traditie
vann gerechtvaardigd volksverzet. De tradities waarop de Amsterdamse socialistenn zich beriepen, werden voortdurend uitgebreid met nieuwe elementen, terwijll andere hun belang verloren en in vergetelheid raakten. 'Staande' tradities
werdenn door nieuwelingen onbeschroomd geannexeerd, omgevormd en van
anderee betekenissen voorzien om aan actuele behoeften te voldoen.48 Het publiekk dat al deze historiserende projecties en 'uitgevonden tradities' kreeg voorgeschoteld,, werd gevonden in bestaande, veelal nauw afgebakende netwerken
vann buurtbewoners, familieleden en beroepsgenoten. In weerwil van het marxistischee moderniseringsschema bleek het 'proletarisch klassenbewustzijn' een
sentimentt waarvoor in Amsterdam alleen bestaande,'traditionele' gemeenschappenn en eerder gevormde sociale netwerken zich ontvankelijk toonden. 49
Datt het beroep op traditie vernieuwing niet uitsloot en dat zulke vernieuwingenmett vrij wel onmiddellijke ingang'traditioneel'werden, bewezende Amsterdammerss onder meer door het ronddragen van de rode vlag en het zingen van
eigenn strijdliederen, de bloemenhuldes en serenades aan veroordeelde kameraden,, het herdenken van de Parijse Commune en de introductie van de eerste mei
alss feestdag. Een treffende illustratie biedt het Jordaanse Palingoproer van 1886.
Hett palingtrekken zelf was bij uitstek een invented tradition, een 'gebruik' dat
voorr de meeste deelnemers en toeschouwers volstrekt nieuw moet zijn geweest,
maarr dat al direct voldoende werd gewaardeerd om het tegenover een herhaald
politieverbodd als een verworven recht te verdedigen. Buurtbewoners, socialisten
enn socialistische buurtbewoners verdedigden vervolgens twee dagen lang hun
aansprakenn op autonome zeggenschap over de Lindengracht en omgeving, waarbijbij rode vlaggen, socialistische strijdliederen en rituelen uit het klassieke repertoiree gelijktijdig en naast elkaar werden gehanteerd. Dat de Jordaners zich achterr barricaden verscholen en niet optrokken naar de grachten, was een innovatie
vann het traditionele Amsterdamse oproer, die rechtstreeks ontleend werd aan de
voorstellingg die men zich van de revolutionaire opstanden in Parijs maakte. In
zijnn vermenging van stijlvormen was het Palingoproer een uniek fenomeen:
typischh Amsterdams en universeel tegelijk, traditioneel bepaald en revolutionair
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vernieuwend,, een onder aanvoering van georganiseerde socialisten spontaan
oplaaiendd verzet, een opstootje als zovele andere maar met 26 gesneuvelden als
schokkendd resultaat. De wijze waarop de socialistische pers en latere historici
vervolgenss alle socialistische betrokkenheid bij het oproer ontkenden, illustreert
datt de introductie van nieuwe tradities een politiek uiterst gevoelige kwestie kon
zijn. .
Dee strijd om 'recht' en 'rechtvaardigheid' bleef lange tijd een van de voornaamstee thema's in de propaganda van de socialisten. Weliswaar was al in het
CommunistischCommunistisch manifestvan 1848 vastgesteld dat 'eeuwige waarheden' inzake recht
enn moraal niet bestonden, maar dat was de Amsterdamse socialisten niet bekend.500 Dat de termen zich leenden voor sterk uiteenlopende interpretaties
kwamm de programmatische helderheid misschien niet ten goede, maar bood wel
dee mogelijkheid totflexibeloptreden. In de socialistische arbeidersbeweging die
dee Amsterdammers gestalte gaven, lijkt de grote nadruk op recht en rechtvaardigheidd een directe erfenis van de beweging rond de volksmannen en hun vrijmoedigee vrienden, die al vóór 1848 de hervorming van de rechtspraak en het
wetstelsell tot speerpunt van hun optreden maakten. Er loopt een rode draad van
dee juridische strijd voor de vrijheid van drukpers die Van Nifterick en zijn volksbladd De Hydra hadden gevoerd, via Mohrmans agitatie voor invoering van een
juryrechtspraak,, de verzuchting van Klaas Ris dat de werkman nergens recht
konn halen en Hartmans ijveren voor wettelijk erkende arbeidscontracten, naar
dee keuze van Recht voor Allen als naam voor zowel de Amsterdamse smedenverenigingg als het eigen blad. Het verlangen naar rechtvaardigheid stond steeds
centraal,, zowel in de strijd voor het kiesrecht als in de eindeloze reeks artikelen
inn Recht voor Allen over te zwaar bestrafte kruimeldiefstallen en onbestraft geblevenn uitspattingen van de aanzienlijken.
Datt recht en rechtvaardigheid niet alleen in abstracte of theoretische zin centraall stonden, bewezen de in later jaren vrijwel permanente confrontaties tussen
socialistischee beklaagden en het 'gebefte geboefte' van de justitie. Juist hier zagenn de socialisten kans hun eigen rechtsopvattingen tegenover die van de heersendee macht te stellen en daarmee te appelleren aan populaire sentimenten. Als
slachtofferss van het oppermachtige apparaat dat 'klassenjustitie' heette, veroverdenn de vervolgde socialisten in bepaalde lagen van het Amsterdamse volk
grotee populariteit en de status van martelaren. Dat met die status soms schaamtelooss gekoketteerd werd, getuigde misschien van ijdelheid, maar zeker ook van
psychologischh inzicht en politiek vernuft. Het toneel van een onschuldig veroordeeldee volksvriend die op de trappen van het paleis van justitie wordt toegejuichtt door een bewogen volksmenigte, werd in Amsterdam dan ook decennialangg met een ijzeren regelmaat opgevoerd. Het waren momenten waarop de
aanhangg het eigen gelijk aanschouwelijk werd gemaakt, en die het aanzien van
dee socialisten in eigen kring en in de ogen van het publiek voor een belangrijk
deell bepaalden.
Eenn vergelijkbaar proces van omkering van bestaande normen deed zich ook
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voorr ten aanzien van vraagstukken van zedelijke moraal en fatsoen. De provocatievee bravoure en het demonstratieve vertoon van onfatsoen dat de Ams terdamse
volksvriendenn al rond 1848 in de radicale volkspers introduceerden, bleven
steedss een belangrijke grondtoon in de propaganda vormen. Deze toon, die
nauww aansloot bij het discours van het oproer en andere traditionele vormen van
directee actie, stuitte lang niet in alle lagen van de Amsterdamse bevolking op
weerstand.. Dat de socialisten frontaal botsten met de stedelijke overheid, ordehandhaverss en wetsdienaren, schiep een band met de 'onderwereld' van een min
off meer crimineel lompenproletariaat uit de sloppen en achterbuurten van de
Jordaann enhet oude centrum. Lieden van bedenkelijk allooi die inhet Communistischtisch manifest als onbniikbzieLumpen waren afgeschreven, speelden in de Amsterdamsee beweging wel degelijk een rol.51 Een zeker traditional leveling instinct, dat
tott uitdrukking kwam in een welwillende houding ten opzichte van diefstal 'uit
nood',, het ontzetten van arrestanten en deelname aan plunderingen tijdens
oproeren,, bleek op het niveau van de lokale activisten goed verenigbaar met het
socialistischh perspectief van een komende onteigening van de eigenaren.52 Dat
sommigee kampioenen van het socialisme uit deze kringen voortkwamen, was
veell latere socialisten een gruwel en bleef lang onderbelicht, maar kan niet wordenn ontkend. Bovendien zouden de successen op dit uitzonderlijke rekruteringsterreinn verregaande gevolgen hebben. De instroom van nieuwe socialisten uit de
stedelijkee onderlaag versterkte vooral vanaf 1885 de tendens naar provocatief,
fysiekk en gewelddadig optreden. Daardoor werd niet alleen het onfatsoenlijke
imagoo van de socialisten bij buitenstaanders bevestigd en versterkt, maar zou op
denn duur ook het ongenoegen van gematigder naturen in de eigen kring worden
gewekt. .
Hett eigen onfatsoen weerhield de socialisten er niet van hun burgerlijke tegenstanderss de spiegel van de publieke moraal voor te houden. Schandalen in
dee hogere kringen, liefst van seksuele aard, vormden steeds een belangrijk themaa in de agitatie. Enerzijds propageerden de socialisten hun 'nieuwe', eigen
moraal,, waarin het burgerlijke, monogamie voorwendende, huwelijk een gesanctioneerdee vorm van prostitutie heette, recht voor het onechte kind werd
geëistt en sommigen zelfs de 'vrije liefde' voorstonden. Anderzijds werden zedelijkee ontaarding, ontucht en gruwelen als sodomie voorgesteld als kenmerkende
eigenschappenn van het dagelijks leven in de hogere kringen.53 De socialisten
droegenn op dit terrein een dubbelzinnige boodschap uit. Waarachtig fatsoen en
eerzaamheidd waren uitsluitend in het volk te vinden, maar tegelijkertijd werd
uitt naam van het volk het recht op onfatsoenlijkheid opgeëist. Wat recht was en
watt misdaad, en aan welke morele standaard en zedelijke normen de bewuste
arbeiderr zich had te conformeren, stond voor de vroege socialisten niet onomstotelijkk vast.54
Hett brede spectrum aan opvattingen, actiemiddelen en mentaliteiten weerspiegeldee de heterogene samenstelling van de socialistische aanhang. De opkomstt van moderne, kapitalistische sectoren in de stedelijke economie na 1870
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vormdee een ingrij pende vernieuwing, maar deed bestaande ambachtelij ke structurenn niet onmiddellijk verdwijnen. Anders dan het Communistisch manifest had
voorspeld,, spitste de opkomst van het kapitalisme de maatschappelijke tegenstellingenn niet toe tot een strijd tussen twee helder afgebakende kampen van
bezitterss van productiemiddelen enerzijds en loonafhankelijke arbeiders anderzijds.. Moderne structuren ontstonden naast de al bestaande en voegden op hun
beurtt aan 'het werkliedenvolk' nieuwe segmenten en hiërarchische verhoudingenn toe. De Amsterdamse arbeidsmarkt kreeg een dubbele structuur, waarin
oudee en nieuwe arbeidsverhoudingen zelfs binnen één bedrijfstak naast elkaar
kondenn bestaan.55 Wat voor de arbeidsmarkt gold, gold ook voor de socialistische
beweging:: 'traditionele' ambachtsgezellen en 'moderne' loonarbeiders maakten
err gezamenlijk deel van uit. Weliswaar vond het gematigde ANW v vrijwel uitsluitendd aanhang onder groepen (oudere) werklieden uit de ambachtelijke sectoren,
maarr dat betekende niet dat vertegenwoordigers uit die wereld in de Internationalee en SDB een ondergeschikte rol speelden. Met name onder de meest
spraakmakendee socialisten in Amsterdam bleef het 'moderne' proletariaat zelfs
opvallendd ondervertegenwoordigd. Pas na 1890 ontstond in Amsterdam in de
gemoderniseerdee sectoren van de stedelijke economie een 'moderne' vakbewegingg met een nieuwe, jongere aanhang, die onder de kapitalistische verhoudingenn leerde optreden als 'verkoopkartel van arbeidskracht'.56
Langg voordat industriële verhoudingen hun intrede deden, waren Amsterdammerss in weinig proletarische hoedanigheden tot de socialistische beweging
toegetreden.. Kleine zelfstandigen hadden er, alleen al op grond van hun anciënniteit,, een positie als woordvoerder en leidsman opgebouwd en de structurele
ontwikkelingenn die rond 1870 in de stedelijke economie hun intrede deden,
warenn geen aanleiding om die positie zomaar op te geven. Zelf droegen de socialistenn actief bij aan de diffuse sociale samenstelling van hun beweging. Slachtofferss van loonconflicten werden enthousiast geholpen een eigen bedrijfje of neringg op te zetten, in de stellige overtuiging 'het kapitaal' daarmee een gevoelige
slagg toe te brengen. En terwijl loontrekkend kantoorpersoneel en arbeiders uit
dee diamantbewerking niet zelden om hun 'heerachtigheid' werden gewantrouwd,, konden bevriende patroons samen met hun personeel welkom worden
geheten.. Dezen leverden in opperste harmonie hun gewaardeerde bijdrage tot
hett afdelingsleven en de 'klassenstrijd'.
Inn Amsterdam ontstond tussen 1848 en 1894 niet zozeer een arbeiders-, als wel
eenn vo/fesbeweging.Terwijl de geografische reikwijdte van het socialisme beperkt
bleeff tot de grenzen van bepaalde buurten, werden daarbinnen wel alle sociale
lagenn van de buurtbevolking bereikt: van gelegenheidsdieven, 'groote dronkaards'' en 'kwade jongens' tot de enkele schoolmeesters en kantoorbedienden;
vann losse sjouwerlieden, suikerbakkers en metselaars tot buurtkruideniers en
zelfstandigee kleermakers. Hoewel het vanuit een streng marxistisch standpunt
misschienn niet toe te juichen viel, bood het gemengde karakter van de 'oude
beweging'' belangrijke voordelen. Risico's van de klassenstrijd als uitsluiting,
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broodrooff en uitgeputte weerstandskassen werden gespreid en konden daardoor
beterr worden opgevangen. 57 Bovendien had een zo heterogeen samengestelde
bewegingg als de Amsterdamse de beschikking over meer sociale spankracht,
groteree financiële reserves, een veelvormiger actierepertoire, een rijkere infrastructuurr en gevarieerder capaciteiten.
Gezienn de getalsmatige, geografische en sociale verhoudingen binnen de bewegingg moeten de Amsterdamse socialisten elkaar persoonlijk hebben gekend.
Datt de beweging een face-to-face-group was, die politieke overtuigingen vrijwel
uitsluitendd via rechtstreeks, persoonlijk contact kon overdragen, weerhield de
socialistenn er niet van, zich publiekelijk te presenteren als vertegenwoordigers
vann abstractere en veel omvangrijkere sociale categorieën. Aanvankelijk waren
datt vooral 'het volk' en 'de werklieden', soms ook 'de Amsterdammers' of 'de
Jordaners',, later de arbeidersklasse of het proletariaat. 58 Zowel het volk als de
klassee werd met een grote vanzelfsprekendheid als reëel bestaande wereld gepresenteerdd en beleefd. Het feit dat het hier aan de verbeelding ontsproten constructiess betrof, deed aan hun functie als symbolen van verbondenheid, eensgezindheidd en machtspotentieel niets af.59 Uiteindelijk zouden de socialisten van
dee negentiende eeuw zelf een voornaam onderdeel worden van de 'gefolkloriseerde'' beeldvorming van Amsterdam als een 'lastige stad', waar de klassenstrijd
alss vanzelf oplaaide als gevolg van de vrijgevochten inborst en 'opstandige volksaard'' van de bewoners. Als grondlegger van deze invented tradition mag de socialistischee arbeidersbeweging van de negentiende eeuw in ieder geval een bijzonderr geslaagd project heten. 60
Hett beeld van een eensgezind optrekkend arbeiderslegioen maakte op vriend
enn vijand een diepe indruk en moet in de veranderende politieke en sociale opstellingg van de hogere standen een belangrijke rol hebben gespeeld. Zoals in
vroegerr tijden de dreiging van oproer de broodprijzen laag had helpen houden,
zoo oefende alleen al het bestaan van een socialistische beweging, en de dreiging
diee daarvan uitging voor de openbare orde, grote invloed uit op de bereidheid
tott sociale en politieke hervormingen in de wereld van de officiële politiek.61 In
diee zin was de socialistische beweging van de negentiende eeuw inderdaad een
voortzettingg van de aloude praktijk van collective bargaining by riot, zij het met
anderee middelen. De sociaal-liberale richting die tegen het einde van de negentiendee eeuw sociale wetgeving en kiesrechthervorming op de agenda zou zetten,
kwamm dan ook eerst en vooral in Amsterdam tot bloei, niet toevallig ook de
plaatss waar het zwaartepunt van de socialistische beweging lag.

KEERPUNT T

Hett einde van de 'oude beweging' in Amsterdam als hoofdstroom van de socialistischee beweging werd in het laatste decennium van de negentiende eeuw ingeluidd door het gelijktijdig op gang komen van een aantal structurele ontwikkelin-
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gen.. De economische transformatie van handel en nij verheid naar grootschaliger
productie,, bedrijfsconcentratie en modern-kapitalistische verhoudingen raakte
inn een stroomversnelling en ook in Amsterdam kwam na 1890 de industrialisatie
werkelijkk op gang. 6z Tegelijkertijd gaven ook de sociale hervormers uit liberale
kringg blijk van nieuwe daadkracht. Politieke en sociale vernieuwing leken met
hett optreden van een progressief ministerie onder oud-burgemeester van Amsterdamm G. van Tienhoven en J.P.R.Tak van Poortvliet in 1891 onafwendbaar
geworden.. In 1892 werd na vijftig jaar vruchteloos debatteren een inkomstenbelastingg ingevoerd, en twee jaar later sneuvelde een voorstel tot verruiming van
hett kiesrecht in de Tweede Kamer met slechts een miniem verschil.
Inn het gemeentebestuur van Amsterdam waaide eveneens een nieuwe wind
enn in 1893 bekleedden de 'radicalen' acht van de negenendertig zetels in de gemeenteraad.. Hun energieke voorman M.W. F. Treub werd dat j aar wethouder van
financiënfinanciën en slaagde erin de voornaamste nutsvoorzieningen als tram, telefoon,
gas-- en waterbedrijf weer onder gemeentelijk beheer te brengen. Het loon van
gemeentewerkliedenn en van arbeiders die in particuliere dienst aan gemeentelijkee opdrachten werkten, werd verhoogd en hun arbeidstijd aan een maximum
gebonden. 633 De groeiende politieke invloed van deze daadkrachtige maatschappijhervormerss ging in Amsterdam vergezeld van een stroom particuliere initiatievenn ten behoeve van de volksklasse, veelal ondernomen door dezelfcle kring
vann sociaal bewogen liberalen. Plaats van handeling was allereerst de Jordaan,
waarr de socialisten hun bolwerk nu bedreigd zagen door een formidabele concurrentiee uit kringen van vooruitstrevende 'burgers'. Initiatieven op het gebied
vann woningbouw, volksgezondheid,stadsvernieuwing en cultureel beschavingswerkk vormden een directe inbreuk op de autonome vrijheid die de socialisten
róridd 1890 in de Jordaan dachten te hebben veroverd. Binnen opmerkelijk korte
tijdd veranderde de buurt van een geïsoleerde, grotendeels aan zichzelf overgelatenn volkswijk in een proefveld voor sociale hervorming, waar heren en vooral
damess uit de gegoede kringen populariteit verwierven door goede woningen,
medischezorg,, degelijke ontspanning en mogelijkheden tot scholing en ontwikkelingg aan te bieden. Het gebouw van Ons Huis stelde Constantia in de schaduw
enn dat was een aankondiging van de sociale en culturele verschuivingen die zoudenn volgen. Terwijl de jarenlange afzijdigheid van de stedelijke elite de ontwikkelingg van een autonome, 'revolutionaire', socialistische arbeidersbeweging en
subcultuurr had bevorderd, werd met particuliere initiatieven op sociaal en cultureell terrein de weg geëffend voor een gematigder en minder uitgesproken antiburgerlijkk socialisme.64
Hett uiteindelijke succes van de SD AP en de daarmee verbonden neergang van
dee Toude beweging' kunnen niet los worden gezien van de structurele veranderingenn die aan de vooravond van de eeuwwisseling plaatsvonden. De nieuwe
politiekk die de Amsterdamse radicalen met steun van de confessionelen in het
gemeentebestuurr hadden geïntroduceerd, kreeg in de landelijke politiek navolgingg met het links-liberale kabinet van N.G Pierson en H. Goeman Borgesius,
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datt tussen 1897 en 1901 een voortvarend begin maakte met sociale wetgeving. De
oudee socialistische beweging en andere autonome netwerken van onderlinge
solidariteitt moesten terrein prijsgeven aan een overheid die nieuwe taken op
zichh wenste te nemen. De zich uitbreidende taakopvattingen van de overheid
zoudenn in de loop van de twintigste eeuw resulteren in een verzorgingsstaat die
socialee zekerheid dwingend oplegde en haar op bestendiger basis, grotere schaal
enn zakelijker wijze organiseerde dan de beperkte kring van buurtbewoners en
socialistenn ooit had gekund. 65 Daarmee leek in wezen een gemoderniseerde variantt van de moral economy in het leven te zijn geroepen: in ruil voor rust aan het
arbeidsfrontt en handhaving van de openbare orde werden arbeiders en hun gezinnenn gevrij waard van het meest schrijnende gebrek. Arbeiders hoefden op hun
beurtt steeds minder met risicovolle middelen als oproer en straatgeweld ondersteuningg af te dwingen. Met een simpele gang naar de stembus kon voortaan
volstaan. .
Terwijll het ontstaan van nieuwe politieke en sociale verhoudingen in de landelijj ke politiek de vooral lokaal georiënteerde socialisten van de 'oude beweging'
dee wapenen uit handen sloeg, kreeg op hetzelfde moment de parlementaire
stromingg pas werkelijk bestaansrecht. De SDAP werd vanaf 1897 door Troelstra
enn Van Kol, vanaf 1899 ook door Schaper in de Tweede Kamer vertegenwoordigd
enn leek, gezien de opeenvolgende kiesrechtuitbreidingen en toenemende overheidsbemoeieniss op sociaal terrein, een grootse toekomst tegemoet te gaan.
Voortaann zou inderdaad in de nationale politieke arena over het lot van de volksklassee worden beslist. De vorming van de SDAP, landelijk opererend, bereid om
'vooralsnog'' genoegen te nemen met een positie in het parlement en het uitoefenenn van een zekere invloed op sociale en politieke hervormingen, was een logischee en doeltreffende reactie op de nieuwe verhoudingen.
Dee Amsterdamse socialisten uit de 'oude beweging' trokken zich terug in
eigenn kring om er, gesterkt door eigen tradities en een roemrucht verleden koesterend,, betere tijden af te wachten. Duidelijk was dat de nieuwe hoofdstroom
inn het socialisme een fundamenteel ander karakter had. De SDAP bleek een in
allee opzichten 'moderne' partij, waarin ideologische en politieke meningsverschillenn expliciet werden gemaakt en als mach tsconflicten uitgevochten, met een
organisatiee waarin discipline, zakelijkheid en efficiëntie centraal stonden en met
eenn politieke strategie die concrete, op hun haalbaarheid getoetste eisen aan de
landelijkee regering vooropstelde. Het socialisme werd de lokale activisten uit
handenn genomen en zou meer en meer tot een professionele bezigheid van natiOiialee leidersfiguren worden.
Terwijll de hoofdstroom van het socialisme een nieuwe bedding vond in de
parlementairee sociaal-democratie, verloren de socialisten uit de 'oude beweging'
zelfss de zeggenschap over het eigen verleden. Hun geschiedenis zou na de eeuwwisselingg telkens weer geschreven worden door sociaal-democraten uit het parlementairee kamp. Het feit dat de jonge partij geen wortels had in het 'heroïsch
tijdvak'' van de negentiende eeuw en ook met de 'arbeiders-met-de-vereelte356 6

vuistt een weinig hechte band onderhield, werd gecompenseerd door de lotgevallenn van de voorgangers te annexeren en, na schifting, bewerking en met toevoegingg van de nodige kritiek, als de eigen voorgeschiedenis te presenteren. De
waarachtigee volksvrienden uit de 'oude beweging' restte ondertussen weinig
meerr dan te trachten het revolutionaire vuur in eigen kring brandend te houden.
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Nolthenius, Verslag, pag. 25 (Sarphati, Izaak Casper Roopers); Idem, pag. 36-37 (M.H. Cohenno, D.H.
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Nolthenius, Verslag, pag. 18.
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51-94. .

500

Irene Cieraad, 'Nederland: een bewoond gordijn. Een symbolische analyse van de rol van het gordijn
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'Rapport, 5-6 mei 1842', in: Riiter, Rapporten, 1, pag. 355.
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De Hydra, 12 januari 1848, pag. 4. Correspondentie.
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aann beide zijden afgezet. Van Nifterick, die even uit was geweest, slaagde er slechts met moeite in
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GAA, PA, Corr. M 1848, nr. 2030. Rapport, 13 juli 1848.
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499
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'Berichte über Sitzungen des Neuen Arbeitervereins in London, 18. Januar bis 8. August 1852', in:
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GAA, BR, 15/1023 (Van Nifterick, Pijlsteeg 18); BR, I 5/1006 (Van Nifterick, Pijlsteeg 13, voorkamer); BR,
15/10033 (Mohrman, Pijlsteeg 12).
Haefelin, Weitling, pag. 104-106 (Zurich); Engels, 'Zur Geschichte', pag. 580 (Londen en Parijs);
Johnson,, Utopian Communism, pag. 16,156,175 (aanhang Cabet).
Engels, 'Zur Geschichte', pag. 580.
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Nolthenius,, Verslag, pag. 23,35,51 (Rijk bij Van Nifterick; Arens in complot); 'Reidie' moet in werkelijkheidd de toen 32-jarige kleermaker Johannes Rijk zijn geweest. Cf. GAA, BS, Geb. 1846 3/183.
GAA, PA, Corr. M 1848, nr. 2030. Bericht 6e sectie, 8 juli 1848.
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(Abels);; Corr. M 1848, nr. 1977. Bericht aan alle secties, 7 juni 1848 (inzameling). Na Hanckes vrijspraakk verzocht kleermaker Meijer vergeefs om toestemming voor een collecte: Corr. M 1848,
nr.. 1999. Bericht te sectie, 26 juni 1848.
R.M. Dekker, ' "Getrouwe broederschap": Organisatie en acties van arbeiders in pre-industrieel
Holland',, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN), jr. 103, nr. 1,1988,
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'Aan de geachte begunstigers der firma H.N. Hart' [Advertentie], Algemeen Handelsblad, 30 mei 1865.
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AlgemeenAlgemeen Nederlandsen Werklieden-Verbond. 1871-1896. Leeuwarden (Coöp. Handelsdrukkerij) 1S96, pag.
iii. .
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alss waarschuwing gebruikt. F. van der Wal, De oudste vakbondvan ons land. 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarigerige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond. Z.p., z.j. [1916], pag. 22. Jacques Gielc, 'Het
ontstaann van de typografen-vakorganisatie in Nederland (1837-1869)', Mededelingenblad(u\SG), nr. 42,
novemberr 1972, pag. 2-55, aldaar pag. 28.
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Abelss gekozen tot 'commissaris van toezicht', IISG, Archief H. Gerhard, Notulen Kleermakers-Vereenigingg te Amsterdam, 11 en 18 december 1870.
J. H. Rijk was vanaf 8 december 1872 eerste secretaris van de vereniging, IISG, Arch. Gerhard, Notulen
Kleermakers-Vereeniging;; GAA, BS, Geb. 1846 3/183 (J.H. Rijk).
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M.J.F. Robijns, Radicalen in Nederland (1840-1851). Leiden 1967, pag. 288-300.
W.P. Sautijn Kluit, 'Asmodée en De Burger', De Nederlandsche Spectator, 1878-1879, pag. 263, 271-272;
Robijns,, Radicalen, pag. 318-319,34533 Jacques Giele, 'De oppositie der "volks mannen" (1850-1869)', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (TVSG),
nr.. 2, september 1975, pag. 171-218.
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dee verkoop van Frans drukwerk waarin de verplichte vermelding van naam, beroep en woonplaats
vann auteur of drukker ontbrak. Weekblad van het Regt, nr. 1385, 25 november 1852, pag. 4.

99

Nog in 1878, tien jaar na Mohrmans dood, werden alleen zijn werken van voor 1849 vermeld. Van der
Aa,, Biographisch woordenboek, xi, pag. 377; Biographisch woordenboek der letterkunde, pag. 361.
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oorspr.. c. 1854}, pag. 9-15; Giele, 'Volksmannen', pag. 186-187; NNB w, IX, pag. 927; Over J.H. Burlage:
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derr Leidsche Hoogeschool. Amsterdam (Wed. Borleffs &Ten Have) 1858, pag. 43. Dit uitvoerige verslagg (81 p.) geeft een volledig en gedocumenteerd overzicht. De visie van Hofmans tegenstanders al
evenn uitvoerig in: W. van der Vliet, De feiten en officiëele stukken in zaken, gevoerd voor den schuttersraad te
Amsterdam,Amsterdam, tegen Albert Hofman. Amsterdam (P.N. van Kampen) 1858.

200

Het geschil, pag. 22.

211

Volledig opgenomen in: Het geschil, pag. 43-55.

222

De advertentie, gedateerd 24 september 1858, geciteerd in het voorwoord van: Gerh. Thom.
Mohrma.n,Mohrma.n, Staats Boonen! Staats Boonen! Och, arme Kolonel!!! Lief'lied, voor Amstels brave schutters vervaardigd.
Amsterdamm (Gerh. Thom. Mohrman) 1858; Zonder vermelding van genoemde bladen ook in: Het
geschil,geschil, pag. 56-57-

233

Mohrman, Staats Boonen! Staats Boonen!, pag. 6.

244

Gerh. Thom. Mohrman, Open briefaan de kitteloorige hoofd-officieren der Amsterdamsche Schutterij. Opgedragengen aan den brutalen, dooven en dommen Amsterdamschen schuttersraad. Amsterdam (Gerh. Thom. Mohrman)) 1858, pag. 6-7.
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255

Mohrman, Open brief, pag. 8.

266

G.Th. Mohrman, Aan Janno Friso Asmodée [=J. de Vries], boezemvriend van Mr. Floris Adriaan van Hall en
vanvan Mr. Gerrit Groen van Prinsterer. Amsterdam (G.Th. Mohrman) Maarc 1854. 'Verkrijgbaar gesteld {.. .1
bijj H.H. Huisman.'

277

Eep Francken, 'Een kromme, kreupele katechiseermeester', Over Multatuli, nr. 6,1980, pag. 20-53,
aldaar,, pag. 39-40.

288

H. H. Huisman, Adres aan den Eerwaaarden Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Amsterdam.
Amsterdamm (Bij den schrijver) z.j. [1854], pag. 25. Over Huisman (1821-1873) ook: Chantal Keijsper
(red.),, K. ter Loan's Multatuli Encyclopedie. Den Haag 1995, pag. 211-212.

299

GAA, BR, F 235/590 (NZ Achterburgwal F 235: A. Hofman); BR, F 236/594^2 Achterburgwal F 236: J.L.
Abels);; Door de demping van deze gracht in 1867 ontstond de Spuistraat.

300

[Klaas Ris], Een man een man! Een woord een woord! Wat is een brandmeester anders dan een sjouwerman?
AanmerkingenAanmerkingen omtrent het brandwezen te Amsterdam door een ptjpvoerder die om zijne lastigheid omtrent het
brandwezen,brandwezen, ontslagen werd. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam (Gerh. Thom. Mohrman)
[april]] 1864.

311

[Ris], Een man een man!, pag. 5-6; [Klaas Ris], Daarvoor betaalt gijjaarlijksf 19.000,- af20.00a,-. Open brief
aanaan de ingezetenen van Amsterdam in het algemeen, en aan het brandwezen in het bijzonder. z.p. [Amsterdam]
(K.Ris)) z.j. [1864], pag. 10-12.

322

[Ris], Daarvoor betaalt gijjaarlijks, pag. 13.

333

Behalve de genoemde: K. Ris, Een woord aan alle weldenkende[nj in Nederland. Opgedragen aan gemeentebesturen,sturen, raadsleden, advocaten, heeren, boeren, burgers en buitenlui. Amsterdam (K. Ris) z.j. [1865]; [Klaas Ris],
WaarWaar zijn mijne regters? Open briefaan Burgemeesters en Wethouders der gemeente Amsterdam, naar aanleiding
hunnerhunner besluiten van 11 november 1864 en zfebruarij 1865. Amsterdam (K. Ris) z.j. [1865]; Klaas Ris, Open
briefbriefaan mijnen raadselachtigevriendofniet-vriendK.R., naar aanleidingvanzijn ingezonden stuk in DcAmstclstemstem No. 6. Amsterdam (K. Ris) z.j. [1865].

55 VERENIGINGSKOORTS
11

E.H. Hartman, Een boek voor ambachtslieden in het algemeen, envoor loodgieters en bodbewerkers in het bijzonder.der. Deel i-u. Amsterdam (C.F. Stemler) 1850.1, pag x; Over Hartman (1811-1873): RJ. Meertens e.a.
(red.),, Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, (B WSA) Deel vi, pag.
77-80. .

22

Hartman, Een boek voor ambachtslieden, 1-11. Inhoudsopgaven.

33

E.H. Hartman, Protest tegen de bewering: dat de Nederlandsche werklieden niet in staat of nog te weinig beschaafdschaafd zouden zijn, om met goed gevolg arbeiders-vereenigingen op te richten. Amsterdam (Johs. W. Braun)
1866,, pag. 30 (toespraak Hartman, 5 augustus 1862); Op het hoogtepunt van het Soeploodsoproer trok
eenn woedende menigte vanuit de Jordaan op naar de Keizersgracht, waar een zekere Hartman 'in de
grootstee ontsteltenis' kwam waarschuwen dat het grauw gewapend met knuppels onderweg was.
Kannegieter,, 'Het belastingoproer', pag. 154.

44

E.H. Hartman, Verslagvan de oprigting m voortgang der Maatschappij tot Verbeteringvan den Werkenden Stand
tete Amsterdam. Tevens een woordvan opwekking tot deelnemingaan alle werkbazen enfabrickanten. Amsterdam
(Allann & Van der Made) 1854, pag. 3-6.

55
66

Hartman, Protest, pag. 20 (toespraak 13 mei 1862); Cf. BWSA, VI, pag. 77.
GAA, PA, Corr. M 1848, nr. 2030. Rapport 12 juli 1848. Waarschijnlijk vergaderden de communisten
nogg in november bij Frericks. PA, Corr. M 1848, nr. 2150. Bericht ie sectie, 2 november 1848; BR, M
1/1355 (Frericks en Hartman, Warmoesstraat 152, hoek Guldenhandsteeg).

77
88

Hartman, Verslag, pag. 19.
H[artman]., 'Een brief en een antwoord, eenvoudig medegedeeld', Volksbeschaving: Volksheil. Eerste
deel.. Amsterdam (Allart SE Van der Made) 1854. Album, pag. 22-32, aldaar pag. 29-30.

99

Hartman, Verslag, pag. 3-30; Hartman's redevoering werd (nog voor de bijeenkomst plaatsvond) als
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brochuree uitgegeven en daaraan is ce danken dat de notulen van de Maatschappij bewaard zijn gebleven.. Hfartman]., 'Een briefen een antwoord', pag. 25.
Hartman, Protest, pag. xiii-xv; B. Bymholt, Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Amsterdam
19766 (oorspr. 1894), pag. 17-18.
Bymholt, Geschiedenis, pag. 17, noot 1. Bymholt citeert uit Hartmans verloren gegane Vervolg en slot van
hethet Protest tegen de bewering [...]. Amsterdam (Johs. W. Braun) 1868.
Hartman, Protest, [pag. 3].
Hartman, Protest, pag. 4.
Hartman, Protest, pag. 7.
Hartman, Protest, pag. 150 (toespraak 8 september 1863).
Volledige opgave van namen, beroepen en adressen: GAA, AZ, I86Z, nr. 3734. Bericht Hoofdcomm. van
Politiee aan Burgemeester Amsterdam, 4 april 1862; Giele telt ten onrechte drie schippers: Jacques J.
Giele,, De Eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Nederlandse arbeidersbewegingging van 1868 tot 1876. Nijmegen 1973, pag. 18.
Hartman, Protest, pag. 71-72 e.v.; Bymholt, Geschiedenis, pag. 21, noemt dit het 'eerste adres door werkliedenn aan de regeering gericht'. Buiten het feit dat het adres waarschijnlijk niet verzonden werd,
diendenn Hancke c.s. al eind 1847 een petitie in. In 1870 zonden de typografen wel een adres over
dezelfdee grief aan de koning. Van der Wal, Oudste vakbond, pag. 46.
Twee jaar later verscheen nog een (niet bewaard gebleven) Vervolg en slot van het Protest, etc. Bymholt,
Geschiedenis,Geschiedenis, pag. 17. In BWSA, VI, pag. 79 worden de bijeenkomsten ten onrechte in 1868 gedateerd.
K. Ris, Een woord overf,] voor en tegen arbeiders vereenigingen. Of en brief ofgedragen aan de directie van het
PaleisPaleis voor Volksvlijt, en ter overweging aangeboden aan voor- en tegenstanders. Amsterdam (K. Ris) z. j . [1866],
pag.. 2,4-5; Ook de gematigde vakverenigingsman Heldt vond het kwartje nog in 1896 vermeldenswaard:: B.H. Heldt, ANWV, pag. ii, noot.
Ris, Een woordaan alle weldenkende[n], pag. 12; W.H. van der Linden, The international peace movement 18151874.1874. Amsterdam 1987, pag. 943.
E.H. Hartman, Mijne gedachten over hetgehouden congres voor het armwezen te Groningen en overdeconceptvragengen van het tot de maand mei 1856 uitgestelde congres te Amsterdam. Eerste stuk. Amsterdam (F. Gunst) 1855,
pag.. 18; Cf. Tristan Haan, 'Een principieel debat over Multatuli in De Dageraad (1867)', in: Mies
Campfenss e.a. (red.), Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Amsterdam
1985,, pag. 39-59, aldaar pag. 49, 58.
Hartman, Protest, pag. 165-166, noot 1.
[H.J.G.] Jansen van Galen, 'De eerste ontmoeting van Domela Nieuwenhuis met een groep bewuste
arbeiders',, De Vrije Socialist, 30 december 1916; Cf. F. Domela Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist.
Gedenkschriften.Gedenkschriften. Amsterdam (De Roode Bibliotheek) z.j. [1921] (4e dr., oorspr. 1910), pag. 46; Hartman,
Protest,Protest, pag. 54 (Seelhorst redacteur); GAA, BS, HUW. 1863 9/56V. (Penning-S.J.B. Eliveld).
Hartman, 'Een woord aan den ambachtstand', in: Idem, Een boek voor ambachtslieden, pag. xi-xiii,
aldaarr pag. xiii.
D. Hudig jr., De vakbeweging in Nederland 1866-1878. Amsterdam 1904, pag. 2; Cf. A. J. C. Rüter, De spoorwegstakingenwegstakingen van J90J. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen 1978 (oorspr. 1935), pag.
1,7;; Fr. de Jong Edz., Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling
vanvan het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Amsterdam 1956, pag. 4.
Heldt, ANWV, [pag. i].

B. H. Heldt en Johs. van Buuren, Bouw-Maatschappij totverkrijgingvan Eigen Woningen te Amsterdam. 1868-z
november-1893.november-1893. Amsterdam (M.P. Karsdorp) z.j. [1893}, pag. 94.
Heldt, ANWV, pag. iv.

BWSA, vi, pag. 87-91, aldaar pag. 87; Joan A. Nieuwenhuis, Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot
dede geschiedenis van het socialisme in Nederland. Zeist 1933, pag. 42.
Giele, 'Ontstaan typografen-vakorganisatie', pag. 8-9.
Van der Wal, Oudste vakbond, pag. 14-15.; Over het belang van bedreigd traditionalisme voor (radicale)
socialee bewegingen: Craig Jackson Calhoun, 'The Radicalism of Tradition: Community Strength or
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Venerablee Disguise and Borrowed Languages, American Journal of Sociology. Vol. 88 nr. 5,1983, pag. 886914. .
Giele, 'Ontstaan rypografen-vakorgansatie', pag. 7-8.
N.W. van Nifterick, 'Geachte Kunstbroeders!', Laurens Coster. Tijdschrift voor beoefenaren en voorstanders
derder boekdrukkunst. Eerste jaargang, 1858-1859, pag. 158-160, aldaar pag. 158.
Giele, 'Ontstaan typografen-vakorganisatie', pag. 22.
Giele, 'Ontstaan typografen-vakorganisatie', pag. Z1-Z3.
Van der Wal, Oudste vakbond, pag. 23.
Van der Wal, Oudste vakbond, pag. 22.
Giele, 'Ontstaan typografen-vakorganisatie', pag. 27; Van der Wal, Oudste vakbond, pag. 22; De brochuree zelf is niet bewaard gebleven. Eerder al verscheen: Feestliederen bij gelegenheid der buitengewone algemccncvergadcringdeTtypograjtschevmmigingDeNcderhnd$cheDmkpcrs,tcThcri mccncvergadcringdeTtypograjtschevmmigingDeNcderhnd$cheDmkpcr
hethet standbeeld van Lourens Lourens Jansz. Coster, op 16July 1856 te Haarlem. Op 13 Julij 1861, in den Grand Salon,
bijj de Wetering-Barrière. Z.p. [Amsterdam] (Druk van RW. Vislaake), z.j. [1861].
ïzü-Jarigverslagvan het NedcrumdschTypografcnbond, uitgebracht in de buitengewone algemene vergaderingvan
11 december 1878. Gedrukt voor de leden. Amsterdam (W. H. van Kelckhoven - Firma F. W. Vislaake) 1879.
Overr Vislaake: H.J. Schcffer, Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers. 's-Gravenhage 1981.
Noten,, 17-18.
F.W. Vislaake, 'Mijnheer de redacteur!', Asmodée, 25 januari 1866, pag. 3-4.
Van der Wal, Oudste vakbond, pag. 32.
Hartman, Protest, pag. 37-38 (toespraak 16 september 1862).
Van der Wal, Oudste vakbond, pag. 20.
Cf. Ad Knotter, 'Van "defensieve standsreflex" tot "verkoopkartel van arbeidskracht". Twee fasen in
dee ontwikkeling van de Amsterdamse arbeidersvakbeweging (ca. 1870-ca. 1895)', TV5G, jr. 19 nr. 1,
februarii 1993, pag. 68-93, aldaar pag. 68-72,86-88, waar het 'moderne klassenbewustzijn' scherp van
hett ambachtelijke wordt onderscheiden.
Calhoun, 'Radicalism of Tradition', pag. 886,894.
Van der Wal, Oudste vakbond, pag. 20.
J.W. Wertwijn: BWSA, V, pag. 301-304; P. Werthweijn: BWSA, III, pag. 234-236.
De Werkman, 28 juni 1873, pag. 4; Van 1876 tot het overlijden van F.M. Heldt in 1884 maakten beide
broerss samen deel uit van het Centraal Bestuur van het ANWV: Heldt, ANWV, pag. 99.
Heldt, ANWV, pag. 4-5; In totaal telden de acht hier genoemde Amsterdamse vakverenigingen in 1871
bijnaa 1650 leden.
Beknopte schets, pag. 8; Zondagsbijeenkomstcn onder kerktijd: G AA, PA, Corr. M 1848, nr. 2034. Bericht
5ee sectie, 15 juli 1848.
Heldt, ANWV, pag. ii, noot 1.
J. P. Kruijt, De onkerkelijkheid in Nederland. Haar verbreiding en oorzaken. Groningen / Batavia 1933, pag.
180-181. .
Brief H.H.Timmer, c. 1893, geciteerd in: Bymholt, Geschiedenis, pag. 16.
Hartman, Protest, pag. 53-54; De teksten zelf worden in de notulen (en in de discussie?) niet weergegeven,, blijkbaar volstond de vermelding van bijbelplaatsen en wist eenieder wat werd bedoeld.
Hartman, Protest, pag. 54 (vergadering 9 december 1862).
W. B. Westermann, 'De Loge "Post Nibula Lux" te Amsterdam', De Dageraad, Nwc serie, 4 juni 1870,
pag.. 177-182; Hans Moors, 'Oud Frans bloed. De Saint-Simonistische uitgaven vanfirmaR.C. Meijer',
JaarboekJaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. 111,1996, pag. 87-110, aldaar pag. 91, noot 10.
A. H. Gerhard, 'De Vereeniging de Dageraad 1856-1906', in: De Dageraad. Geschiedenis, herinneringen en
beschouwingen.beschouwingen. 1856-1906. Amsterdam (LJ. Vermeer) 1906, pag. 1-56, aldaar pag. 13.
Haan, 'Principieel debat', pag. 43.
Haan, 'Principieel debat', pag. 40; Keijsper, Multatuli Encyclopedie, pag. 211, geeft 1867; Gerhard, 'Vereenigingg de Dageraad', pag. 20, geeft 1864.
Nieuwenhuis, Halve eeuw, pag. 18.
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Philoverax [=H. H. Huisman], Des verstokten Ninevieten open zendbrief aan Dr. Jona C. Zaalberg, Christelijk
modernmodern Profeet en Godgeleerde. Amsterdam (F. Gunst, voor rekening van den schrijver) 1869, pag. 27.

622

Jhr.M. Salvador,, Adres aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, betreffende eenezoogenaamde schrijf-

foutineenercsolutievanHeerenGedeputecrdeStatenderProvincKNoord-Holland.Amstadiim('B.Giinst)i8s4; foutineenercsolutievanHeerenGedeputecrdeStatenderProvincKNoord-Holl
[Idem],, Stukken betreffende eene regterlijke vervolging tegen jonkheer Moses Salvador en Simon Fongers. Deel 1111.. Amsterdam (F. Gunst) april 1854, juni 1854, juni 1855.
633

H. H. Huisman, Open briefaan Broeder H. Zeeman. Amsterdam (F. Gunst) 1867; OokDtt verstokten Ninevietenten verscheen in 1869 bij Gunst; Advertentie boekhandel H.H. Huisman voor werken van uitgever
Gunst:: De Werkman, 14 oktober 1871, pag. 4.

644

Gerh. Tho m. Mohrman, Een Nieuwen Bijbel! Weg met den ouden Bijbel'.!! Rijmlozejamben van den Rationeelen
pantheïstpantheïst [...J, aan alle vrienden van deugd, broederschap, beschaving, waarheid en licht. Amsterdam (Gerh.
Thom.. Mohrman) 1858. Gerhard Thomas Mohrman, Brood en B ijbel. Donkere schets uit het lev en der armen.
Tragtesck-komieschTragtesck-komiesch verhaal. Amsterdam (Gerh. Thom. Mohrman) 1867. De exemplaren in de bibliotheek
vann het GAA bevatten opdrachten aan Gunst.

655

Advertentie in: Mohrman, Geen belasting meer op de boter, binenzijde omslag. Van de brochure zelf
lijkenn geen exemplaren bewaard gebleven.

6666
677

Mohrman, Brood en Bijbel.
Inteekenlijst lezing van Multatuli, op nader te bepalen tijd en plaats [1864], in: Multatuli, Volledige
Werken.Werken. Deel x i . Amsterdam 1977, pag. 330-331; Hartman vond Multatuli's karakter te wispelturig:
Notulenn vergadering De Dageraad, 28 januari 1866, in: Ibidem, pag. 555.

688

Multatuli, vw, i n , Amsterdam 1951, pag. 121-124, aldaar pag. 123; Over de relatie tussen Klaas Ris en
Multatuli:: Dennis Bos, '"Klaas Ris de Molenaarsknecht" en "De groote, geniale Multatuli'", Over
Multatuli,Multatuli, jrg. 22 nr. 44, 2000, pag. 3-18.

699

Noot (1872) bij 'Idee 482', in: Multatuli, vw, 111, pag. 414.

700

UBA, Bibliotheek van de Vereniging ter Behartiging van de Belangen des Boekhandels (BVBBB), Prospectussenn en Personalia (PP), coll. Gunst. Prospectus Gunst, 1868; advertentie Timmer: De Dageraad.
Nwee serie, 4 juni 1870.

711

Multatuli, vw, 111, pag. 341,343; Atte Jongstra, DcMultatulianen. izsJaar Multatuli-vereringen Multatulihulde.hulde. Amsterdam 1985, pag. 27.

722

Henri A. Ett, 'Multatuli bij Lobo', De Nieuwe Stem, oktober i960, pag. 593-604; GAA, BR, Y 286/622
(Huismann bij Lobo van januari 1866 tot december 1869).

733

De stamboom is ingewikkeld genoeg: in 1796 verwekte baron J.D.C.C.W. d'Ablaing een dochter bij
zijnn dienstbode. Het kind zou in het huis opgroeien en er op haar beurt door de 'jonge baron' R.C.
{haarr wettige halfbroer) worden gezegend met de buitenechtelijke zoon die als vrijdenker naam zou
maken.. Moors, 'Oud Frans bloed', pag. 88.

744

u s e , Archief Vereniging De Dageraad, Notulen Dageraad, 18 januari (abonnement), 22 februari,
88 maart, 22 maart, 15 november 1863 (voorlezen).

755

Hartman, Protest, 42 {Gunst erelid); UBA, BVBBB, PP, Cotl. Gunst. Rondschrijven F. Gunst, 15 juli
1864.. De brochure is niet bewaard gebleven, maar was blijkens de titel gericht tegen het blad Volksbeschaving:schaving: Volksheil, van zijn voormalige tegenstrevers uit de Maatschappij tot Verbetering van den
Werkendenn Stand.

7676

UBA, BVBBB, PP, Coll. Gunst. Prospectus Typographia. Tijdschrift voor boekdrukkers. 'Uitgave van
F.. Gunst te Amsterdam', 1 oktober 1854; Cf. Giele, 'Ontstaan typografen-vakorganisatie', pag. 14;
Bymholt,, Geschiedenis, pag. 23.

7777

Tenminste volgens W.H. Vliegen, De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en tafercelen uit de socialistische
bewegingbeweging in Nederland. Deel 1. Amsterdamm 1905, pag. 82; IISG, Arch. Dageraad, Notulen Dageraad,
11 oktober 1869, Ledenlijst bij aanvang 14e werkjaar.

788

IISG, Arch. Dageraad, Verslag secretaris, ongedateerd los vel in: Notulenboek 5 mei 1867 - 22 novemberr 1868, geeft als 'dit jaar' aangenomen leden: o.a. Hofsfeld.

799

Statuten De Humaniteit, aangenomen augustus 1868, geciteerd in Gerhard, 'Vereeniging de Dageraad',, pag. 21.
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800
811

Multaculi, 'Idee 482', in: vw, m , pag. 228-231, aldaar pag. 230-231.
M. Cabct, Communistische geloofsbelijdenis. Naar hec Fransch, met de belijdenis des vertalers [= H.J.
Berlin].. Z.p [Amsterdam] 1846. Een 'Tweede stukje' verscheen te Amsterdam in 1847, een derde stuk
werdd voor 1848 aangekondigd maar lijkt niet verschenen.

822

Bijdrage tot de geschiedenis van het radicalismusen communismus. Uit het Hoogduitsch. Met een voorwoord
vann Mr. A. Mackay. 's-Gravenhage (J. Roering) 1848, pag. vii-xxx, aldaar pag. xi-xii. Voorwoord gedateerd:: 's-Gravenhage, mei 1848.

833

Cabet, Communistische geloofsbelijdenis, pag. 5.

844

[H. J. Berlin], Laatste toelichting op mijn evangelie. Z.p. [Amsterdam] 1864, pag. 75.

855

n s G, Arch. Dageraad, Notulen Humaniteit, 20 juni 1869 (reis naar België), 29 augustus en 12 septemberr 1869 {Eisenach); Voor het programma van Eisenach werd geput uit de publicatie in het Algemeen
HandelsbladHandelsblad van 10 augustus 1869.

IIII DE INTERNATIONALEN: 1 8 6 8 - 1 8 7 8
11

GAA, PA, Corr. M 1873, nr. 300. Bericht over klachten door A.W. Krasnapolsky en andere bewoners
Warmoesstraat,, augustus 1873.

66 VEREENDE KRACHTEN: COÖPERATIE, WERKSTAKING EN INTERNATIONALE ASSOCIATIE
11

Amsterdamsch Volksblad, 16 mei 1868, pag. 1. Proefnummer. Coll. Persmuseum Amsterdam (PM). Het
laatstee mij bekende nummer is jrg. 2, nr. 6,6 augustus 1869. Aanwezig in coll. UBA.

22

Amsterdamsch Volksblad, Eerste jaargang nr. i, 4 juli 1868, pag. 1. Coll. PM.

33

Carol Schade, Woningbouw voor arbeiders in het 19de eeuwse Amsterdam. Amsterdam 1981, pag. 127.

44

Mn. [= G.Th. Mohrman], 'Open brief aan den heer W. Werkend lid van Pro Patria', Amsterdamsch
Volksblad,Volksblad, jrg. 1 nr. 17,24 oktober 1868, pag. 3-4. Aanwezig in: GAA, PA, Corn M 1868, nr. 394.

55

'R' [= Klaas Ris], 'Mijnheer de Redakteur!', Amsterdamsch Volksblad, 29 augustus 186S, pag. 1-2; Ingewijdenn zullen de auteur herkend hebben aan zijn verwijzingen naar de slepende brandweerkwestie, de
kwartjess van het Paleis voor Volksvlijt en Multatuli.

66

IISG, Arch. Dageraad, notulen Dageraad, 26 april 1868.

77

IISG, Arch. Dageraad, notulen Humaniteit, 11 oktober 1868.

88

IISG, Arch. Dageraad, notulen Humaniteit, 8 november 1868.

99

F.W.V. [=Vïslaake], 'Nederlandsche werklieden!*, Amsterdamsch Volksblad, 29 augustus 1868, pag. 1.

100

H\i\xnWouters,Documentenbctrcjfrenfcdcgeschicdenisderarbeidersbewegingtcntijdcvandcie
(186&1880).(186&1880). Deel 1. Leuven / Parijs 1970, pag. 212.

111

Giele, Internationale, pag. 26,58.

122

F.W.V. [=Vislaake], 'Nederlandsche werklieden!', Amsterdamsch Volksblad, 29 augustus 1868, pag. 1.

133

F.W.V. [-Vislaake], 'Nederlandsche werklieden!', Amsterdamsch Volksblad, 29 augustus 1868, pag. 1.

144

IISG, Arch. Internationale Arbeiter-Assoziation (IAA) (film), nr. 193/2. [L.J.H.] Brons Boldingh, brief
aann de Heeren bestuurders van de Internationale Associatie van den arbeidenden stand, Amsterdam,
299 augustus 1868.

155

Beknopt verslag van het derde kongres op 6 september 1868 [e.v.] door de Internationale Werkersvereeniging tt
BrusselBrussel gehouden. Brugge (Drukkerij Frans van den Berge) 1868, pag. 5,7; IISG, Arch. Dageraad, Notulenn Humaniteit, 13 september 1868.

166

Gtele, Internationale, pag. 59; Idem, 'Volksmannen', pag. 207-208.

177

De Werkman, 15 juli 1871, pag. 4; Rosendahl had zich sindsdien beperkt tot activiteiten in gematigder
verenigingenn en het was daarom volgens zijn collega P.D. [=Piet Droog] *beter dat hem een molensteenn om den hals werd gedaan en in de diepte der zee geworpen'; Cf. De Werkman, 8 juli 1871, pag.
2-3. .
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Pol de Wicte, Alles is omgekeerd. Hoe de werklieden vroeger leefden (1848-1918). Geannoteerd en van een
nawoordd voorzien door Helmuc Gaus en Guy Vanschoenbeek. Leuven 1986 [ms. 1924], pag. 123; Cf.
Ibidem,, 302, noot 5: 'Over een begin van de Internationale te Gent in 1867, zij het dan ook in een
totaall misbegrepen zin, is niets bekend. In het Gentse poli de-archief, dat zeer goed gedocumenteerd
is,, in de werken van de klassieke auteurs over de Belgische en Gentse arbeidersbeweging, en de werkenn van cijdgenoten vindt men geen enkel spoor. Iedereen aanvaardt als stichtingsdatum van de
Gentsee sectie, maar dan in niet-misbegrepen zin, 11 oktober 1868.'

199
200

Amsterdamsche Courant, 5 november 1868, pag. 1; Heldt en Van Buuren, Bouwmaatschappij, pag. 5,9-10.
Schade, Woningbouw, pag. 127; StcfanD\idink,DcugdzaamlibeTalismc.Sociaal-liberalismeinNederlandi87o~
1901.1901. Amsterdam 1997, pag. 90-94; Cf. Frans Becker en Johan Frieswijk, Bedrijven in eigen beheer. Kolonies
enen produktieve associaties in Nederland tussen 1301 en 1958. Nijmegen 1976, pag. 13,22-30.

211

V.D.B., 'Alleronplezierigst nieuws', De Werkman, 20 november 1875, pag. 1-2.

222

Amsterdamsche Courant, 5 november 1868, pag. 1 (500 leden); Heldt en Van Buuren, Bouwmaatschappij,
pag.. 10 (400 en 1145); GAA, PA, Corr. M 1869, nr. 131. Rapport van comm. in de 2e sectie, 10 april 1869
(20000 leden).

233

Naamlijst van de leden der Maatschappij tot verkrijgingvan eigen woningen te Amsterdam. Amsterdam (LJ.H.
Bronss Boldingh, firma Wed. W. Clement) 11 november 1868. Aanwezig in: GAA, PA, Corr. M 1868, nr.
394.. Dossier betreffende de Bouwmaatschappij, aangelegd op 24 oktober 1868 n.a. v. de aan plakbiljetten. .

244

Naamlijst, nr. 5; Cf. GAA, BS, Geb. 1867 4/1621 (4 juli 1867).

255

Naamlijst, nrs. 9-12 (Mellenberg), 62-65 (koperslagers), 108-110 {korendragers), 119-121 (Schneider), 1461666 (Zaagpaden, o.a. de vrouwen Ris), 226-230 (timmerlieden).

266

'Immers, het is gebruikelijk geweest in verschillende families, te werken voor de Bouwmaatschappij.
Wee vinden vaders, zonen, broers, neven.' Jaarverslag 1968. Honderdste boekjaar. Vereniging Bouwmaatschappijj tot verkrijging van eigen woningen. Amsterdam 1968, pag. 42.

277

Herkomst van de eerste 925 leden van de Bouwmaatschappij ter verkrijging van Eigen Woningen.
Buurt t

lidd nr. 1-450

nrs.. 451-926

Totaal l

Jordaan n
Eilandenn en Kadijken

183 3
0S5 5

137 7

320 0

Overige e
Totaall

182 2

167 7
172 2

450

476

252 2
354 4
926

Bewerkingg van gegevens uit: Naamlijst van de leden der Maatschappij tot verkrijging van eigen -woningen te
Amsterdam.Amsterdam. Amsterdam (L.J.H. Brons Boldingh, firma Wed. W. Clement) 11 november 1868. Aanwezig
in:: GAA, PA, Corr. M 1868, nr. 394.
288

[J.M. van Gelder], Stamboek da familie Van Gelder. Bevattende ha voor- en nageslacht van Pieter Smtdt van
Gelder.Gelder. Amsterdam 1899, pag. 101.

299

[Klaas Ris], Open brief aan de werklieden van den Heer Van Vlissingen over het afschaffen derkermis. Amsterdam
(K.. Ris) 9 september 1867.

300

Knotter, Economische transformatie, pag. 164-168 (scheepsbouw), pag. 175-177,282 (Koninklijke Fabriek).

311

Deurloo, 'Bijltjes en Klouwers', pag. 54-65.

322

Klacht van Burgemeesters en Vroedschappen van Zunderdorp en Nieuwendam, geciteerd in: Deurloo,
'Bijltjess en Klouwers', 33.

333

'Rapport, 24 januari 1842', in: Rüter, Rapporten, 1, pag. 338-339 (brief aan Oosteckerk); 'Rapport,
77 augustus 1843', in: Idem, 11, pag. 156 (klagen op de Botermarkt).

344

'Rapport, 5-6 mei 1842', in: Rüter, Rapporten, 1, pag. 355.

355

Jaap Haag, 'Kerend tij. Het ontstaan van klassebewustzijn op de Oostelijke Eilanden', in: Werken
rondomrondom het IJ. Vakbondsstrijd in vijf Amsterdamse bedrijfstakken, 1870-1940. Amsterdam 1981, pag. 21-56,
aldaarr pag. 29.
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Voor een feitelijk relaas van de staking: Giele, Internationale, pag. 35-45; Haag, 'Ontstaan van klassebewustzijn',, pag. 29-32.
GAA, PA, Corr. M 1869, nr. 107. Comra. 3e sectie, mededeling aan hoofdbureau, 25 maart 1S69; Coram.
2cc sectie, mededeling aan hb, 26 maart 1869.
GAA, PA, Corr. M 1S69, nr. 107. Comm. 2e sectie, mededeling aan hb, 2 mei 1869.
GAA, PA, Corr. M 1869, nr. 107. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 30 april 1869; Dezelfde Tersteege
leiddee driejaar later een succesvolle campagne van barbiers op de Eilanden voor een tariefsverhoging
vann 1 cent. Aanplakbiljet in: Corr. M1872, nr. 191. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 18 juni 1872.
GAA, PA, Corr. M1869, nr. 107. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 30 april 1869.
GAA, PA, Corr. M1869, nr. 107. Vader en zoon Boelen, aan 'Biegadier' [Deppe], z.d.
GAA, PA, Corr. M 1869, nr. 107. Brigadier J.H. Deppe [Hulpbureau Kattenburg], bericht 29 april 1869.
Idem,, Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 14 mei 1869; Idem, 20.30 uur; Idem, 21.00 uur; Idem, 10
meii 1869; Arinda van Zoelen moet van middelbare leeftijd zijn geweest: in oktober 1870 vierden zij
enn Assenbroek hun 25-jarig huwelijksjubileum. De Werkman, 29 oktober 1870, pag. 4.
GAA, PA, Corr. M 1869, nr. 107. Comm. 2e sectie, mededeling aan hb, 9 mei 1869.
Het contact tussen Amsterdam en Londen verliep toen nog via de Belgische afdelingen en pers. 'The
Minutee book of the General Council', 11 mei, 18 mei en 8 juni 1869', in: The General Council of the First
InternationalInternational 1868-1870. Minutes. Moskou z.j., pag. 97,105,111.
GAA, PA, Corr. M 1869, nr. 107. Comm. 2e sectie, mededeling aan hb, 2 mei 1869; Deze informatie wis
afkomstigg van agent Job, die zich als werkbaas had voorgedaan en kastelein Van der Pluym had
uitgehoord. .
GAA, PA, Corn M 1869, nr. 107. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 10 mei 1869.
GAA, PA, Corr. M 1869, nr. 217. Dossier betreffende staking juni-juli; Cf. Giele, 'Internationale', pag.
49-55-Joha. C. Daan, Hij zeit wat! Grepen uit de Amsterdamse volkstaal. Amsterdam 1949 (2e dr.), pag. 15 ('Aerend');; 'Rapport, 24 januari 1842', in: Rüter, Rapporten, 1, pag. 338-339 (Heeren van Eilanden).
GAA, PA, Corn M 1869, nr. 107. Comm. ze sectie, mededeling, 26 april 1869.
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22

33

44
55
66
77

88
99

'Uittreksel uit het jaarlijksch verslag van het Internationaal Werklieden-Verbond', De Werkman, 8 oktoberr 1870, pag. 1-2; Giele, Internationale, pag. 58-62; 'Minute book, 1 juni 1869', in: General Council,
1868-1870,, pag. 108.
GAA, PA, corr. M 1869, nr. 131. Rapport van comm. in de 2e sectie, 10 april 1869; V.D. B-, 'Alleronplezierigstrigst nieuws', DeWerkman, 20 november 1875, pag. 1-2; Cf. Vislaake in: DeWerkman, 30 december 1871,
pag.. 3 en 30 mei 1874, pag. 3; Naamlijst, nr. 18 (Kool).
De Werkman, 4 september 1869, pag. 2; Vergaderplaats was waarschijnlijk het ook later wel benutte
lokaall van Van Os, Nieuwmarkt bij de Koningstraat. De plaatsaanduiding 'Zaal van Zoutman, op de
Nieuwmarktt bij Koningsstraat' lijkt naar hetzelfde lokaal onder een latere naam te verwijzen: Nieuwenhuis,, Hahe eeuw, 21.
Naamlijst, nr. 741 (H. Smit); Giele, Internationale, pag. 61-62,67; Bymholt, Geschiedenis, pag. 56-57.
Bymholt, Geschiedenis, pag. 16, 57 (Timmer); Hartman, Verslag, pag. 3 (Kalshoven).
Bymholt, Geschiedenis, pag. 56; IISG, Arch. Dageraad, Notulenboek Dageraad, met ledenlijst bij aanvangg 14e werkjaar, 1 oktober 1869.
[J. van den Berg, C. P. Michon en H. Wollring], Typografen-Ontboezcmingcn. Uitgegeven ten voordeele van
dede huisgezinnen, dergedurende vier weken buiten werk geweest zijnde scheepstimmerlieden. Amsterdam (Joh.W.
Braun)) 1869; Typografenstaking: GAA, PA, Corr. M 1869, nr. 217. Comm. 2e sectie, mededeling aan hb,
299 juli 1869; Giele, Internationale, pag. 49-55.
Van der Wal, Oudste vakbond, pag. 45Jac. Rademacher, geciteerd in: Bymholt, Geschiedenis, pag. 57; GAA, PA, Corr. M 1870, nr. 21. Comm.
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111

122
133

144

155

3ee sectie, mededeling aan hb, 26 januari 1870 (huisbaas),
Hudig, Vakbeweging, pag. 31, 36; Cf. Jacques Giele, 'Tussen wetenschap en politiek', in: Jaarboek voor
dede geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1978. Nijmegen 1978, pag. 264-281, aldaat
pag.. 277, 279.
De Werkman was een voortzetting van het sinds maart 1868 verschijnende maandblad Bijdragen voor
ArbeidArbeid en Kunst, een initiatief van de Amsterdamse drukkerspatroon-en-ANTB-secretaris C. A. J. Geesink:: Giele, Internationale, pag. 27-28,59, 63.
De Werkman, 27 november 1869, pag. 3-4.
GAA, PA, Corr. M 1870, nr. 21. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 20 januari 1870; Het misverstand
ontstondd waarschijnlijk doordat Gerhard het private eigendom wilde opheffen door de successiebelastingg jaarlijks met 1 procent te verhogen. Na een eeuw zou dan alle bezit gemeenschappelijk kunnenn zijn: H. Gerhard, De Internationale en hare beoordelaars. Voordracht gehouden in de vergadering van 6
augustusaugustus 1871 der Amsterdamsche Sectie van de Internationale. Amsterdam (C.P. Michon) z.j. [1871], pag. 59;
Cf.. Van Tijn, Twintigjaren, pag. 455-456 en [S. Katz Jz.], Officieel verslag van het dcrdeNederlandscke Werklieden-Congres,den-Congres, op Zondag 28 en Maandag 29 Mei 1871. Amsterdam (C.A.J. Geesink) 1871, pag. 54.
De Werkman, 4 september 1869, pag. 2 (Concept-reglementen); Idem, 2 oktober 1869, pag. 4; GAA, PA,
Corr.. M 1870, nr. 21. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 14 februari 1870; Idem, 8 maart 1870 (Voorlezingg in bijeenkomsten).
De Werkman, 11 september 1869, pag. 3-4; Overspannen verwachtingen als deze waren niet alleen in
Amsterdamm instrumenteel in de wijze waarop de Internationale voet aan de grond wist te krijgen:
veelall ging de 'mythe' aan de werkelijke organisatie vooraf: Deneckere, Sire, het volk mort, pag. 199200. .

166
177
188
199

De Werkman, 12 februari 1870, pag. 1; Idem, 4 en 11 september 1869,8 januari 1870.
Bernard Dumans, 'Ingezonden', De Werkman, 25 december 1869, pag. 2-3; Naamlijst, nr. 42.
Bernard Dumans, 'Ingezonden', De Werkman, 25 december 1869, pag. 2-3.
'Uittreksel uit het jaarlijksch verslag van het Internationaal Werklieden-Verbond', De Werkman,
88 oktober 1870, pag. 1-2.
200
GAA, PA, Corr. M 1870, nr. 21. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 7 februari 1870; Idem, 15 februari
1870;; De eigenaar van De Herschepping aan de Houtgracht verhuurde voor slechts ƒ 2,-, maar rekendee op een ruime vertering ter compensatie. Toen in april 1870 het bezoekersaantal sterk cerugliep,
dreigdee hij zijn zaal niet meer ter beschikking te stellen: Idem, 5 april 1870.
211 Een selectieve greep: De Werkman, 2 oktober 1869, pag. 4 (J. van den Berg, Egelantiersstraat); Idem,
199 februari 1870, pag. 1 (H. Wollring, Goudsbloemstraat); 15 oktober 1870, pag. 1 (seer. J.E. Keiler, ie
Egelantiersdwarsstraat);; 28 januari 1871, pag. 3 (P. Werthweyn, 2e Leliedwarsstraat); 10 juni 1871, pag.
3-44 (J.G. Blok, Palmstraat); 11 november 1871, pag. 4 (J.Th. Potharst, Goudsbloemstraat); 24 augustus
1872,, pag. 4 (J.H. Rijk, Rozengracht).
De Werkman, 15 januari 1870, pag. 4; Mededeling bestuur NWV aan leden.
222
233
De Werkman, 30 december 1871, pag. 4; Men was ongetwijfeld op het idee gebracht door een succesvol
optredenn van de reizende Internationaal J.Th. Potharst, die op 12 november 1871 in Ti vol i in de Nes
zijnn befaamde rede 'O hi! O hoi' ten beste gaf. De sprekers uit de zaal waren Klaas Ris en andere
prominentenn van de Gemengde Vereeniging: GAA, PA, Corr. M 1871, nr. 427. Comm. ie sectie, rapport
aann hoofdcommissaris, Amsterdam 13 november 1871; De Werkman, 18 november 1871, pag. 3.
244
Ris raakte als bestuurder van de Bouwmaatschappij tegen het eind van 1871 in conflict door een
brochuree van Vislaake. Uit angst 'tenigegrrrroote mannen' voor het hoofd te stoten wilde het bestuur
(m.u.v.. Ris en één medestander) die brochure niet voor zijn rekening nemen. Na deze onenigheid
werdd Ris actief in de G v: F.W. Vislaake, 'Aan de leden der Bouwmaatschappij ter verkrijging van eigen
woningen,, te Amsterdam', De Werkman, 30 december 1871, pag. 3.
255
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 284. Insp. J.A. Hazenberg, mededeling aan hc, 29 september 1872; Zowel
Hazenbergg als de hoofdcommissaris was blijkens dit bericht reeds bekend met deze 'zeer profane'
brochuree uit 1867.
266
Verslag Dalrust-vergadering 28 september 1873, in: De Werkman, 4 oktober 1873, pag. 3.
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GAA, PA, Corr. M 1873, nr. 5. Insp. Hazenberg, mededeling aan hc, 25 december 1873.
De Werkman, 3 januari 1874, pag-1-2; GAA, PA, Corr. M 1873, nr. 5. Insp. Hazenberg, mededeling aan
hc,, 25 december 1873 (Hofman in Dalrust); Corr. M1873, zonder nr. [tussen nr. 65 en 76], Anoniem
[=Albertt Hofman], brief aan b&w, z.d [ontv. 4 april 1873]; Idem, Corr. M 1874, nr. 223 (onderzoek naar
Hofmanss beschuldigingen).
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 284. Insp. Hazenberg, mededeling aan hc, 13 oktober 1872.
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 284. Insp. Hazenberg, mededeling aan hc, 13 oktober 1872.
Gerhard, Internationale en hare beoordelaars, pag. 43-44.
Een Werkmansvriend [=Klaas Ris], De achterlaadgeweren m verband beschouwd met de volksweerbaarheid, de
koopmansbeurs,koopmansbeurs, de ploeg en de werkende stand. Amsterdam z.j. [1867], pag. 3.
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 284. Insp. Hazenberg, mededeling aan hc, 1 december 1872; Cf. de verdere
rapportenn van Hazenberg in dit dossier over Dalrust.
De Werkman, 30 mei 1874, pag. 3; Verslag Dalrust-vergadering met Potharst uit Londen en F. W. L. Sauer
uitt Duitsland.
De Werkman, 23 november 1872, pag. 2; Vervolg van een verslag door J.N.W. [-Wagenaar].
De Werkman, 16 november 1872, pag. 3. Verslag door J.N.W. [=Wagenaar]; GAA, PA, Corr. M 187Z, nr.
284.. Insp. Hazenberg, mededeling aan hc, 10 november 1872.
Schade, Woningbouw, pag. 143.
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 250.. Comm. ie sectie, mededeling aan hb, 11 augustus 1872,15.00 uur (300
man);; Idem, 16.15 uur (500 man); Idem, Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 11 augustus 1872,17.00
uurr (Smeden in Plantage).
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 250. Comm. ie sectie, mededeling aan hb, 25 augustus 187Z, iz.45 uur.
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 250. Insp. Hazenberg, mededeling aan hc, 25 augustus 1872,16.00 uur.
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 250. Comm. ie sectie, mededeling aan hb, 25 augustus 1872; Volgens De
WerkmanWerkman was Den Tex gaan dreigen en verbieden en was het maar goed dat de menigte dat niet had
kunnenn horen: De Werkman, 31 augustus 1872, pag. 3.
Provinciaal Rijksarchief Noord-Holland, Kabinetsarchief Commissaris des Konings, inv. nr.2973.
Burgemeesterr Den Tex, telegram aan CDK in Noord-Holland, 25 augustus 1872,15.16 uur.
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 250. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 26 augustus 1872; Het incident
herinnenn sterk aan wat de Duitse communist Karl Hancke in maart 1848 op de Dam was overkomen.
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 277. Comm. 5e sectie Steenbergen, 'Vertrouwelijk' aan hc, 2 september 1872.
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 115. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 14 april 1872; Idem, 15,16 en 19
april;; De Werkman, 20 april 1872, pag. 3-4 en 27 april 1872, pag. 1-2.
De Werkman, 31 augustus 1872, pag. 3; K. Ris, Adres ingezonden aan den Burgemeester van Amsterdam inhoudendedende vragen en en grieven. Naar aanleiding van den laatsten optocht, onder leiding van K.Ris en].S. van der Hout.
Amsterdamm (K. Ris) september 1872 [pag. 3].
GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 269. Insp. Hazenberg, mededeling aan hc, 26 augustus 1872; Net als Ris was
Hazenbergg de hele zondag in touw: 's middags in Dalrust en op straat, 's avonds op de vergadering
vann houtzagers.
Katz, Officieel verslag, pag. 19.
Nog jaren later circuleerden jaargangen van het al lang ter ziele gegane Amsterdamsch Volksblad, die
alss erfstuk nagelaten en herlezen werden: De Werkman, 7 oktober 1876, pag. 2; Cf. Jochen Loreck, Wie
manmanfrükcrSozialdemokrat wurde. Das Kommunikationsvcrhaltcn in der deutschen Arbeiterbewegung und dit
KonzeptionKonzeption der sozialistischen Parteipublizistik durch AgustBebel. Bonn-Bad Godesberg 1978 (2ee dr.), pag.
166;; Johnson, Utopian Communism, pag. 146.
'Attentie!', De Werkman, 25 oktober 1873, pag. 3.
De Werkman, 31 oktober 1874, pag. 2.
Zie bijvoorbeeld: GAA, PA, Corr. M 1872, nr. 5. Comm. 4c sectie, mededeling aan hb, 6 januari 1872
(aanplakken);; Idem, nr. 20. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 25 januari 1872 (uitdelen); Idem, nr.
69.. Comm. 3e sectie, mededeling aan hb, 4 maart 1872 (achter een raam).
Loreck, Wie manfrüher Sozialdemokrat wurde, pag. 42.
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544

G AA, PA, Corr. M 1872, nr. 296. Comm. 2e sectie, mededeling aan hb, 24 september 1872; Aangetroffen
aann de Korenbeurs bij de Oudebrug, een plek bestemd voor 'algemeene aanplakkingen'.

555

Bymholt, Geschiedenis, pag. 58.

566

Tubal Kaïn [=VV. Ansingh], Wacht U voor de Internationale'. Amsterdam (H.H. Huisman) 1872; [Pastoor
Jansen],, Wacht U voor de Internationale. Rotterdam (G.W. van Belle) 1871. Voor een dubbeltje leverde de
pastoorr 32 pagina's, Ansing voor een stuiver maar 6 pagina's tekst.

577

Geciteerd naar: De Werkman, 3 juni 1871, pag. 1; Signalering rond 19.00 uur, in: GAA, PA, Corr. M 1871,
nr.. 203. Comm. ie sectie, mededeling aan hb, 26 mei 1871; De surveillant vond op zijn ronde meerdere
stelletjess van de twee biljetten.

588

GAA, PA, Corr. M 1871, nr. 212. A. Visscher, brief aan hc F. de Klopper, Amsterdam 27 mei 1871; Opmerkelijkk genoeg werd de klacht serieus genomen en een onderzoek in alle secties ingesteld: Idem,
Rapportenn uit de secties. De drukkerij in de Nes werd geleid door Antoine Adolphe Thierry's broer
T.A.D.. Visscher.

599

De Hydra, 7 november 1849, pag. 4: Advertentie voor 'Dejongste kruistogt tegen de oppositiebladen. B ijdragenn tot de kennis der Nederlandsche Regtsbedeeling door Mr. Adolphe Visscher, Advocaat te Amsterdam.'' Eerdere en latere advertenties geven als auteursnaam: 'Mr. L. Advocaat te S.'; Cf. NNBW, X, pag.
1114*1115. .

600

'César De Paepe a Karl Marx', 9 juni 1869, in: Daisy Eveline Devreese (ed.), Documents relatifs aux militantstants Beiges de I''Association Internationale des Travailleurs. Correspondance 1865-1872. Leuven / Parijs 1986,
pag.. 163-164.

611
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300

Charité, SDB, pag. 200, noot 6. (ƒ 10,-); Overigens wisten sommige partijgenoten te vertellen dat
Eckhardtt ten tijde van zijn lidmaatschap van de Internationale als informant van de Haagse politie
zouu hebben opgetreden. Van Horssen en Rietveld, 'SDB', pag. 37, 71 noot 78 (politiespion volgens
Henrii van Kol in brief aan F.D.N., 9 september 1881); In Amsterdam lijkt Eckhardt in ieder geval
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Cijfers ontleend aan: Van Horssen en Rietveld, 'SDB (n)', pag. 37-38; Over de socialistische pers als
schandpaall voor zedelijk verwilderde vorsten en andere 'kapitaal ploerten': Petrade Vries, Kuisheid voor
mannen,mannen, vrtjheidvoorvrouwen. De reglementering en bestrijdingvanprostitutie m Nederland, 1850-1911. Hilversumm 1997, pag. 150-151; Cf. Alex Hall, Scandal, Sensation andSodal Democracy. TheSPD Press andWilhelmine
GermanyGermany 1S90-1914. Cambridge etc. 1977.

322

Vliegen, Dageraad, 1, pag. 109; Vliegen baseerde zich op een notitie die Fortuyn onder de titel 'Palingoproerr 1886' omstreeks 1901 schreef, aanwezig in: IISG, Archief W.H. Vliegen, port. 11.
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344

GAA, PA, Corr. M 1885, nr. 625. Bericht Coram, ie sectie, 4 december 1885.
De proclamatie is volledig afgedrukt in: P. de Rooy, Een revolutie die voorbij ging. Domela Nieuwcnhuis
enen het Palingoproer. Bussum 1871, pag. 27-28.
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GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 1]; De Rooy.Rcvolutie, pag. 27; Het
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hett latere provotariaat en de kraakbeweging zouden het nog meermalen overdoen. 'Joris Craffurd
overr het Aansprekersoproer te Amsterdam in 1696', in: Dekker, Oproeren in Holland, pag. 37-107, aldaar
pag.. 48.

366

De Rooy, Revolutie, pag. 28-29, 37*39; Vliegen, Dageraad, 1, pag. 116-11S; Charité, SDB, pag. 61-73.
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GAA, PA, DOSS. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 3].
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GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 3-4].

399

Beide proclamaties geciteerd naar: Vliegen, Dageraad, 1, pag. 119.
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GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 5].
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GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 5j.Vliegen, Dageraad, 1, pag. 120.
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Over de augustusdagen: Vliegen, Dageraad, 1, pag. 119-120; Charité, SDB, pag. 66-68; De Rooy, Revolutie,
pag.. 29-32.

433

GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 7]; Charité, SDB, pag. 68.

444

De Hydra, 15 m a a n 1848, pag. 1 (De Vries); Meijer, Beknopte levensschets, pag. 15 (Salvador).
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Vliegen, Dageraad, 1, pag. 132.
Inclusief cursivering geciteerd naar: Vliegen, Dageraad, 1, pag. 142; Cf. Heldt, Atiwv, pag. 64, waar
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Schouten,, De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. Amsterdam
1976»» pag-146. afb-184.
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Vliegen, Dageraad, 1, pag. 144-154 ('Wat nu?'), pag. 155,166; Bymholt, Geschiedenis, pag. 365, noot(oor-
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deell P.C.F. Frowein); Rüter, Spoorwegstakingen, pag. 31-32; De Rooy, Revolutie, pag. 36-37.
Vliegen, Dageraad, 1, pag. 144.
De Rooy, Revolutie, pag. 41.
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InternationalInternational Reviewfor Social History.Vói. iv. Leiden 1939, pag. 171-227, aldaar pag. 218; [J. H. Geel], 'Mijn
ervaringen',, De Opstand, 5 oktober 1894, pag. 2-3 (waarschuwing door burgemeester).
GAA, PA, Corr. M 1885, nr. 595. J.D. Stork, coram. 2e sectie, mededeling aan hc, 19 november 1885.
R.A. Ofosterhout], De socialisten-slachting op het Waterlooplein. Amsterdam [februari] 1887. 7; Vliegen
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De Werkman, 2 oktober 1869, pag. 4 (geboortcadvertentie); Idem, 5 februari 1870, pag. 4 (oproep inzamelingg door weduwe met vier kinderen door o.a. Ansingh en Maagdenberg); Idem, 26 februari 1870,
pag.. 4 (opbrengst bij Zincken).
GAA, PA, Corr. M 1885, nr. 595. Stork, mededeling aan hc, 19 november 1885 (weergave 'interview' met
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Nota's,, Aanteekeningen, [f. 8] (geeft als datum 23 november); De Rooy, Revolutie, pag. 42-44 (geeft als
datumm 23 nov.); Vliegen, Dageraad, 1, pag. 156-157 (geeft als datum 15 december); Bymholt, Geschiedenis,
pag-- 351-352 (geeft als datum 24 november); Charité, SDB, pag. 89-91 (volgt kritiekloos de lezing van
hett proces-verbaal).
GAA, PA, Doss. Palingoproer, map Nota's. Lijst van vergaderingen (80 agenten); Idem, Aanteekeningen,, [f. 2] (verzoek Fortuyn).
Vliegen, Dageraad, 1, pag. 157; De Rooy, Revolutie, pag. 43.
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militairenn te noteren: Idem, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's, Aanteekeningen, [f. 9].
iisg, Arch. Vliegen, port. 11. Fortuyn, Notitie 'Palingoproer 1886'.
GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's, Aanteekeningen, [f. 11]; Rüter, 'Hoofdtrekken', [11],
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De Rooy, Revolutie, pag. 18; Charité, SDB, pag. 48-50.
Wedman (red.), Cornelissen, Strijd, lief en leed, pag. 30.
'Jan Fortuyn tachtig jaar' [interview], Het Volk, 2 september 1935.
Nieuwenhuis, Hahe eeuw, pag. 145; Harry Hendriks, 'De geschiedenis van de Roode Duivel', in: Engelbewaarderbewaarder Winterboek. Amsterdam 1979, pag. 169-192, aldaar pag. 170,185-187.
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Geciteerd naar Bymholt, Geschiedenis, pag. 354; Cf. Vliegen, Dageraad, 11, pag. 63.
Nieuwenhuis, Voortrekkers, pag. 94; BWSA, II, pag. 100-102, aldaar pag. 101.
Vliegen, Dageraad, 11, pag. 63-65.
Bymholt, Geschiedenis, pag. 355, noot.
GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 1].
Rooy, Revolutie, pag. 44 (bron: De Standaard, 5 juli 1885).
GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 3].
GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 4-5].
GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 3, 4,6).
GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 8).
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799

GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. iz]; Idem, BR, 517/31 (Vliegendesteeg);Vann der Linden, Domela Nieuwenhuis, pag. 15; Cf. De Rooy, Revolutie, pag. 52 (noemt alleen
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44 juli 1886); Bymholt, Geschiedenis, pag. 392.
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[J.H. Geel], 'Mijn ervaringen', De Opstand, 5 oktober 1894, pag. 2-3, aldaar pag. 2 (geeft ten onrechte
dee Reestraat als plaats van handeling); Cf. GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen,, [f. 11).
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Citaten ontleend aan: [Geel], 'Mijn ervaringen', pag. 2; Cf. Dennis Bos, 'Johan Herman Geel. Schutter
uitt fatsoen', OnvoltooidVerleden, nr. 3, juni 1998, pag. 46-52.

899
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A.S. de Levita, 'Herinneringen aan vroeger dagen', De Notenkraker, 20 december 1930; Cf. Vliegen,
Dageraad,Dageraad, 1, pag. 178; Idem, Oorsprong, pag. 175; Scheffer, Ome Jan, pag. 106.
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[Geel], 'Mijn ervaringen', pag. 3.
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944

Oosterhout, Palingoproer(?), pag. 11 (Kramer); [Geel], 'Mijn ervaringen', pag. 3 (Rot).
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[Geel], 'Mijn ervaringen', pag. 3.
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De Rooy, Revolutie, pag. 57-59; Vliegen, Dageraad, 1, pag. 190,201-202; Oosterhout, Palingoproer(?), pag.
2-4. .
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Geciteerd in: Diederik van Amstel, 'Het Palingoproer', De Nieuwe Gids, jrg. 2, dl. 1, 1886-1887, pag.
1-25,, aldaar pag. 6.

999
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De Rooy, Revolutie, pag. 59; Vliegen, Dageraad, 1, pag. 190.
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TheoThijssen, In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen, in: Idem, Verzameld werk. Deel iv. Amsterdamm 1999 [oorspr. 1941], pag. 7-285, aldaar pag. 126.
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NOTENN BIJ PAGINA 209-216

391

1277
1288

GAA, Coll. Tijdsgeschriften 1886, B(I886)4, Volksoproer, pag. 13.
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1333
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GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map 25 juli. Telegram nr. 180, ontv. 22.32 uur.
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1455

Geciteerd in: Vliegen, Dageraad, 1, pag. 196.

1466

GAA, Coll. Tijdsgeschriften 1886, 6(1886)4.4., 'Staat van personen'.

122 VERTIER
11

De periode vanaf augustus 1886 overziend, constateerde men op het hoofdbureau opgelucht: 'De
sterktee van het met het Policietoezicht belaste personeel is van toen afgaande weg verminderd.' GAA,
PA,, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 14].

22

Van Horssen en Rietveld, 'SDB', pag. 58, bijlage 3; In 1886 zou de afdeling nog duizend leden hebben
geteld.. Vanaf 1890 begon het ledental echter weer te groeien tot circa zeshonderd in 1892 en 1893. Een
dergelijkee opleving na grootschalige leegloop had de Internationale in Amsterdam niet gekend.

33

Over het 'oprekken' van het stadshart: W.F. Heinemeyer, 'De Amsterdamse binnenstad als centrum
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inn de boekhandel van Rot: Recht voor Allen, 3 december 1892; de Zaankanter Rot woonde al sinds 1882
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RechtRecht voor Allen, 6 augustus 1899, pag. 4.
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Haag,, 'Kerend tij', pag. 39-40.
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GAA, BR, 'Overgenomen delen' 42/7o(weduwe Geel, VanCampenstraat 6i);Rechtvoor Allen, 10 septemberr 1892, pag. 4 (adv. Kruidenier WJ. Geel, Van Cam penstraat 90 en juffrouw Geel, 'wassen en strijkenn van alle fijne en grove goederen', Da Costastraat 94,2 hoog voor); Ons Blad. Socialistisch orgaan voor
dede Israëlieten, t t december 1893, pag. 4 (Adv. brandstofhandel L.J. J. Geel & Co. Da Costastraat 94, boven,
pakhuis:: Helmersstraat); Lidmaatschap gebroeders Geel: Van Horssen en Rietveld, 'SDB', pag. 60 (nrs.
51-53)-De Strijd, 10 juli 1892, pag. ï.
Geel trok in bij zijn moeder in de Jacob van Campenstraat en nam zijn oude stiel van behanger en
stoffeerderr weer op, ondersteund door partijgenoten uit de Pijp, maar ook door Gerard van Hulzen,
voormann van de middenstandsvereniging Algemeen Belang Buurt y Y. Scheffer, Ome Jan, pag. 106; Van
derr Linden, Domela Nieuwenhuis, pag. 90.
GAA, ColI.Tijdsgeschriften 1886, B( 1886)4, 'Volksoproer', pag. 39 (huiszoeking bij Pieter van der Stadt,
Wijttenbachstraat);; GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Aanteekeningen, [f. 4] (colportage
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Michiel Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid. De contrasterende carrières van zes Europese hoofdsteden.
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GAA, PA, Doss. Palingoproer 1886, map Nota's. Lijst 'Vergaderingen Volkspark'.
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tete Amsterdam. 18 mei 1890. z.p. [Amsterdam] z.j. [1890]; Metselaar Jansen van Galen woonde sinds 1878
permanentt in de Karthuizersstraat bij de Lindenstraat: GAA, BR, 187/179 en 181; BR, Ringregister
1116/179. .

300
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344
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grenss van twee arrondissementen, wat door Fortuyn handig werd uitgebuit in het rekken van de
behandeling. .

400
411
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Fortuynn tachtig jaar' [interview], Het Volk, 2 september 1935 (dienstbode bij F.D.N.).
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(bewakingg Bos, Fortuyn en Mater) en pag. 273 (Volkspark); Charité, SDB, pag. 133 (fluitsignalen).
Oomela Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist, pag. 84.
Algemeen Handelsblad, 23 februari 1887.
Bymholt, Geschiedenis, pag. 431; Vliegen, Dageraad, 1, pag. 268, 278-279.
Vliegen, Dageraad, 1, pag. 268, 279.
Geciteerd in: Vliegen, Dageraad, 1, pag. 269.
u s e Arch. Vliegen, port. 11. Fortuyn, Notitie 'Palingoproer 1886*.
Charité, SDB, pag. 134-135.
Ofosterhout], Socialisten-slachting, pag. 4.
O|osterhout], Socialisten-slachting, pag. 5-7; Oosterhout, Aarts-leugenaar, Vliegen, Dageraad, 1, pag. 270272. .
Ojosterhout], Socialisten-slachting, pag. 7-8.
F. van der Goes, Ter herinnering. Getuigenissen en bewijsstukken in de Politie-quaestie. Amsterdam (S. L. van
Looy)) 1891 [oorspr. verschenen als art. in De Nieuwe Gids, oktober 1887].
Ofosterhout], Socialisten-slachting, pag. 7 (noemt getal van dertig gewonden op het bureau); GAA, AZ,
1887,, port. 7329. Proces-verbaal 3e sectie, nr. 120,23 februari 1887 [f. 6-7] (lijst met 32 namen, waaronderr waarschijnlijk twee van naar het Binnengasthuis overgebrachte gewonden).
(F. Domela Nieuwenhuis], 'P. J. Penning' [necrologie], De Vrije Socialist, 21 september 1904.
Schouten, Socialen, pag. 189 (ansichtkaart); Scheffer, Ome Jan, pag. 127 (zuil gemetseld door Verdorst).
Vliegen, Dageraad, 1, pag. 272.
Uit de stukken van het proces tegen socialist Roos geciteerd in: Van der Goes, Ter herinnering, pag. 7.
Ofosterhout], Socialisten-slachting, pag. 8.
GAA, PA, Corr. M 1887, nr. 130. Rapport 3e sectie, 2 mei 1887; Dat de aanvallers voor een belangrijk
deell uit joodse buurtbewoners bestonden, wordt door getuigen uit alle kampen vermeld. Ook Jan van
Zutphen,, die van antisemitische smetten wel volkomen vrij mag heten, beschrijft een menigte Israëlieten,, die met de kreet 'Leve de Meilicht' voor Willem III in het krijt trad. use, Arch. J. Rogge. Van
Zutphen,, 'Herinneringen', f. 8. Ten onrechte wordt de betrokkenheid van Jodenhoekers in twijfel
getrokkenn in: Karin Hofmeester, 'Ab ik niet voor mijzelf ben ...'De verhouding tussen tussen joodse arbeiders en it
arbeidersbewegingarbeidersbeweging in Amsterdam, Londen en Parijs vergeleken, 1870-1914. Dissertatie UVA 1999, pag. S2('mager
bewijsmateriaal'}. .
GAA, AZ, 1887, port. 7329. Proces-verbaal 3e sectie, nr. 120, 23 februari 1887 [f. 6-7]. Overigens was
onderr de Jordaners in het bierhuis ook Coenraad van Rooij uit de Willemsstraat.
Ofosterhout], Socialisten-slachting, pag. 6.
Oosterhout, Aarts-leugenaar, pag. 8.
Meijer, Levensverhaal, pag. 158,301, noot 10.
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Jan van Zutphen, 'Het meifeest en de achturendag', Socialistisch Perspectief, 1 mei 1956, pag. 3.

33

Buschman,Tussen revolutie en modemisme, pag. 13; Vliegen, Dageraad, 11, pag. 341-343.

44

Domela Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist, pag. 187-188; Gielkens e.a., Dag van vreugde, pag. 12;
Overr de getroubleerde verhouding tussen F. D. N. en de Duitse sociaal-democraten na 1889: Salvador
Bloemgarten,, 'De Tweede Internationale en de geboorte van de SDAP (1889-1896)', TVSG, nr. 22, juni
1981,, pag. 101-141; Th. van Tijn, 'Ferdinand Domela Nieuwenhuis en het stichtingscongres van de
Tweedee Internationale', BMGN, jrg. 100,1985, pag. 445-461.

55

F. Domela Nieuwenhuis, brief aan zijn kinderen, [Hamburg ca. 20 februari 1890], in: Altena, Al beschouwenschouwen alle broeders, pag. 400-402, aldaar pag. 400; Vader drukte zijn kinderen wel op het hart niet
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werdd de overwinning als zodanig gevierd: Vliegen, Dageraad, 11, pag. 115-116.

66

Rienzi, Mijn afscheid, pag. 5; Een andere kritische waarnemer vond dat Domela Nieuwenhuis zijn
tegenstanderss 'bij voorkeur [kleineerde] als Duitschers, als leden eener achterlijke half-feudale natie':
J.. Saks [=P. Wiedijk], Kritische Herinneringen. Nijmegen 1977 (oorspr. 19Z9), pag. 43.

77

Respectievelijk uit 1894 en 1895. Cf. Bert Altena, 'Kritik wegen der Praxis. F. Domela Nieuwenhuis
undd der Marxismus', in: Van der Linden, Rezeption, pag. 47-83, aldaar pag. 77, 78; Wedman (red.),
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derr arbeidersbeweging af, bij voorkeur tot de parlementaire sociaal-democratie bekende.'

88

Saks, Kritische Herinneringen, pag. 42-43; Cf. Altena, 'Kritik wegen der Praxis', pag. 74-75.

99

Bloemgarten, 'Tweede Internationale', pag. 122-126; Ynte Botke, 'Franc van der Goes, 1859-1939', in:
HetHet eerstejaarboek voor het democratisch socialisme. Amsterdam 1979, pag. 137-171, aldaar pag. 154-156; Cf.
TempsTemps Nouveau in 1896, geciteerd in: Domela Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist, pag. 215: 'Nu Marx
doodd is, zet zijn familie het werk van overheersching op de kongressen voort. "De familie", vertegenwoordigdd te Londen door meneer en mevrouw Aveling, schoonzoon en dochter van Marx, door hun
bondgenootenn in Duitschland Bebel-Singer-Liebknecht, door Lafargue, schoonzoon van Marx [...].'

100

Recht voor Allen, 3 mei 1894, pag. 2.

111

Geciteerd in: Alexander Cohen, Van anarchist tot monarchist. Amsterdam 1961. Deel 1, pag. 80-84, aldaar
pag.. 82-83; De Perzische club van Schaper droeg als motto 'Het Vloekblad', waarbij een malicieuze
voetnoott verklaarde: 'Zó: "vloekbladen", vertaalde de filoloog Schaper eens het duitse woord
Flugblatter.'' Oorspr. verschenen in Recht voor Allen, 23 juni 1896: Nabrink, Bibliografie, 1, pag. 220.

ïzz

Vanschoenbeek, Novecento, pag. 46,161,173-185; De Witte, Geschiedenis van Vooruit, pag. 339-397.

133

De Witte, Geschiedenis van Vooruit, pag. 393.

144

Piet Wielsma, 'Ignaz Bahlmann (1852-1934)', Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 26, juni 1992,
pag.. 29-48, aldaar pag. 33"37; Altena, Al beschouwen alle broeders, pag. 41-42, 661, 666; Jos Perry, 'De
jarenn 1894-1919', in: Idem e.a-, Honderdjaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994. Amsterdam 1994,
pag.. 9-62, aldaar pag. 25-26.

155

Recht voor Allen, 20 maart 1894, pag. 2; Cf. Idem, 12 juli 1894, pag. 3; Cf. Wielsma,'Bahlmann', pag. 35
(J.W.. Gerhard en F. van der Goes correspondenten voor Duitse partijpers).
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Dit in tegenstelling tot de oude bolwerken Denn Haag en Amsterdam: 'In de groote steden was 't voor
[...]] den Soc. Dem. Bond, een slechte tijd.' Vliegen, Dageraad, u, pag. 112.
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Van Horssen en Rietveld, 'SDB', pag. 22, Cf, pag. 58, Bijlage 3.
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Bron:: Van Horssen en Rietveld, 'SDB', pag. 58, Bijlage 3: Schatting van ledentallen.
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Schaper, Halve eeuw, 1, pag. 85.

200

Wedman (red.), Cornelissen, Strijd, lief en leed, pag. 29; De brochure in kwestie moet zijn geweest:
Johannn Most, Degodspest. Een besmettelijke ziekte, door de doctoren weinig bestudeerd, door de geestelijkheid
verspreid.verspreid. Holl. vert. J. Krul. Amsterdam (De Fakkel), z.j.

211

Van Horssen en Rietveld, 'SDB (II)', pag. 4-6,49, Bijlage 1: Samenstelling Centrale Raad.

222

Gielkens e.a., Dag van vreugde, pag. 12,15-16.

233

u s e Arch, SDB, map 26. Notulcnboek afd. Amsterdam, 30 oktober 1892. Het voorstel werd ingediend
doorr A.S. De Levita, de uitnodiging aan de redacteur werd toegevoegd door S.W. Coltof.

244

Vliegen, Dageraad, 11, pag. 312 (congresbesluit verhuizing, kerstcongres 1892); Nabrink, Bibliografie, 1,
pag.. 172,173-174 (aankondiging verhuizing op 3 januari, bericht van verhuizing op 25 februari 1893);
Vann Horssen en Rietveld, 'SDB (iif, pag. 15 (en op hun gezag ook Scheffer, Volksdagblad, noten pag. 2,
noott 22) dateren de feitelijke verhuizing te vroeg op Tiet eind van 1892.' De keuze voor het Damrak
pastee overigens uitstekend in het vestigingspatroon van de 'burgerlijke lcugenpers'. Vrijwel alle
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255

De Werkman, 22 juni 1872, pag. 1 en 5 oktober 1872, pag. 3. Als 'Srebeil' nam Liebers het hier op voor
Marxx in diens strijd tegen het anarchisme, zich onder meer beroepend op persoonlijke mededelingen
vann een dochter van Marx.

266

Cohen, In opstand, pag. 147-148 (Liebers), idem, pag. 174 ('Mutterpartei')

277

W. de Vries Wzn., 'Bruno Liebers, typograaf (1836-1900)', in: Campfens, Beteren weg, pag. 109-125,
aldaarr pag. 120-121 (Liebers 'manusje-van-alles' en het 'continuerende element'); BWSA, III, pag. 1771788 (A. Rot).

288

F. Domela Nieuwenhuis, brief aan Jan Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Den Haag, 9 februari 1893,
in:: Altena, Al beschouwen alle broeders, pag. 422-424, aldaar pag. 424.

299

Saks [Wiedijk], Kritische herinneringen, pag. 28; Van der Linden, Domela Nieuwenhuis, pag. 100 (Haarlemmerstraatt 166).

300

Eén dag na de verhuizing schreef Domela zijn in Den Haag verblijvende dochter: 'Ik had half gedacht
datt men mij met 1 Mei naar den Haag zou zenden, maar ik ben naar Franeker gestuurd. Echter als
menn mij vraagt om te komen spreken, dan kom ik gauw. De reis is zoo gemakkelijk en het zou mij
spijtenn als de beweging achteruit ging in den Haag.' F. Domela Nieuwenhuis, brief aan Johanna
Domelaa Nieuwenhuis, Amsterdam, 20 april 1893, in: Altena, Al beschouwen alle broeders, pag. 424-425.

311

Het bureau was vanaf de oprichting, in augustus 1893, tot 1899 gevestigd in het gebouw van de timmerlieden,, Rozenstraat 135, vanaf 1900 op de Rozengracht 164. Buschman, Tussen revolutie en modernisme,me, pag. 22,25; Cf. Riltci,Spoorwegstakingen, pag. 85: 'In Amsterdam had hetNAS zijn zetel, zijn leiders
enn propagandisten woonden er; op de Amsterdamsche arbeiders steunde het in de eerste plaats.'

322

Botke, 'Franc van der Goes', pag. 153 (De Nieuwe Tijd en Troelstra in mei 1893 naar Amsterdam); Vl iegen,, Dageraad, 11, pag. 343-344 (geeft j uni als verhuisdatum); Cf. Recht voor Allen, 21 december 1892, pag.
2,, waar de verhuizing, naar aanleiding van een bericht in De NicuwcTijd, al voor 1 januari 1893 werd
aangekondigd.. Het uitstel was overigens geen gebaar van verzoening, maar werd veroorzaakt door
ziektee van Troelstra's vrouw: Bloemgarten, 'Tweede Internationale', pag. 117.

333

11SG, Arch, SDB, map 26, Notulenboek afd. Amsterdam, u, 15, 22 en 27 september 1893.

344

Van Eek, Amsterdamsche Schans, pag. 71-72.
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GAA, PA, Corr. M 1890, nr. 36. J.D. Stork, comm. 2e sectie (wnmd. 5e), Verslag omtrent eene gehouden
openbaree vergadering der sociaal democraten in het 'Volkspark', 20 december 1885.
366
Vliegen, Dageraad, n, pag. 175; Bymholt, Geschiedenis, pag. 533.
377
A. F. L. Kannegieter, De Sint-Jozefskapel te Amsterdam 1899 - - 19 mei - 1924. Amsterdam 1924, pag. 14
388
'Aan onze ouders', in: H.J.G. Jansen van Galen, Kinderen zangen [sic] bij de opening opening van het Gebouw Constantiastantia te Amsterdam. 18 Mei [i8|90, pag. 8-9; Gehectografeerd handschrift, aanwezig in coll. UBA; De
naamnaam van het kinderkoor wordt vermeld in de oproep bij te dragen aan het Sinterklaasfeest voor de
leden:: Recht voor Allen, 6 november 1893, pag. 4.
399
'Welkomstlied', in: Jansen van Galen, Kinderen zangen, pag. 1-2.
400
Nieuwenhuis, Voortrekkers, pag. 112; Van der Linden, Domela Nieuwenhuis, pag. 138-139; Kannegieter,
Sint-Jozefskapel,Sint-Jozefskapel, pag. 3 (geeft Fortuyn als doopvader).
411
Cantate ter gelegenheid van de opening der groote zaal in het gebouw 'Constantia'. Z.p. [Amsterdam] z.j. [1890].
[pag.. 4].
422
Wagenaar,A/7i5rfniam, pag. 173-179; Idem, Stedebouw, pag. 153-155.
433
GAA, BR, 426/173 en Ringregister 1235/173 (J- de Boer, Rozengracht 152 = gebouw Constantia); Kannegieter,, Sint-Jozefskapel, pag. n-12.
444
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Amsterdam};; Recht voor Allen, 25 oktober 1893, pag. 4 (aank. lezing door Chr. Cornelissen, cursus voor
leden). .
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Recht voor Allen, 6 november 1893 (aandelen); Idem, 11 oktober 1892, pag. 4 (koorrepetities Excelsior);
Idem,, 25 oktober 1893, pag. 4 en 1 juli 1894, pag. 4 (dagelijks contributieafdracht en inschrijving
nieuwee leden).
466
Saks [Wiedijk j, Kritische herinneringen, pag. 30; Troelstra, Groei, pag. 57 (beiden over Van Emmenes als
hypnotiseur);; IISG, Archief SD B, map 26. Notulenboek afd. Amsterdam, 24 november 1892 (voorbereidingg St. Nikolaasfeest door bestuur kinderkoor); Recht voor Allen, 6 november 1893, pag. 4 (comm. ter
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hetenn en in Plancius zal optreden t.b.v. van de andermaal uit de gevangenis ontslagen K.A. Bos).
477
Insp. J.K. Broekhoff rapporteerde het gesprokene trouwhartig aan zijn superieuren: GAA, PA, Corr.
MM 1896, nr. 371. Verslag, 16 maart 1896.
488
Saks [Wiedijk], Kritische herinneringen, pag. 41-52; Cf. H. P(olak]„ 'Uit den oerrijd', in: Na tien jaar.
GedenkschriftGedenkschrift btj het tienjarig bestaan der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, 1894-1904. Amsterdam (A.B.
Soep)) 1904, pag. 8-17, aldaar pag. 9-10.
iisg, Arch, sDB, map 26. Notulenboek afd. Amsterdam, 15 mei 1893 (Van Duivenbode tijdens discussie
499
overr royement A.H. Gerhard).
500
Wedman (red.), Cornelissen, Strijd, lief en leed, pag. 31.
511 GAA, PA, Corr. M 1893, nr. 650. Bericht aan Comm. v. Politie te Haarlem, 9 december 1893 (Over 'Vorstenzoon');; Recht voor voor Allen, 29 november 1892 (Th. Stockmann, 'Ingezonden', over kwaliteit en boekingen). .
A.S. de Levita, 'Herinneringen aan vroeger dagen', De Notenkraker, 20 december 1930; De Levita meld522
dee op gezag van zijn broer dat de stenengooiers zogenaamde 'stillen' van de politie waren, maar dat
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533
De Strijd, 10 juli 1892, pag. 4 (eigen verslag); Idem, pag. 1 (verslag ontleend aan NRC); H. Overst, 'Uit
dee "oude" Jongeliedenbeweging', HetJonge Volk, 24 maart 1922, pag. 89-91, aldaar pag. 89 (Te Wapen
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544
De Strijd, 10 juli 1892, pag. 4 (eigen verslag).
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'Eindelijk!', Recht voor Allen, 2 juli 1892, pag. 1.
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GAA, BR, 270/158 (Jan Fortuyn, Nieuwe Leliestraat 69).
Debat over het wezenlijk belang der arbeiders, tusschen deheeren W.Bax[...] en F. Domela Nieuwenhuis [.. .]gehoudenden te Zaandam, den zisten Mei 1890. Amsterdam (Bos & Co.) z.j. [1890]. Achterzijde omslag ('Volksboekhandell van K. A. Bos, Rozengracht 137'); Dat nummer 137 vrijwel recht tegenover Constantia op nummerr 15 z lag, blijkt uit: GAA, Dienst Publieke Werken, kaart van Amsterdam (schaal 1:1000), augustus
1909,, blad H-3 en uit een advertentie van een volgende socialistische winkelier op nummer 137: Recht
voorvoor Allen, 6 november 1893, pag. 4 (A.L. Jacobsen, Rozengracht 137: 'tegenover Constantia').
Recht voor Allen, 2 juli 1892, pag. 4; 6 november 1893, pag. 4; 1 juli 1894, pag. 4 en 6 augustus 1899, pag.
44 (advertenties Volksboekhandel, binderij en verpakkingsmaterialen, A.L. Jacobsen, genoemde adressenn rondom Constantia).
De Baar e.a., Amsterdam van Theo Thijssen, pag. 37 (Mater); De Oproerkraaier. 19 november [1892], pag. t t
enn 4 (uitgever Kramer, Akoleienstraat en Slager Martens, Rozengracht 150); De Vrije Socialist, n mei
1898,, pag. 4 (Verkoopadressen DVS en advertentie sigarenmaker Flörkc).
Recht voor Allen, 6 november 1893,4; Cf. GAA, Dienst PW, kaart Amsterdam, augustus 1909, bl. H-3.
C. Biinkgitzvc, De Bouwondememingjordaan; een experiment in devolkshuisvcstingaan het eindevan denegentiendetiende eeuw. 's-Gravenhage 1985; Ali de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in
NederlandNederland 1870-1940. Meppel / Amsterdam 1986 (3e dr.), pag. 179-182.
Sinds 1880 had Jacobs spreekuur gehouden in de opeenvolgende kantoorruimtes van het ANWV, eerst
aann het Kattegat, vanaf 1889 korte tijd in gebouw d'Geclvink aan het Singel bij de Munt, maar 'Van
hett oogenblik dat ik naar de Jordaan verhuisde, verslapten de relaties met het Werklieden Verbond.'
Alettaa H. Jacobs, Herinneringen. Nijmegen 1978 (oorspr. 1924), pag. 75-76.
K.F. Proost, Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging at
AfschaffingAfschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Utrecht 1941, pag. 61 (1895 *kenteringsjaar'); Idem, pag. 74
(bijeenkomstenn Jordaan).
Liesbeth Bervoets, Opvoeden tot tot sociale verantwoordelijkheid. De verzoening van wetenschap, ethiek en sekse in
hethet sociaal werk in Nederland rond de eeuwwisseling. Amsterdam 1994, pag. 125-128; Mark Sorée en Marijke
Snepvangers,, Ons Huis. 100 Jaar buurthuiswerk in Amsterdam. Z.p. [Amsterdam] z.j. [1992), pag. 21-25
Sorée en Snepvangers, Ons Huts, pag. 15-21; Bervoets, Opvoeden, pag. 126-127.
Geciteerd in: Bervoets, Opvoeden, pag. iz7Recht voor Allen, 6 6 maart 1894; Wel zou de kastelein van Constantia nog weigeren de affiches van Ons
Huiss op te hangen, maar dat was meer uit nijd om de oneerlijke concurrentie die hem met de vermeldee 'goedkope consumpties' werd aangedaan. Sorée en Snepvangers, Ons Huis, pag. Z9.
Oscar Westers, 'Vrijdenker in hart en nieren. A.H. Gerhard en de monarchie aan het einde van de
negentiendee eeuw', Amstelodamum, jrg. 87 nr. 3, mei/juni 2000, pag. 83-93, aldaar pag. 89; Sorée en
Snepvangers,, Ons Huis, pag. 26; Bervoets, Opvoeden, pag. 127.
Bervoets, Opvoeden, pag. 127; Westers, 'Vrijdenker', pag. 89-90; 60 Jaar Ons Huis. 60 Jaar volksontwikkeling.ling. Z.p. [Amsterdam] z.j. [i95z|- [pag. 7] (Recht voor Allen verwijderd).
u s e Arch, SDB, map 26. Notulenboek afd. Amsterdam, 15 mei 1893.
Saks [Wiedijk], Kritische herinneringen, pag. 31.
Bedenker van de term was Wiedijk-Saks zelf: Saks, Kritische herinneringen, pag. 32-33.
Wedman (red.), Cornetissen, Strijd, lief en leed, pag. 64.
iisG, Arch, SDB, map 26. Notulenboek afd. Amsterdam, 29 januari 1893 (plakploeg); Recht voor Allen,
33 december 1892 (comm. Bos)
Enquête, gehouden door de staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19januari 19januari 1890. Afdeling m.Amsterdam.dam. Z.p. [Den Haag] z.j. [1892]. Verhoor Gerardus Adrianus Elzendoorn, 14 november 1891, pag. 413417. .
[Polak], 'Uit den oertijd', pag. 9-10.
Troelstra, Groei, pag. 58.
Saks [Wiedijk], Kritische herinneringen, pag. 36.
Saks, Kritische herinneringen, pag. 34-36; De SDSV was sinds de oprichting in september 1891 uitgesprokenn parlementair en 'Duits'-gezind, Wiedijk was de enige uit deze kring die als parlementair tot de
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SDBB toetrad: Fr. de Jong Edz., ]. Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie. Nijmegen 1977 (oorspr.
1954),, pag. 33-37In 1888 bestonden wijkvereenigingen voor het Centrum, de Jordaan, de Pijp Jacob van Lennepstraat
enn omstreken, en Muiderpoort en omstreken, IISG, Arch, SDB, map 18. Afd. secr. Jac. de Boer, opgave
aann secr. Centrale Raad, 'Volkspark' [Amsterdam], z.d. [c. november 1888]; Cf. Van Horssen en Rietveld,, 'SDB (11)', pag. 13.
833
Recht voor Allen, 3 augustus 1893, pag. 4 (2 adv, van Bos)
844
'Bravo! Aansluiten!', Recht voor Allen, 3 oktober 1893, pag. z. (Oproep door secr. A. Goud, Bilderdijkstraatt 93, 3 hoog).
Recht voor Allen, 23 juni 1894, pag. 3.
855
866
G. van der Houven, 't Begon op Oostenburg. Gedenkschrift van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond,
afdelingafdeling Amsterdam. Z.p. [Amsterdam] z.j. [1949], pag-10-11; Recht voor Allen, 24 juli 1894, pag. 2 (Lokaal
vzos,, Cz. Petersen 29}; Idem, 21 januari 1893, pag. 4; Idem, 4 februari 1893, pag. 4 (P. Bas, Commelinstr.. 117).
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SUMMARY Y

Denniss Bos, True friends of the people. The early socialist movement in Amsterdam, 18481894-1894Thiss book describes the origins and early development of the socialist labour
movementt in the city of Amsterdam during the second half of the nineteenth
century.. Though the historical literature on socialism in the Netherlands is rich
andd extensive, this early period has largely been neglected. At best it was treated
ass a less-fortunate prelude to the 'modern' movement of 'scientific' social democracyy that would emerge just before the start of the twentieth century. A
smalll group of parliamentary socialists, who had been trying unsuccessfully to
winn the revolutionarily inclined 'old movement' for their more pragmatic reformism,, founded their own party in 1894. In later years, when they had become
thee dominant current withinDutch socialism, these parliamentary socialists also
managedd to put their stamp on the historical image of their predecessors. Consequently,, the early socialist movement of the period between 1848 and 1894 was
oftenn depicted as a collection of silly dreamers, quick-tempered radicals and hotheadedd youngsters, lacking in political determination, ideological clarity and
organisationall strength and destined to achieve nothing. The fact remains however,, that this motley crew of casual labourers, rebellious youngsters and philosophicallyy inclined craftsmen succeeded in constituting their own socialist labourr movement. They did so, moreover, at a time when socialist politics were
i/m,, even within the working-class itself, far from generally accepted or even
tolerated,, and were in fact considered by most to be outlandish, highly indecent
andd dangerous.
Thiss study aims at formulating new answers to an old question: what made
theefirstgenerations of working-class militants in Amsterdam turn to socialism?
Itt does so by dissociating from the above-mentioned schematic images of the
'oldd movement' and by trying to understand the traditions, mentalities, social
andd geographical structures that influenced the patterns of recruitment of early
socialism. .
Partt 1 is entirely dedicated to the turbulent year 1848. The revolutionary high
tidee that threatened to sweep the continent was reflected in Amsterdam by riots
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thatt lasted no longer than one afternoon in March.The police-investigations that
followedd revealed two significant aspects of this city-riot. First, the social backgroundd of the arrested offenders, their behaviour during the disturbances and
thee course of action they took were all highly in accordance with the timehonouredd traditions of rioting in the city. Secondly, and more surprising, the
involvementt of a group of immigrant German craftsmen was discovered. They
turnedd out to be members of the Amsterdam branch of a league of communists
thatt had its headquarters in London and had just published a Manifesto, calling
forr the workers of all countries to unite and cast off their chains.
Partt ii covers the two decades between 1848 and 1868, and opens with a chapterr that describes the 'afterlife' of the Amsterdam branch of the German communists.. Though their organisation was dismantled and they ceased all public action,, their group remained intact. This can be seen from the municipal archive
documentss concerning addresses, marriage and birth; proof that the members
off the late communist league stayed closely in touch. At the same time they developedd social contacts with some Amsterdam workers, who in these years found
theirr own ways of expressing discontent. The remaining chapters of part 11 analysee three distinct forms of social protest and working-class organisation. A
ratherr informally organised group of pamphleteers, calling themselves 'waarachtigee volksvrienden' or 'true friends of the people', tried to make themselves
spokesmenn of the tradition of 'social bargaining by riot'. A new phenomenon
wass the emergence of the first trade unions around 1865. The local freethinkersunionn 'de Dageraad' (Dawn), in which former communists, 'friends of the people'' and trade unionists were all present, performed a highly important role as
mediator. .
Partt i n and iv describe the public and intimate history of the Amsterdam
branchh of the International Workingmen's Association (1868-1874), and of the
Dutchh Sociaal-Democratische Bond (Social Democratic League, 1878-1894). In
bothh periods, a formal socialist organisation, lines of communication with socialistss abroad and a rudimentary form of ideological consensus seemed to exist. In
day-to-dayy reality however, other factors proved far more important in binding
togetherr the Amsterdam members of both these organisations. The formal structuress of the organisation were bypassed in significance by the social networks
off kinship, neighbourhood and workplace wherein socialists held position.
Whetherr an Amsterdam worker was to become a socialist or not depended largelyy on the social network to which he or she was connected. Certain workplaces,
neighbourhoodss and families generated the overwhelming majority of the movement'ss constituency. At the same time, other circles (such as the city's Jewish
proletariat)) remained immune to the rallying call of socialism.
Thee slum-quarter of the 'Jordaan', a large neighbourhood at the western outskirtss of the city, quickly became the stronghold of the movement. The inhabitantss of the Jordaan, traditionally the place where city-riots would originate
madee their sense of 'natural justice' and their preference for 'direct action' an
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importantt part of the repertoire of the local socialist movement. On the whole,
largee city-riots, like the ones in 1876 against the abolition of the yearly fair (a sort
off carnival) and in Juli 1886 - when 26 people died at the hands of the military,
weree from now on conducted with the involvement of local socialist activists.
Thee concentration of socialists in the Jordaan became a self-accumulating process,, even more so from 1885 onward, when the police succeeded in precluding
socialistt meetings outside the Jordaan. After that, the two large socialist meeting
hallss in the Jordaan would become the cradle of a distinct subculture: a curious
mixturee of cosmopolitan socialist symbols and traditional Amsterdam virtues,
suchh as explicit impudence and the provocative display of irreverence for authorities.. In the halls the Amsterdam socialists not only held their meetings, but sang
theirr own songs, had their drinks, took collections for unfortunate comrades and
relatives,, read their papers together and made bold plans for glorious days to
come.. Being a socialist in those days certainly had its pleasurable aspects.
Finally,, Part v analyses the end of the 'old movement' in Amsterdam. The
movementt was affected by a set of structural changes in its surroundings. First
off all a new socialist International was organised, in which the Marxist Germans
quicklyy gained the upper hand. The emphasis that German social democrats put
onn party-discipline and political uniformity proved irreconcilable with the mentalityy that prevailed among the Amsterdam socialists. In Dutch politics, a new
groupp of left-wing liberals and social reformers joined hands to improve the
livingg conditions of the working class, both by political means and by concrete
sociall projects among the poor first and foremost those poor living in the Jordaan.. In doing so they seemed to gainsay the socialist slogans condemning all
non-socialistss as a single reactionary force. At the same time, the geographical
isolationn of the Jordaan-quarter diminished because of the filling up of canals,
thee construction of new bridges and a tramway-line.
Att first these developments promised new opportunities for recruitment.
Fromm the Jordaan, street vendors now took the party paper and socialist brochuress to the eastern quarters of the city, where a large community of Jewish
workerss lived. After 1892 the first contingent of Jewish workers indeed joined
thee Amsterdam socialist movement. But their sudden appearance within the
long-establishedd circle of non-Jewish socialist was not unproblematic. The partypresss and minutes of branch meetings in these years display the existence of
anti-Semiticc sentiment among the membership from the Jordaan. On the other
hand,, the new recruits from the Jewish quarter also showed a strong tendency
too keep to themselves. They founded a separate organisation, had their own café,
aa special monthly magazine, separate meetings and a library.
Inn 1893, a parliamentary opposition made itself heard within the SDB, aiming
too reform the Dutch socialist labour movement to standards that were set by the
highlyy successful German social democrats. In the Amsterdam branch, their
spokesmen,, coming from other parts of the city or even the northern provinces
off the country, were easily isolated and cast out. They shared their marginality
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andd isolation, however, with the group of Jewish socialists. This would prove to
bee of major significance-When in 1894 the parliamentary SDAP was founded, its
Amsterdamm branch was to be largely dominated by Jewish workers. Of those
whoo had constituted the socialist labour movement in the western parts of town
forr half a century, no more than a handful were to join the new party.
Thee emergence of a 'modern', i.e. parliamentary and reformist, social-democraticc movement was in full accordance with the social and political climate
att the turn of the century. Social legislation, reform and the broadening of
suffragee seemed to create opportunities for socialist action within the existing
politicall realm. At the same time however, this important development marked
thee end of an era in which working-class socialists had been able to build their
ownn autonomous world. Left to its own devices, the 'old movement' may have
beenn ineffective in strict political terms. But as a social world in which workers
couldd develop their own self-esteem and mentalities, cultural forms and networkss of mutual assistance, the early socialist movement in Amsterdam was a
raree success.
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