Teken nu in op de facsimile herdrukken van de klassieke
anarchistische tijdschriften Moker, Alarm en Opstand.
De Utrechtse anarchistische Kelder
uitgeverij
gaat
drie
anarchistische
tijdschriften uit de roerige jaren twintig
van de twintigste eeuw als fascimile
heruitgeven.
De eerste twee tijdschriften zijn bekend van de bijdragen
van Anton Constandse. Alarm; Anarchistisch maandblad
verscheen van 1922‐1926 en kwam voort uit de Sociaal‐
Anarchistische Jeugd Organisatie (SAJO). Het was samen
met het blad Moker; opruiend blad voor jonge arbeiders
(1923‐1928) het radikaalste wat er door de Nederlandse
anarchistische beweging gepubliceerd is. Zowel de Moker
als Alarm waren bladen van een netwerk van jongeren die
verspreid in het land woonden en opereerden. De Moker‐
en Alarm‐jongeren voerden radicale acties uit, waren
militante ijveraars voor het antimilitarisme en totale
dienstweigering, ondersteunden gevangenen, voerden
sabotage acties uit tegen militaire objecten en
practiseerden het principe van neem‐en‐eet. Beide bladen
besteedden veel aandacht aan vormgeving en illustraties.
Opstand; Revolutionair maandblad was de opvolger van
Alarm nadat die ter ziele was gegaan. Uitgeverij Kelder wil
de integrale reeks van verschenen nummers van alle drie de tijdschriften als fotografische herdruk
uitgeven.
Boekhandel Het Fort van Sjakoo wil dit initiatief graag ondersteunen door aan een voorintekening op deze
heruitgaven mee te werken. De herdrukken zullen, vanwege het bijzondere karakter, in een gelimiteerde
oplage verschijnen. Omdat Uitgeverij Kelder van te voren zeker wil zijn dat een aanzienlijk deel van de
oplage verkocht zal worden en zij dus uit de kosten zal komen, dient het aanbeveling om zich van te voren
in te tekenen op deze eenmalige heruitgave. Degenen die intekenen zijn verzekerd van een exemplaar van
de gewenste heruitgave.
Wat, hoe en hoeveel kost dat?
Alle drie de bladen zijn geillustreerd met vaak bijzondere lino’s en houtsnedes.
In volgorde van verschijnen:
Opstand . Opstand verscheen maandelijks onder redactie van Anton Constandse in 1926 en 1927.
Opstand was een voortzetting van Alarm (zie verder) Het combineerde een radicaal anarchistische toon
met radencommunistische opvattingen over de directe arbeidersorganisatie.
Formaat 220x280 mm 210 p ing met inleiding en index ; verschijnt circa dec 2010, voorintekenprijs circa
30 euro, na verschijnen circa 40 euro
Alarm . Alarm was een uitgave van de Alarmgroepen, het verscheen onder redactie van Anton Constandse
van 1922 tot 1926. Alarm vertegenwoordigde misschien wel de meest radicale anarchistische ideeen van

die tijd. In het blad werd op ongemeen felle toon het bonzendom van rechts en van links ook van de
anarchisten en hun vakorganisaties aangevallen.
Formaat 220x280 mm 280 p ing met inleiding en index ; verschijnt circa maart 2011 voorinteken-prijs
circa 35 euro na verschijnen circa 47.50
De Moker
De Moker is misschien wel het meest bijzondere blad wat de anarchistische beweging heeft gekend. Het
verscheen van 1923 tot 1928 en werd uitgegeven door een kleine redactie uit de Mokergroepen. De
Mokergroepen werden gevormd door radicale jonge anarchisten, verbonden door hun (niet altijd
geweldloze)strijd tegen het militarisme, het kapitalisme en daarmee ook tegen de arbeid, (werken is
misdaad), en de kerk.
Formaat 220x280 mm ca 300p ing met inleiding en index ; verschijnt ca juni 2011 voorintekenprijs circa
38 euro, na verschijnen circa 50 euro
Bij voorintekening op alle drie uitgaven krijg je korting op de Moker
Intekenen kan door een email of een briefje te sturen aan boekhandel Het Fort van Sjakoo,
Jodenbreestraat 24, 1011 NK Amsterdam, info@sjakoo.nl. Geef daarin aan op welke heruitgave je wilt
intekenen, of je die komt afhalen na verschijning of opgestuurd wenst te krijgen. In dat laatste geval dien
je ook je adresgegevens aan de boekhandel door te geven. Je zult dan op de hoogte gehouden worden over
het verdere verloop.
Achtergrondinformatie:
Voor wie meer wil weten over de tijdschriften verwijzen wij graag naar de nog leverbare publicaties:
Herman Schuurman & Els van Daele, Werken is misdaad gevolgd door De Mokergroep; Hoe de
opstandige jeugd in de roerige jaren twintig de libertaire beweging in beroering bracht, Uitgeverij de Dolle
Hond, 2008
Fike van der Burght, Die Moker- en Alarmgroepen bestonden niet om te bestaan als groep;
Sociaalanarchistische jeugdbeweging in Nederland 1918-1928, Uitgeverij de Pook, 2008.
Hans Ramaer, De pyramide der tirannie; Anarchisten in Nederland, Wetenschappelijke Uitgeverij, 1977
[alleen tweedehands verkrijgbaar]
Anton Constandse, De Alarmisten 1918-1933, Meulenhoff, 1975 [alleen tweedehands verkrijgbaar];
Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd, Van Gorcum, Assen, 1961 [alleen tweedehands verkrijgbaar]
Alle bovengenoemde boeken zijn te verkrijgen bij:
Boekhandel Het Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
1011 NK Amsterdam
ma-vr: 11-18.00 uur
zat:
11-17.00 uur
info@sjakoo.nl
http://www.sjakoo.nl

