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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

No.. 3

Aprill 1893.

lee Jaarganp.

MSMS BLAD".
Socialistisch,, orgaan voor de Israëlieten.
Bureauu van Redactie BR Administratie:

11talib SlBOweBdijt
AMSTERDAM. .

:AII wat namcb is. hl| noem lichiJood of Chrrstan,;
::
Muzelman of Atheïst heeft recht OD MR
I
mafiBchwaardigg bestaan.
||
(H. VAH KDL) |

Verschijntt eens per intuitu!.
Abonnementt per jaar bij vooruitbetattogg f 0,40
Advertcntiënn por regel. . . - , fO.OS

„OMM Bfad" li i 3 cent ptr nummer verkrijgbaar bij: la Amaterdnra: »Café Voortvaart»," Nuniwstmat 18 bïj de Nicuwondijk, S. iJftOM,
l-cpclEtraiitt 7|ï, J. SUIKEIWAN', Niouwmarkt 10. DELCANHO, Oerard Doustraat 202, Utrerh Leliedwarsstraat 1i(i (Imür), U J. JAlïOTÏPKN.
Rozengracht,, CnMaantósa AmstalveM). J. A. FORTUIJN, N. Leliostniat I», J. ff. fiEKL. Saoiirednmstraat bij de KetdinnndDolstraalW. tu
Winschoten:: H. J. BUDDING, te Uorinchem. B. VERVOOHEN PLetèrrVekniabsiniiiUFcsholgein. Hoogezand M. NU VEEN. Gouda: J.J. v.VEFXKX
Noodgodstoeg,, Arnhem A. VAN KMMENES Spijkerstraat. 92, Lommer, B. CULP;

mm umm.
Paasdlfaeett v,in 't mwt benlenlteM!
ütrütr Terlauiue. Qit ,fB tnhMd'
Van-daa «SaienwJ in ' t ITKOIJB,
Vmdithanr,.. mihl EjjjftieUnil:
Kijkk in mrcnrlm] m . wëêtd*-— ",
Niet»» v*»r it ilin wiwdbrii! teelde,
S nn er iTiiwm UJM rarvlcycn
\\ Wrt Llums InflttL iltrp Ivwagen,
' tt F M M "rut f.ijii linrij Jriitii.

Ritterr mong .lo luiciiL v,-m>n
AL.. symlxvtl n u vinegar leerf:
:: (lék mij prvewi '( LiJle itngen,
-SfcacJrtt sEvnoi m <lec)>t «ekiWü,
Kei'att ui» lillen n u t ineer .nfB'i
JViL !inn >iit til :irmne w n e n ;

ffdoor- de inwoners vnn KaónSn te yennonnlfn
enn zrm berit to nciiiun vnn hun rorlttinati^
itoebehooroririee rijkdommen, liiul tlit fucfit nt«i
jzynn onventwaktó kracht Nu lij zicfc vrij
!! go voelden van vicöindoii dwaiig P » allfteti
ei-ogeenii werden itaur hunne; Vet en. leering
uorr Moifi* gebodtin, door hunna priesters fii
Zall ' t Iterdi-nken ie» 'I verleden
;; koningen, geen wonder >Iat ie*ler iJnb beijverdf*
IHH <U TTeJnuul vnn het licttcn
:: dit feest tnêt op^owtjkihnid ta Tieren, g«en wonV.wrr IHM «.tarlijk ftianrlilmit lijn.
derr dat ieder njne kituloren bekendmaakte
imett dat afsebuweiijk Tertedsn hetgeen zrvui
sciii-iiloo tegensteiUn» Tormde met hun h u i d e n
^bMHtand.. Zij waren In hot lund jOvervloeiemi.!
'..uraiaïetkünn honing." Maartoenlsi*aclZ)ju zólfotnndd bcgoit te vertieren, door
n werd
Nogg twrnige luiden en gij Israëlieten riert eeniop bnwdsehatiïng gesteld, en ten slott» van
feestfeest dor VrijlieHti, het pnasclifceaL Nojf eenige; eigen haard en boüein vorjaasd, om in de»
dagCivv en gij xnltaan uw kinderenen verwanten vreemda; ycnlrnkt en mishandeld to worden,
/verhftlcïii hoe uw voorwiiilers in Egy|)Lelu!t allen-^ toen had hot unnsctifeest ?W bekoring verlonn
digstulovenleiddenuntt mon iioiuirdü kan leiden ; : ten minste onrlor do- deineenden; da domm»
;boee xij v&rdmkt en iiiislinndeM wehlen door de massa vierde het wel, maar d t Oorsproiïtelijkit
.betiLiknechtenn vnn Pbarao, l«ie bun leven ver-;,beteckenia wisten ?.ij nidf, zouals er heifoiï ti-tt
bitlei-dd -werd door iwarr*n arbeid van di«inorgnna:'<lagc nog dtittundo IsruMteten . zijn (liê-nmtK
vroegg tot des avonds laat, ju wHfi de nachtrust; van da betwikcnu' afweten. En geen vmnhenn niet gagtind weni. die xij xinb moesten ten |der dat lu»t kantktar «ui ditfcöt moest verloren
nuttee maken tot het zoeken naar stroo, voorfgaan inde dagen ran vervolging. Hoe kondtm /ij
hott bereiden der tichelen. Gij zult hen vertellen Idien avond gC7ellig bijeen/itteit als rij geen vaat»!
boaa ten ovarvlo>wle(U!inannolijkeeerstgeboi'enen-woonplaats inociiUn hebbend ula /e vooridu;:moestenn veniionkon worden indeNijt, ton einde]rcod weiflen overvallen door een rooütii-kti
.«enemonnetijkovolksvermeerderingtevoorkomeiuhordcc die hun levca en goed .namen?' Hocknnee gevaarlijk. I«wl kunnen wniden voorPhai-ao'sidcn aij hnnue kindBren toouen «het bnwil der
.macht,, kortom gij zutreen'lijdens-géschic<leiiis>ellende- hetwelk hunne voorouders ih Lavnte
vimm Israel verhalen die zijn weerga- niet heeft,) aten" terwijl zij nojr dagclijk» brood der eiland.*
terwijrr gij nu Gode dunkt voor het genot van:moesten eten*? Hoe noiïden zij den mierik- wnr»rijlieidd t|at gu hebt e n voor het voomsolit niet tel hannen verwanten kunnen toom», als svmmeer. als slaaf to moeten arbeiden. Oppervlak-1 bont ran hitlerw urvaringen on doorgostiiau
;kigg beschouwd xou mengeene bedenking oppe-j lijden hunner voorauders in Egypte, als zij darenn tegen het vieren vnn zulk een leest derjgelijksnogergertaverduren hnddeiithonm>g bit;vrUheid,, want vergelijkt mt'tt don tegufnvtMtriligcnvteivlarleeti werd borokkend, als ze de hiltoriiedttii
Jtijdd met-.tiit vcdeden dan is er meni» lichtpunt.dia levens zno dagelijks moesten ondervinden,
.nann te. wijzen ten oprichte vnn vroeger in iako*die soms in een smartelijk sterven zich oplostisr.'
;hett Vrijheids- beginsel Het is achter niet meer: Hoe bet azijn en water gereed m a k e n nU ber;dann oppervbkkig want bij nader inzien lijn de-rinnoring der tranen gestort in dot Egyptoland,
jj teestandeir, waaronder gij leeft net zoo erg jaials hun wangen doorploegd werden van tranen
iznlfBB nog erger. Voor de Isroélieton in Mozea.door de onharmharütcste belnuideUngen en feü3jtljill had dit feest gremter bctoekenis; zij on-jtijdingen hun aangedaan. Kortom konden, zij
.. lienronden maar al te wol hot onderscheid zich dien avond ak vrije mannen gevoelen,

S

Hett Eeest der ffijheid.

HWoo natu- t u « d e e r !
V V nn gij nift ,fe iKwi der vawfren
Omm «w .riipsa pillen weer?:
1-w.aa sij wiüU-lijV nu in vrijheid
Off in 'I ml gaiu.t n i l blyhaid .
Onltekumntml,, ..n^.-t'-jr'l .'
Miwtt jrij nf« niiH .i:i-eliji- H f c ™
Otnn ' t b « , t t u i ii t r M n M m a ,
rin^ir!i.,(nn Uvkkend ourd tut nfttii I
\ewiii p-wii di'ir Efiy|.t*ii-.\ivii
Uftijiytt u.iin . t o r krnclit .>r «t.-inl,
Nree«!! de lijatnl ilia u khwitcrl
Heet,, 'i« litncbt «ui 't Kapitaal,
Dwingtt u door be*
fpM«n-tomnen:
(M.iiHlciii |>ynuiiyilen linmitn
W WW (pj ti-lr in m n , » (erft.
Vultt lijn «duimt Ï.W « I k a n t .
Strooitt (jrt auul mi:? in A-. rare.
Waarr uw kind niet ie -ten heatt
L-ii.. ile» stam *ijn Yiwrtgekuiueit
Rawpp h w r » n » « , p w t en iwiur,
Diee liun tWrtnrter» ineen W kwellen
ö*iii Hie tiiid Egyptenaar!
Opp Af. treden vnn den temjwt
Yenn JiauiVA, ill ter Uretitnd
'tt Anue vulk Je luuid %a.'.tib i
I'mm e m ïalmoe* tr uattoit(r*«;
Hunkiwidd nanr tiat loon verinn^en
Datt h«n «uütthrffl met Indekt.
Haa 'La ruucv «OS fii.n.wlif*-,: tieeb-n Nijïrigg vol* ieu lïteel!
JuirlwDD
i alle iorgen.
Omlerr priutterlljk bevel'.''
Neen,, «ra bdueven niet 't:-lrtsil«nk*n
—— W a t oni defetijkM moei krenkcu '—
Altt .te ixtiirnll, rimtLrvuiJ,
Vtrr van hui* *ii Itof terilreTen,
ï!rd»Jpitt raoeateu Mi IMIII lev«n.
Ditt rerjfi-ii*!! -*ij iwk rtawlt,

jlusschenn het verleden en liet 'tegenwoordige,;als olies om hen lieeo dio vrijheid wecrspi
;; en toch niet allen; want toen zij naar hun 'Konden zij vier Iwknn wijn drinken en du dei' '
mcenihgg wat te lang
iee woestijn hieven; vrijheid wijden, konden zij zxhbehagelijk vlijen
;; met zulke uiterst, kurige levensmiddelerti linakteniin ' den vj-gheidszctel
rlie ieilere
zijj vent graag naar de Egvptbehe vieewhfiottun.ïdien avond hooft'! Neun. dui/end maaliicen ?.<
Zij kregen dan nog ten minste hij hun hardeii'ik en ate zij zulks tucfi gedaan hebben, dai'
:»rbeidd goed voedsel, hetgeen gij bij uw tegen- beweer ik volmondig, dat zij zotten waren dooi
woordigen, under vrijhoid verrichten arbeid niet,zich aan een feest le wijden- tcgë» boter wotci
altijdd kunt krijgen. Ook na Mnzes dood, toen'in. Ja zult g« zeggen, tfnl is iilh-s gne-l. en wi.
izijj begonnen om zvllstandige natie te worden;wal »ij vertelt, iviuar nu i^ hel lotli iiiM'aiiHêi*

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:
287 7

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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TT C E N T R U M

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
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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-

301 1

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

304 4

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.
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[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.

