Mogelijkheid tot meer?
Dinsdagochtend, 3 juli, trof burgemeester Jan W.C. Tellegen voor het stadhuis een menigte van rond
de duizend stakende havenarbeiders. Een zevenkoppige deputatie onder leiding van F.W. Engelen,
voorzitter van de dok- en veemarbeiders, poogde de burgemeester duidelijk te maken dat er hoe dan
ook meer voedsel moest komen.1 Naast de havenarbeiders van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, de
Stoomvaartmaatschappij Nederland en de Scheepsbouwmaatschappij, hadden ’s ochtends ook
bouwvakwerkers aan de Lairesse- en Linnaeusstraat het werk neergelegd en deze waren vervolgens
met twee rode vlaggen naar het Leidseplein gelopen. Toen de stakende mannen ’s middags bijeen
kwamen voor een openluchtvergadering aan de overkant van het IJ, was de sfeer volgens de politie
gistend en dreigend. Samen met een van de leiders, de werkman Johannes Hengsteman, zorgden
agenten ervoor dat de arbeiders zich verspreidden.2 Toch werd aan de overkant van het water een
groep toegesproken door een bestuurder, voorzitter Postuma of oud-secretaris Hensema, van
vermoedelijk de bootwerkervereniging Recht door Plicht. De vereniging drukte de stakende arbeiders
echter op het hart dat de burgemeester niets aan de situatie kon doen en riep op tot een
protestdemonstratie in Den Haag. De stoet die na afloop van de meeting aan het IJ met – weer – een
ontplooide rode vlag richting de Dam trok, stuitte ter hoogte van het Damrak op agenten. Opnieuw
kwam het tot een treffen, waarbij volgens het christelijke volksblad De Amsterdammer het rode
vaandel (symbolisch?) in handen van de politie viel, en de mannen verspreidden zich door de stad.3
De deputatie van Engelen, de vergadering van Recht door Plicht en de optochten met rode
vlaggen waren kleinschalige initiatieven waarbij de eerste stakende arbeiders zich verenigden. ’s
Avonds kwamen de mannen opnieuw bijeen, maar ditmaal voor een grote vergadering van het RSC in
de Diamantbeurs. Via pamfletten, affiches en kranten had het RSC opgeroepen tot actie: “Door een
daad moeten de arbeiders, de mannen, de werkende arbeiders, toonen dat hun geduld ten einde is
(…).”4 De oproep was succesvol: tegen achten was het gebouw propvol, terwijl er buiten nog
honderden arbeiders stonden te wachten. In zijn openingswoord benadrukte voorzitter en NAS-man A.
Langkemper dat de arbeiders zich moesten onthouden van demonstraties, want een bloedbad moest
voorkomen worden. De eerste spreker, Cornelis Kitsz, meende echter dat het ‘zaad der propaganda’
niet verloren was gegaan, de arbeiders waren immers zonder aansporing in verzet gekomen. De
vakbondsman verkondigde dat het RSC de volle verantwoordelijkheid voor de daden van de afgelopen
dagen op zich nam; een nogal lege toezegging, waarmee de socialisten wel het protest naar zich
toetrokken. Na een dramatische rede waarin de ‘honger’ verbonden werd met de ‘uitmergelaars’
Wibaut, Tellegen, premier Cort van der Linden en Posthuma, concludeerde Kitsz dat de strijd niet
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beperkt moest blijven tot de aardappelnood, maar draaide om de uithongering van het proletariaat in
het algemeen en riep hij op tot een 24 uur durende staking.
Na Kitsz nam de anarchist Bernard Lansink sr. het woord. Lansink beargumenteerde net als
Van Ravesteyn hoe de pro-Duitse regering met haar uitvoerpolitiek de neutraliteit van het land in
gevaar bracht en de “stroom van goud voor de Nederlandse kapitalisten in ruil voor het voedsel van
het volk!” bevorderde. Het inzetten van politie en soldaten tegenover het volk was dan ook
onrechtvaardig. Men moest de soldaten wijzen op hun plicht tegenover de arbeiders: “Dan zullen
meerderen het voorbeeld volgen van de soldaten op Kattenburg, die weigerden op de vrouwen te
schieten.” De laatste spreker, Wijnkoop, was vertraagd door zijn optreden in Handwerkers
Vriendenkring en Concordia en om het wachten te bekorten, zong men enige socialistische
strijdliederen. Toen de SDP-leider niet meer leek te komen, nam Langkemper het slotwoord en
benadrukte nog eens het besluit tot een 24-uurs proteststaking: “Hebben alle aanwezigen dat begrepen
en kunnen wij nog rekenen, dat het besluit morgen wordt uitgevoerd? De vergadering beantwoordt die
vraag met een overdonderend JA.”5
In de toespraken op de vergadering werd er duidelijk ingespeeld op de gebeurtenissen van de
laatste dagen en de daden van de arbeiders zelf. Volgens Kitsz waren de mannen op eigen initiatief in
actie gekomen, en de grote stakingsoproep van deze avond zou wel eens het gevolg kunnen zijn van
het feit dat de arbeiders aan Wijnkoops bescheiden oproep op de Groentemarkt de vorige dag gehoor
bleken te geven. Zoals Kitsz ’s avonds de aardappelnood met de staking verbond, had ook De Tribune
van die dag een soort pamflet gepubliceerd waarin de bekende thema’s van ondervoeding,
woekerwinst, uitvoerpolitiek, enzovoorts een grote staking moesten rechtvaardigen: “Wilt gij uwe
geheele toekomst offeren uit vrees, dat er door staking een paar moeilijke dagen zullen volgen?”6 In
datzelfde ‘pamflet’ dook voor het eerst in het oproer ook de eis van demobilisatie op: “Haalt onze
kameraden maar terug van de grens, om met ons te vechten tegen onze ondergang.” In het pamflet
werden de ‘heldhaftig’ dienstweigerende soldaten geprezen en ook Lansink haalde in zijn rede het
voorbeeld uit de Czaar Peterstraat aan. Deze eerste gevallen van dienstweigering waren spontaan door
buurtgevoel of klassedenken ontstaan, maar vormden voor de radicale socialisten een belangrijk
aanknopingspunt.
De oorlog had bij de socialisten geleid tot een toegenomen aandacht voor het leger en de
gemobiliseerde soldaten.7 De strijd voor demobilisatie was een strijd tegen de oorlog, tegen het
kapitalisme en de heersende klasse en daarmee uiteindelijk een strijd tegen de ellende en honger van
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het volk.8 Iedere individuele dienstweigering was natuurlijk een stap in de goede richting, daarom
moest de actie van de soldaten uit de Czaar Peterstraat in de propaganda zeker worden benut. De
socialisten prefereerden echter de massale dienstweigering, hoewel er discussie bleef over het belang
van beide vormen. Door de toenemende inzet van het leger bij oproeren, waar arbeiders en soldaten
tegenover elkaar kwamen te staan, moest de klasse-eenheid van beide partijen worden benadrukt. Ook
de Russische Februarirevolutie, die een paar maanden voor het aardappeloproer had plaatsgevonden,
had het belang van verbroedering laten zien. De plaatselijke actie in de Czaar Peterstraat was niet
genoeg: massale dienstweigering was, net als de massastaking, een voorwaarde voor revolutie en
moest dus door de socialisten gepropageerd worden.
De vergadering in de Diamantbeurs was een belangrijk middel om de ideeën van de radicale
socialisten te verspreiden. De vergadering was drukbezocht, er werd een zekere eenheid gecreëerd
door het zingen van socialistische liederen, maar bovenal werd er in navolging van de krantenartikelen
en pamfletten van die dag een bepaald kader en eenheid van eisen aan de arbeiders opgelegd. In de
Diamantbeurs werd het beeld dat het RSC van het oproer had gecompleteerd: wilde de beweging in de
ogen van de socialisten succesvol worden, dan moest niet het plunderen gestimuleerd worden, maar de
massale staking en dienstweigering. De acties van de vrouwen hadden in de ogen van het RSC geen
waarde op zich: de materiële zorgen werden nog wel gesteund, maar de methode van de vrouwen had
geen verbondenheid met de revolutie zoals de socialisten die zich voorstelden. Het staken en
dienstweigeren werd in de propaganda wel verbonden met de veronderstelde honger en de
plunderende vrouwen werden zeker ook geprezen, maar de serieuze revolutionaire kracht lag toch bij
de mannelijke arbeiders.9
Het leiderschap dat het RSC en bijvoorbeeld de SDP-leider Wijnkoop door het opleggen van
dit kader aan het oproer gaf, was van een heel andere aard dan het leiderschap van de vrouwen zelf of
dat van een gewone werkman als Hengsteman, die ’s ochtends de eerste stakingen op gang bracht.10
De radicale socialisten streden niet meer mét het volk, maar voelden zich een voorhoede onder de
arbeiders. Van Ravesteyn drukte deze voorhoedegedachte in een brief uit de oorlogsperiode als volgt
uit: “Zij [de arbeiders] zien in ons mensen, die meer weten, die beter inzicht hebben dan zijzelf. En
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aangezien hun kern bestaat uit goede arbeiders, is er iets met ze te doen, temeer daar wij nu vóór alles
praktisch willen en moeten zijn, namelijk door een beweging te zien te scheppen (…).”11 Ook schrijver
Jef Last roemde de “richting achter het stalen voorhoofd” van Wijnkoop, “de stalen lijn die door geen
vertwijfeling afbuigt”, al stelde hij in zijn roman over het oproer de sturende kracht van het socialisme
en haar leiders wel erg idealiserend voor.12 Het RSC had in het verleden geen blijk gegeven van
krachtig leiderschap. Zo kwam in 1916 de agitatie voor de levensmiddelenactie wel op gang, maar op
het moment dat de gebeurtenissen in een stroomversnelling raakten, bleek het comité niet in staat de
actie over te nemen.13 Natuurlijk werden het RSC en vooral Wijnkoop in tijden van onrust door hun
politieke tegenstanders een opruiende invloed op de arbeiders toegeschreven.14 Anderzijds werd met
name door anarchisten Wijnkoop verweten nooit tússen de arbeiders te staan en de onrust alleen voor
een eigen politiek gewin aan te wenden. : “‘Door een muur van vuur zullen wij onwrikbaar gaan’ zingt
men op straat,” maar ook Wijnkoop is wat laf en gaat liever een blokje om.15
Deed de pers wat dubbel over het leiderschap van de radicale socialisten, de Amsterdamse
politie maakte zich meer zorgen. Uit een analyse van de hoofdcommissaris van politie, Th. M. Roest
van Limburg, na afloop van het oproer, blijkt een interessante visie op de verhouding tussen de
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radicale socialisten en de massa.16 Roest van Limburg had van SDAP-zijde begrepen dat de groep van
radicale socialisten niet omvangrijk genoeg was om een omwenteling te bewerkstelligen. In de eerste
versie van de analyse schreef hij dan ook dat een dergelijke spontane verandering nóóit tot stand werd
gebracht door een kleine revolutionaire groep, maar door de min of meer onbewust meewerkende
volksmassa. In een correctie op de tekst vermoedde Roest van Limburg achter de opmerking van de
SDAP “jalousie de métier” en schreef hij dat een omwenteling wel degelijk tot stand gebracht kon
worden door zeer kleine groepen, als deze maar voldoende aanhechtingspunten in een ontevreden of in
politieke gisting zijnde volksmassa. Het destructieve en ordeverstorende element dat uit de instincten
van de massa naar boven kwam, zou de leiders volgens de hoofdcommissaris vervolgens veel verder
opdrijven dan zij oorspronkelijk dachten te gaan. Opvallend was dat ook met deze wijziging de schuld
voor het oproer nog steeds niet bij de radicale socialisten lag.
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verantwoordelijkheid bij de radicale socialisten. Alle aanwijzingen voor een stelselmatig voorbereid
revolutionair complot werden echter pas ver na het oproer geformuleerd en waren met grote
waarschijnlijkheid ingegeven door influisteringen van verschillende (politieke) zijden.17 De radicale
socialisten streefden volgens de hoofdcommissaris vermoedelijk naar een soort omwenteling als in
Rusland. Eind juni was de socialistische propaganda sterk opgevoerd: het papierverbruik (en dus de
oplage) van De Tribune was de laatste dagen voor het oproer veel groter dan tevoren, colporteurs die
zorgden voor mondelinge propaganda werden vaker opgeroepen, en de hele partijkas (inclusief
schulden) was vlak voor het oproer aan de ophitsing opgemaakt. En “men vergete bovendien niet, dat
die leiders meerendeels zijn lieden zonder vast beroep, wier leven en levenswerk dus is
revolutionnaire agitatie; van wie sommigen hun geheele leven lang gedroomd hebben van ‘de
revolutie’, welk woord zij dan bij voorkeur schrijven met een hoofdletter; dat zij niets liever zouden
beleven dan inderdaad die revolutie nog eens te zien ontketend.”
Was dit alles toch wat pover bewijs, wel had Roest van Limburg betekenis kunnen hechten
aan een bericht van de Duitse spionagedienst dat het oproer van Engelse zijde werd opgestookt.18 Deze
verdenking was tevens terug te vinden in Duitse dagbladen en niet volstrekt ongegrond zo bleek uit
een brief van Wijnkoop aan Van Ravesteyn waarin gesproken werd van een bevriende Franse
deserteur die Engeland diende en Wijnkoop over twee Duitse spionnen tipte die de Fransman en de
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socialisten in de gaten hielden.19 Ook kreeg de politie tijdens het oproer een bezorgd bericht binnen
van de ‘Vaderlandse Club’ over twee Duitsers, als heer gekleed, die tijdens het oproer gewond zouden
zijn geraakt en zonder verbonden te zijn het gasthuis hadden verlaten. Het bleek uiteindelijk om de 23jarige Duitse deserteur Theodor Erichson te gaan, die zich tijdens het oproer keurig had laten
verbinden, maar wel eind juli naar het kamp in Bergen was teruggestuurd wegens diefstal.20 Het
bericht van de conservatieve en anti-Duitse Club gaf uitdrukking aan een zekere angst voor deze
buitenlandse deserteurs. Na ontslag uit het interneringskamp Bergen bleek het voor de meeste van hen
niet eenvoudig om werk te vinden en velen kwamen terecht in spionagedienst of, erger, de
criminaliteit. Daarnaast hadden veel deserteurs vanuit de oorlog ervaring met geweld en schrokken ze
al helemaal niet terug voor het gebruik van wapens.21 De Februarirevolutie was voor velen een
belangrijke stimulans geweest zich aan de dienst te onttrekken, en vooral Duitse deserteurs
onderhielden banden met het socialisme. Roest van Limburg constateerde dan ook vol zorg dat het
Duitse blad Der Kampf, gericht op het organiseren van verzet tegen de leefomstandigheden van de
Duitse deserteurs in Nederland, op de persen van De Tribune werd gedrukt en met dit blad een
gedeelde administratie kende. Der Kampf werd met Engels geld gefinancierd, dus, zo concludeerde de
hoofdcommissaris, het Engelse kapitaal zou ook wel de hand hebben gehad in de agitatie van de SDP
tijdens het oproer.22 Een revolutionair complot was er nog niet mee bewezen, maar de neutraliteit van
het land was met dit alles toch aanzienlijk in gevaar gebracht.
Ondanks een nadrukkelijke oproep van het RSC na afloop van de bijeenkomst niet te demonstreren,
werd door een aantal arbeiders buiten een rode vlag ontvouwen – de zoveelste die dag en teken van
enige socialistische invloed – waarachter zich een optocht formeerde. Een politie-inspecteur gaf bevel
de vlag naar beneden te halen, maar hieraan werd geen gehoor gegeven. Het besluit dan maar zelf het
doek omlaag te trekken, moest de inspecteur met een flinke afranseling bekopen.23 Een ooggetuige
beschreef in De Tribune smakelijk hoe de politie de menigte na afloop zou hebben opgejaagd:
“Wantrouwend keken de smerissen je aan, Hadt je ’n verdacht gezicht (en de meesten schenen in ’t
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bezit daarvan te zijn) dan brulden die automatische hakmachines, die poppen van ’t gezag je toe:
doorloopen, g.v.d., en gauw ook hoor!”24
Het onderscheid tussen werkelijkheid en propaganda begon in de berichten echter steeds meer
te vervagen. De gezagsgetrouwe agenten vormden in de radicaal-socialistische propaganda over het
algemeen het tegenbeeld van de dienstweigerende militairen. Dat was vreemd, want in principe waren
de agenten toch ook niet meer dan arbeidersjongens in politie-uniform.25 Toch bleken volgens Dirk
Schilp de agenten een stuk minder heldhaftig dan de soldaten: “Vergeet niet dat in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag een mentaliteit onder de politie bestond, die je verbaasd deed staan hoe zelfs
Amsterdamse jongens, geboren in de Jordaan en in de armoede, bereid waren hun sabels en stokken te
grijpen en op de massa’s in te slaan. Massa’s betekenden voor hen: angst.”26 De socialisten hadden
weinig op met deze laffe, gehoorzame en daarmee in de propaganda vaak ook normloze mannen. De
agenten misdroegen zich tegenover het volk, schoten willekeurig in het rond terwijl zij niet eens
vuurwapens behoorden te bezitten (en dus ook niet verantwoordelijk konden worden gesteld), en
vlogen bij iedere dakpan die in de Jordaan naar beneden kwam op de onschuldige arbeiders af: “de
politie deed zoo dol, dat het was of een sanatorium zenuwenlijders op de Jordaan was losgelaten.”27 Of
de molestaties van de agenten door de arbeiders de vorige dag uit dit beeld voortkwamen, is moeilijk
vast te stellen. Wel hadden agenten tijdens het oproer jongens horen praten over hoe schietende
politiemannen ‘onthouden’ zouden worden, waar De Tribune graag aan meewerkte: “Zeer
verdienstelijk maakten zich de volgende agenten, die als razenden op het volk insloegen en wel de nrs.
1044, 737, 1243, 846, 283, 613, 1137, 1131”.28
Na afloop van de RSC-vergadering deden zich op de Eilanden ook nog enkele staaltjes van
‘verbroedering’ tussen arbeiders en soldaten voor. Voor het eerst tijdens het oproer werden nu de
soldaten in de pers aan het woord gelaten, maar ook hier werd de scheidslijn tussen het eigen initiatief
van de arbeiders en soldaten enerzijds en propaganda van de radicale socialisten anderzijds steeds
schimmiger. De Tribune en De Vrije Socialist beschreven hoe ’s avonds op Kattenburg de soldaten op
de drempels en stoepen van ‘arbeiderswoningen’ gemoedelijk een kop thee of koffie zaten te drinken,
hun aangeboden door diezelfde vrouwen die hen als ‘hellefeeksen’ werden voorgehouden. De
interviews die de verslaggevers vervolgens met de soldaten hadden, pasten echter wel erg goed binnen
de socialistische visie: de soldaten klaagden over de slechte leefomstandigheden in de barakken, waren
allen vastbesloten niet meer te schieten en veroordeelden heftig de politiemacht: “De smeerlappen; ik
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zou hun de bajonet wel in d’r donder willen stoppen. De vrouwen en de stakers doen ’t toch ook voor
hun, nietwaar, en ze zullen toch ook niet te veel vreten van hun hongerloontje.”29
De volgende dag werd onder de soldaten een antimilitaristisch IAMV-pamflet verspreid.
Volgens de hoofdcommissaris van politie veroorzaakten de soldaten de politie nogal wat overlast.
Terwijl de agenten een groep maanden tot doorlopen, begon een soldaat een praatje en bekte de agent
die hem hierop aansprak af met “ga gerust uw gang, met u heb ik niets te maken.” De politie maakte
zich dan ook ernstig zorgen over deze propaganda-activiteiten van de radicale socialisten en deed
naarstig haar best de verspreiders van het pamflet op te pakken: Martinus van Nieuwenhoven en zijn
32-jarige broer Abraham, samen met een straatgenoot van Abraham, de 51-jarige colporteur Marcus
van Gelder, woonachtig in de Von Zesenstraat waren bij de Oranje Nassau-kazerne de klos.30 In het
korte pamflet werden de dienstweigeraars aan de soldaten tot voorbeeld gesteld en werd de militairen
voorgehouden dat zij op arbeiders schoten, die, net als hun eigen vader en moeder elders in Nederland,
slechts de straat op gingen om voedsel voor hun gezin op te eisen: “Weet dus, dat als ge schiet, dat ge
dit op uw ouders doe, welke onder dezelfde misère gebukt gaan als de uwe. Overweegt dan de
zienswijze: Niet schieten.”31
Toen landstormman Adriaan M. de Jong het pamflet in handen kreeg, reageerde hij
verwonderd: “Je legt je kritische geest, die glimlachende opmerkingen wil maken over het wonderlijke
taaltje, welwillend het zwijgen op. In het aangename gevoel, dat je iets betekent, dat ze je gunst willen
winnen en er zelfs een beetje voor liegen. (…) Nu ben je een van ‘onze jonges’…” Het pamflet
speelde in op het gevoel van de soldaten, maar niet schieten was volgens De Jong irreëel: “Je bedenkt,
hoe je als heldhaftige niet-schutter de doos indraait, terwijl allerlei onguur gespuis zich te goed doet
aan gestolen spek en loopt te geuren met achterovergedrukte schoenen. En je nog uitlacht en
achternajouwt, als je met een dievenwagen naar de gevangenis gebracht wordt…”32 Dat
dienstweigering niet zo eenvoudig waas, bleek ook uit de woorden van een soldaat die De Telegraaf
optekende: “Ik zal je ’s wat vertellen; als ik morgen an den dag m’n pakkie uittrek, dan ga ik in de lik
en ’t is uit met de bik van m’n vrouw en kinderen. Ik ken er die d’r gezin drie gulden uitkeering
hebben gekregen van den anti-militaristenbond. Maar daar kan mijn gezin niet van kommen.”33

Na vijf dagen oproer had het RSC deze dag een duidelijke poging gedaan de leiding
over de onlusten naar zich toe te trekken. Hoewel het comité inspeelde op de gevoelens onder
het volk, vond er een sterke politisering van het oproer plaats, waarbij voorbij werd gegaan
aan de eigen acties van vooral de vrouwen. De radicale socialisten legden het volk hun
revolutie op: een 24-uurs staking en dienstweigering moest er komen! De vraag was of het
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leiderschap van de revolutionairen krachtig genoeg zou zijn. Voor de vrouwen toonden de
socialisten weinig interesse; de mannen waren ’s ochtends zelfstandig een voorzichtige
staking begonnen, maar deze was voornamelijk op de voedseleis gericht; en de soldaten
waren van de voordelen van dienstweigering nog niet overtuigd.

