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DEE I N T E R N A T I O N A L E N :

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

Wilhelmm Krasnapolsky, was een voorteken van de ontwikkelingen die het
centrumm nog te wachten stond.1
Dee werklieden tot wie de Amsterdamse Internationalen zich rond 1870
richtten,, koesterden eigen overlevingsstrategieën, strijdtradities en mentaliteiten.. Dit complex van repertoires besloeg een breed scala dat zowel onderlingg hulpbetoon als gewelddadig oproer omvatte, en hecht verankerd
wass in hetbuurtleven. Hetstreven van dein ternationalen kreeg het stempel
vann deze mondeling overgedragen ervaringen opgedrukt, terwijl omgekeerdd de Internationalen met hun optreden die traditie vernieuwden en
verderr vormgaven. Een meerderheid van de Amsterdamse werklieden bleef
evenwell afkerig van de Internationalen en zocht een eigen weg naar lotsverbetering.. De Internationale kreeg in Amsterdam slechts invloed in een beperktt aantal nauw afgebakende, maar onderling verknoopte netwerken van
buurtbewoners,, naaste collega's en families. Voor wie in dat netwerk thuishoorde,, was de stap naar de socialistische beweging relatief klein. Voor anderee Amsterdammers bleef het eenvoudig zich aan de verlokkingen van het
nieuwee ideaal te onttrekken.
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Itcitdeiii -stand vestigt cc» bond iii«chcnde werklieden
Aioo do Hedtiktia .Tao':het «miUrdamiob VoIkabUd_.;.
MynAeer A RidahUatf
f'??:':
Métt verwondering en niet EoOder hooge achting heb \c hx~
"Soii S nta nw gnabt' blad kat itnk, g=iceicad: „Philipp b r a . :
vonn l(ou£ e n "oo FIQM," geleien. Hett mjig loch ivel een -ronder- TTorden genoemdi dat dia :
ii rij ver, naar tijden ttiiad in do manlsoiiappij, ikli ÏOO Iterk
uitdrukt,, on dea werknmn zyn oer durftgorondie hem toekomt.:''
Hosr&lenn loeh stjn er dia d«a werkman nog op eon IcgerenJ r
trapp stellen dan een bond; liet is aan kat oog dei stellers niet
ontdokenn dut, indien iemnid een werkman rn een kond be.*.it,
lickk niet liet minsla bekommert over zijn knecht óf lig at dan
niett beliaori|jk gerocd wordt, cu dut lot ergernis ran den at beider,
dcc hond: met den patroon aan tafel dineert.
::
Steller dezes is niet persoonlijk met bofengenpemdeniebrijvsr
bekend;:: maar durft zich toch vleien,, dat Indien-het in d s
machtt van den schrijver TTAS, bij den arbeider in ceao minder druk;;
kendee orastindigaetd tan doen terugbrengen i da schrijver tegt
W n t L t t n i i t TIK * U L * A « D * C U T R R 1
immera:: *yee» ttrhataer HUI lock ia mij-i ooj, dgjt dié.
Eenn oitlucbelyku U r a c h t j * TQpr: « iii bei leien geroe- ttritidtr,* ttritidtr,*
...^
do»rr centgA uwer broeders,.
W a n n e e rr stellar detes nn mag 1 innemen tlatdoTerhovenite
IJuorr hun ioedueii l u n de werkman zijne rci-lnen wa;w- lileii da meeste waarde hei it, dim meent hij te magen ra ken on, ,
decrcivv aouiler unbillijke Tonringimomcidieiii cu i e haodhaien opp nog menige vnorliahtiug dnur dies a-jnrrjïcr ia bet voorden-.:*;
arbeiderr uultige Vol'.sblnd.
xondcr.wankelen,,
.
Dcc ondergeteekende wecscht en veTtroaTrt dat roornoemdê :
D ÏÏ iiiternatiuiiald nisoCÏJiie «an tien werkende» stamt, Or- schrijverr liet. niet zni be[»alea Jij i.eo hegut, makr isl cot.'iardet* .
ganiseertt zich uiet ijn-r in lwiunwcrelddcide». -,Ilet liofigl m«tt dé belangen van deiiwetkmnn: voor La staan,.Om. ceodoendo
n oo u y f a m hiiro wnebl weldra ouweeiilaBubauf ie inakeii. iels-- gosda tot stand ta brengen^ ;;
ïïW.:
De-- nrbeider heeft fcrfinlitif-o tiulpnoodig , bijïa vaarlijk, zoo ala ,
LauLL tillen in tlu liijibliilcrjiejch- liet duel undo '-"middelen
derr oiMcialie lictlndoeren,, laat zij d i e z e kennen ze, duidelijk diaa aahrijver tegt, met mvtuthtinj. behandeld, achteruit ^ciat en...
ttrHjg.etfoiten-ttrHjg.etfoiten- en ten gevolge ïijae aütlerpiiio ztrntdtring in
makenn voor de anderenZöodraa olie werklieden T C P C c n l f f r l zij» zul. er voor hen -djDee ziel atktcaKi -va ontmoedigd, waardoor bij zijn ei-j-m.waarde .
niett beseft-,"
. -;-^.--...
Tcyjcdcring.. noch ellende roew 'beslaan,
Stellerr deze» durft' geruit- het: geroelan Tan : dien volksman .ondértêeicenen;; bij; betnnt Tolgaarno dnl, of*chaon. hij n i e t r
Kon-.i,, ncdcrlaiidsche werklieden, gjj wordt door uwa daaa met- Inspanning moed heeft gehouden, meermalen op'.het;
gealaan dt:n- te verliezen, dpoh in elk geval begreep ..
zufdblilki:: broeden uiïdijn slaap wakkergochud; ecno sehonn* puntt haaft
:
lookónull staal voor u opun:crsUo«gccaozwarighc.lenin de» liijj zijno roeping als mens-rh, dat hij ziob. niet: behoetda ta- vornederan.. omdat hij niét rijk bedeeld waa met aardseiie goederen,
wog,-l'iiauu dïo gj) o zelve door oororiehilhglieid. door wan* orndnt,, naar zijuo osertuigüig, bat- beslaan: daarraa den: tveekmnn u
kohooediRbeidd voor do» guest spiegelt» en m-ch' hel «o», eerr téaVorab eu op dia oer stelt hij wnarde. .
.:-.:;,-; -J-^J 1„.„,^.»-:nocbrbett ander'behoeU: bij u io' Itéatnaiu gOL-:ie óaverschilMtiltniolii ^«gï in aijn schrijven;; ,i!onr ia .verrotlimp*^deff>i*'-v
ligheidd mul hel gehfe.uivn di«rbaBï*te.Ueljiigvii, ^ftonfrwaa-. staati'-enn ik-gelot>f dattloioaa guuj!c heeir. Al-zon ik^orar^dat^Vi^
këtntociligbcid,, >rant' door cLTidrai;buVWorkcir^st«ujil, men gelooff geen anderen' grond hebben: dan nlle-m do
rheeft'*.:.: '
Ticfc-wcdferzatll,, -gceuu, vrewt- «nut bot iluul run uvro tiiii inn hel oog'der rijken lijn'waarde, verioren.cn. aL SaE^jtiït Wat '
deïrjsiu^b'rocöenn ir-WHh verhetco^' w o ec«ol> dat *tj-liet .gean-Yfaard»» boiit- wort, h e t . i i j - j ; c ; ^ orJarttj. ta ;.^ttt';aa"an,'-^ca.:-;.'
vatrr t-en--zelfde'bedrijf; in de vcrsiiiilluliilo ilodou jan ïlelgio
VBB rii'hrlbuïletdand gevestigd.
lïijj ter.chil mot dé pnlroom, heshsstm do afgevaardigden
derr werknwn»-toroBiiigi»»»n, de» bunds-raad Tormendc, of
e rr Inliijkcu grond ï» tol" c'cnc werkstaking CIKDE die kans
heeftt met ecu gunstig :ge»<jltf bekroond.te Worde»,, terwijl
ingnvtill .die jdaaia liêcft. nud'-rstcuiiiugn» worden verfcciid.
dinarr behalve deze Relied lijdelijke sank, heeft de u'reonighig
eenn honger doel, do organi-abo vau den orU-id ïolgeir
rcchtTiBfdigwb'-giiuolfnydee liiltykc Tcrdoelïiig Ta» bare vruchtenjj o» bij gevolg hel geluk ra» allen- -:
Teill «inde zoo spoedig mogelijk tut dat groaUcuo do«J id
KCraUlMiii «OOM ei als i» »iv Lcdilstrceks belang roept'»: wij do
werkliedenn der gebet-la wrrcld lees T « r e c n l g r n l

[6][6] Bericht van de Internationale: het Amsterdamsch Volhblad van 29 augustus 1868.
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