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DE ZOGENAAMDE JORDAAN-OPSTAND
Een aantal van

de, altíjd

zéér op herdenken beluste, dagbl.adên heeft

niet voorbij lãten gaani ín het begin ván aäze maand was
het precies vijftig jaar geleden, dat de gebeurteniãsen plaats grepen die
de geschiedenÍs zijn ingegaan als tde Jordãan-opstandt. ir" taatol díe terde gelegenheÍd

stond al door ooggetuigen, verslaggevers, overzicht- en brochureáchrijvers
werd gebezigd, ís onjuist. Er wordt daarmee ten onrechte de indruk gewekt,
a1s zou het feLle en wanhopige verzet tegen de door het toenmaLige
Colijn doorgevoerde steunverLagíng, vooina¡reLijk in die éne, ouàe üabineáAmsrerdan_se-y9|!.tyíj! zijn opgelaaid en tot dle wíjk beperkt zijn gebleven. De
werkelijlcheíd is anders, In de eerste plaats heeft de bevoikiig van zorúat
tien.andere, evên-bekende, arbeídersbüurten van de hoofdstad
Ul3 ae
strijd niet onbetuígd gelaten. In de t¡¡eede plaata kwamen in opãi"n
ztn ruT.r,si
d-ertien andere geneenten, zowel grote ats kLeine, de arbeiders eveneens in

aktíe.
Niet slechts in de Jordaen roerden zích de bewoners, maar ooh in de
Indische-buurt, ln de Staatsliedenbuurt, de Spaarndamerbuurt, de Ðapperbuurt, de omgeving van de Kinkerstraat, v¿n Govert Flinck- án ¡'erdínand
BoLstraat, op de Eítanden en over het IJ. Niet aLleen ín A¡nsterdam, doch
eveneens in Rotterdam en Den Haag en - in vrij willekeurige volgoráe - in
Haarlem en Utrecht, IJmuiden, Zuilen, Schíedan, Enschede, Gl.t."trug, Híl-

versumr Capelle aan de lJseel, Zaandam en úlormerveer Ís er sprake geweest
van woede-uitbaretíngen, die soms minstens zo hevÍg r,raren als die
¿"
meeste aandacht heeft getrokken. En niet enkeL ais een werlilozenbeweging
"ãlke
dient het verzet te wo;den opgevat. Ter ondersteuníng ervan - meer nog omdêt ook aanslagen op het toãñ at Lage Levenspeil. dei werkenden dreígã"tt r.s op een aantal pl.aatsen voor korte of voor hrat Langere tíjd de ãrbeid
neergelegd. Tot een dreígende staking ín de Linburgr" rI5t"n íã net alLeen
maar níet gekomen doordãt op het laãtste moment eã on¿ei de indruk van de
overal heersende onrust, aan de kourpeL koncessíes werden gedaan.
Dat al deze aspekten ín díverse herdenkingsartikelen
zijn
belicht ie één van de redenen, dat wíj trier ae-herinnering onvoldoende
aan de destíjãs

-2gevoerde strijd ophalen. l.faar er zijn er meer" llog tijdens de dagen van
het verzet is van bepaalde zíjden een begín gemaakt met een legendevorming.
Hoewel het aL betrekkel-íjk kort nadíen níet heeft ontbroken aan een krachtige bestrijding daarvan, zijn enkele Legenden tot op de huidige dag blijven voorELeven. Daartegen te protesteren is mede cle bedoeling van de voLgende bladaijden, Deze zijn bovendien geschreven omdat het naar ons gevoel
hoog tijd werd om onze opvatËing omtrent de betekenís van l¡rat er destijds
is gebeurd eens te vergel"ijken rnet die, welke in diverseo ín de 1"oop van
de tijd verschenen, publikatíes worden aangetroffen.
In dezelfde stad en in dezelfde t¡uurt htaarop in de zomer van 1934 de
meeste ogen naren gevescígd, was 48 jaar eerder, ietwat later in dezelfde
maand, onder min of meer vergelijkbare omstandigheden ' zíj het dan dat de
direkte aanleiding verschilde - rle r¿oede van de arbeidersbewvol"king eveneens op fel"le wijze uítgebarsËen. I'tre spreken over het z.g" PaLíngoproer
van 1886. In de, voor zover ons bekend, enige r¡at uitvoeriger historische
studíe die daaraan is gewíjd l), wordt opgemerkË, dat dít oproer de zwakLe
aantoonde varr de toenmalige tsociaListischer beweging" Men moet dat 26
verstaan, dat deze beweging nog in de kinderschoenen stond, llet Pal"ingoproer brak uit op een tijdstíp, dat de sociaaLdemokratíe, die langs parlementaire úreg en door rniddel van een strak gedíscipLineerde vakbeweging zou
gaan íjveren voor aLgemeen kíesrecht, Lotsverbetering van de arbeidende
klasse en voor de erkenning van de arbeiders aLs volr^raardig deel der burgerlijke maatschappij
zích nog moesË konsolideren, nog geen enkele greep

op de arbeiders had.

"

In juli

1934 is de sociaaldemokratie inrnid<iels tot voll-e nasdom gekozíj voor ijverde is verwezenLijkt. Maar tegelijk daarmee is
ook haar wezenlijk karakter hoe langer hoe meer aan het licht gekomen.
Haar organísaties, die een generatie lang, oppervlakkí.,g beschour,¡d, een
blíjkendan
machtsinstrumentvande arbeiders hadden ge s chenen,
in feite dat allesbehalve te z íj n . Daarom kan met eníge grond worden

men en waar

beweerd, dat de twee bloedige voorvallen waarbij de bewoners van de Amsterdamse Jordaan betrokken zijn geweest, respektievelijk begín en eínde hebben gemarkeerd van een il-Lusie. In één der aan het verzet tegen cle steunverLaging gewijde beschouwingen werd gekonstateerd, dat r¡ranneer de macht.
van de traditionele rarbeidersbewegingt slechts schijn is" arbeíders begrijpelijkerwijze Langzamerhand de waarheid omtrent die z.g. tmachtt gaan
ontdekken en dan proberen op ándere wijze macht te vormen dan langs de oude weg. Dat is inderdaad ü¡at er gebeurde.
In de zomer van 1934 waren de gevolgen van de ín 1929 in de Verenigde
Staten uitgebroken ekonomische k¡:isis in NederLand aL gedurende enige jaren voelbaar. Het stagnerende bedrijfsleven kampte met teruglopende orders,
verminderde stijging van de winsten en dalende exporteijfers. Aan een bíjna onafgebroken reeks faíll"issementen paarde zich een voortdurende teruggang van de werkgelegenheid. Op een beroepsbevolking van rond 3 miljoen waren er 380.000 werklozen. ltog eens ruim 150.000 personen htaren van hen afhankelíjk. Volgens een berekening in een der dagbladen was 25 ã 307, van de

l) p" de Rooyo Een retsoLutie &ie Ðoorbij ging - DomeLa Nleuwenhuís en het PaLíngoproey, Bussum l97l " Het is een studie, die
wij níet hebben kunnen Lezen zonder voortdurend
aan de juligebeurtenissen van 1934 te worden herinnerd.

-3voLÌtassen bevolking buiten het arbeidsproces komen te staan.
Om de konkurrentíepositie van de industrie zo goed en zo kwaad als
het gíng te handhaven werden de produktiekosten zoveel mogel-íjk omlaag gedrukt, niet doot de invoering van technische verbeteringen, aLthans níet
in eerste instantíe daardoor, doch via een vermíndering van de loonkosten.
Tegelijk daarmee en, zoals dat heeÈte, om de 'arbeidsschuwheidî te bestrijden, werden aanhoudend versLechteringen in de steunregelíng aangebracht.
In de zogenaamde werkverschaffing heersten mensonhraardige toestanden.
itladat de textíelbaronnen in T\.¡ente de Lonen in hun bedrijfstak aanzíenLijk hadden verlaagd, volgde in díe regío ook een verlaging van de geLdende sËeunnormen, díe op haar beurt weer druk op de lonen uitoefende. Met
tt spookbeeld van zotn neergaande spiraai. zagen ook andere kategorieåin arbeíders, de Limburgse mijnwerkers bijvoorbeeld, zich gekonfronteerd.
Een deputatíe vrour¡en uit Enschede gíng op bezoek bij diverse burgemeesters, bij de CommissarÍs der Koningin in de províncie Overíjssel, bij
leden van de regering ín Den llaag om te pleiten voor een menswaardíg LevenspeiL voor haar gezinnen" Zij boekten geen enkel resultaat. De SDAP nam
het initiatief tot een petiËie, die dan het kabinet zou u¡orden aangeboden.
NW-voorzitter Kupers uou door middeL van een interpellatie in de Tweede
Kamer de intrekking van de steunversLechteríng voor Twente aan de orde
stellen. Noch het een, noch het ander Leverde enig sucees op" Omdat er op
die wij ze in het parlement 'ralLes aan gedß,antt was, zag de sociaaLdemokratie geen brood meer in aktie op straaË of in de bedríjven, ín proteststakingen of demonstraties. Die pasten níet in haar beleíd, dat r^relíswaar van

datvanColijnverschÍldemaarnietternin kap i t a L i s t i s ch r^ras.
De regering, díe het oog uitsluítend gerícht hield op de belangen van
de Inationale ekonomief en de financiäLe positie van de staat, kondígde
een níeuwe verlaging van de werkl.ozensteun aan met ingang van I juti.

Voor ons f.iggen de huishoudboekjes van tnee arbeidersgezinnen, beíde
bestaande uít vijf personen, ín beide gevallen een vader, een moeder, twee
dochters en een zoott, De jongste kinderen zíjn respektieveLijk één en dríe
jaar oud. In het éne gezin bedroeg het total"e wekel-ijkse steunbedrag vó6r
I juLí 1934 f 10,25 en ná díe datum f 9,25. Na afrrek van de huur (f 3,-)
en de bijdrage voor het begrafenisfonds (f 0127) bleef er voor eten, kl"eding, ontspanning en schoeisel f 5r9B over. Vlees werd er nim¡rer gegeten,
warm eten slechts tweemaaL in de rreek, broodbeleg \.ras iets onbekends. De
kleding verkeerde in erbarmelijke seeat. In het andere gezín (f t8r- steun
per week v66r I juLi, f l5r^ erna) bleef na de steunroof en na aftrek van
de uitgaven voor huur, vakbondskontributie, begrafenisfonds, een krant
(f OrZ5¡, Lícht¡ gas, petro}eum en hras- en schoonmaakartikeLen een bedrag
van f, 6114 over voor eten, eî2. In dit gezin werd trveemaal ín de week wat.
vlees gegeten eû er was driemaal" in de week een ürarme maaLtijd. Maar ook
hier rvas broodbeLeg onbekend en kon er geen kleding worden gekocht. En zoals de situatie ín deze twee gezínnen r¡ras, zo was zij in veLe"
Nadat op de lste juli de steunverlaging een feít hras geworden verscheen er in een Amsterdamse krant ergens onopvallend tussen het tgemengde
nieuws! een klein berichtje:

ttÛr:i het ultbetaLi,ngslokaaî, aan de Linnaeuspan'latteg heeft
een uerkLoze zich" uit wanhoop o'ùer de steunt¡erl.aging, met

een seheermesje de poLssLagaden doorgesneden, Dooy een po-

Litíe-auto is híj

naaz,

het ziekenhuis gebracht.Ìl

-4het r^rater tot de lippen
tot onbeschrijflijke verbíttering
voerde, barstte de bom. De storm brak los op woensdag, de 4e juli. De hevígheid ervan overviel niet slechts de rug"ring, maar-oot Ae pãtitíeke partíjen: die van het kapitaa1 met ínbegrÍp van de sociaaldemokratíe, en die
weJ.ke zíchzeLt ¡revolutionairt noemden. En hiermee weerspreken r're dan al
meteen de aLlerhardnekkígste legende, díe terstond na de eêrst,e roeríge
woensdagrniddag en -avond is verspreid, Dat gebeurde ín eigen kring door de
C"P"H. 2), tt gebeurde verder op uitgebreíde schaal door cle gehel"e btrrgerlíjke pers, voorop tt sociaaldemokratische dagbLad tlet. VoLk en zíjn díverse, onder andere namen verschíjnende edítíes. Het ís de legende, dat het
verzet van de werklozen in AmsLerdam en eLders zou zíjn veroorzaakt door
tcoumunístischer (lees: boLsjewístische) topruiingt; dat de ?communíst,enr,
en met hen ook andere kLeine rlinkse partíjent de strijd zouden hebben uitgeLokt en gestimuLeerd.
Op donderdag 5 julí schreef de soeiaaLde¡nokratísche pers:
De werkLoze ma6sa reageerde anders" Toen haar

steeg, toen haar onbescirríjfLíjke

nood

It.,

"l4et nadruk moet gekonstateerd uJor.den, dat onder eomtnunístisehe Leí&ing -. aL he'bben u)¿i noeh in de Jordaan, noeh

in de Indische buurt eotnmt¿nistische Leid.ens gaz¿en - de
mensen op de meest, roekeLoze en onlerank¡oordeLijke aijze
in een strí.jd zijn gelokt" díe onmogelijk enig ander. sueees kon hebben, dan harde kLappen ën uentondíngen, Ilet ì.s
uel heeL triestn dat men een gyoep anbeiders op deae, aijze

in teyzet jaagt, , .,,
In een kort na het verzet gepublíceerd vlugschrift van de CPH 3) werd

we1íswaar opgemerkt, dat
ttde arbeídepsmassaîs s p o nl; aan
(spatíër,íngÐanons
D & G) naay het oude uapen üan ltet oEterysen'ùan barróeades
grepenll
maar werd vervolgens gezegd, dat

dan díe

'tde uerkLoze arbeiders een andere Le¿díng uoLgden'î
van de sociaaLdemokrateno dat de stríjd r^ras voorafgegaan door de

llnrdnekkige aktöe. uan de f,leykLozen Striid Konrniteesfi
die door de C.P. werden gemanipuleerd. En verder is er sprake van
¡'de 7,eídíng, dooz, de organdsaties uan de Comm,mistieehe
Paz,tij aan de protestbeuegíng gegeuent,.
In de Loop van de jaren wordt dÍt verhaaL nog behoorl.ijk aangedikt.
ALs het dagblad De lfaarhedd twíntLg jaar na datum de gebeurtenissen ín de
herinneríng terugroept, dan heet het, in veel sterker bewoordingen, dat
"zíeh dagenlang door heaL Amstez.da¡n demonetra.tie.s beuogen,

2) fot ver in de jaren r3o heeft âe z.g. Conrnunistische PartÍj
NederLand zich tCommunistísche ?artij Hollandr genoemd.
3) tte strijd tegen de etetmuerLøging - NederLqndse arbeidens op
de barríeaden"
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q þ¿i de s-tenrpeLlokal.en
hadden en ,íat
c.p,"

meetíngs en uergaã,eringen pLaats
de
haar dngblad De rrlbune" ãe Reoohutíonaire vakba'tegings )pposítie- (R.T/.O. ) en de weykLozenstnijdcomitêts daarbí,j aan de spits sbondenrì 4).
werkeLíjkheid zag er ¡nreL even anders uit , Het VoLk, dat zes dagen
-Lang De
de beschuLdigende vínger naar de bolsjewieken had uitgestoken en ãat
ook op I I juLi hun tverantwoordel"ijkheídt voor de gebeurtetri"s"r, vaststelde, keerde zích in hetzelfde kornnentaar waarin dai gebeurde tegen de door
het blad zêLf. in de r¡ereld geholpen legende, dat 'hei oproer' r¡ãldoordacht
en wêl voorbereid van het begin àf aan-op touh' zou zíjn gezet door de communistísche partíj:
'tDe üaerheid ís, dat de eo¡unwisten zeLf" ao min als enig
ander Ansterdamner, Ðoordat de onLusten uitbraken" er ook

het f'Lawtste besef uan hadden, dat dLt het geoa|. zou
zj,in. ". Er was in een kLedne zanl aan de Rozeng:raeht een
dpor de eownunísten belegde uergadering o1)eza d,e âteunuer1aq¿ng^. Een u,ergadez,ing" zoaLs de eommtnísten en bdj bosjes
hnuden" zonder dat ev een haan naap î<raait. neze iergãderíng .uas buitengeutoon ma,t" een dooóe boe|; e? uq,s gu"í, L"uen in te l<rijgen, rot op het eind uan de uengaieríng er
een juffrowt køam tieren op het podiwn en e? beuegíng i<wan
in de aaru.,teai-gen, u)aarop men besioot de strant op te gaan.
De politie dreef deze níet-aangeuvaq,gde dernonsiratie- uíteen, o, de &¿aysstraten in, en toen eerst gingen d.eze ey
toe ooer de straat op te breken, enz".,. E? uas-ín dit aLLee niets oooraf beraamd; rríets georganiseerds, niets o.ùeydaehts" Pas daarna maakte de tyt¿bune, zíeh tsân de onLusten meester. o. ît S).
De vergadering waarvan hier spraFe ís werd op woensdagavond 4 juli gehouden in de Harnonie (Later gebouw Lückner) aan ã. Rozengiacht. De ttraayheid heef.t het later doen vooikomen alsof de zaaL tstaurpvãlr was, l.faar wat
Het VoLk. op ll juLí r34 vertelde, klopt met de Lezíng ài. srr"".rl.iet heeft
gegeven ín een aan de strijd gewíjcte biochure. Híj t¡eãft het daar over eeû
ftrnatig bezochte vergaderiogt' 6). In augustus t34 erkent Links Fnont,, een
blad dat werd uitgegeven door boLsjewÍãtische kunstenaars en inteLlektuelen, dat van een "aan de spits staantt van de cp of een van haar organisaties niets te bespeuren viel 7),
Sneevliet, die voLmondig erkent dat ook zíjn RevoLutionair Socialistísche part'íj (RSP) geen fLauw benul had wat of er sr,ond re gebeuren, heeft
naar onze mening de spíjker dan ook precies op de kop geelagen ioen hij
schreef:
maar

4) De l,laarheíd van t2 juní lg14,
5) Een vrijwel eensLuídend verhaar. omtrent het verLoop van deze
vergaderíng og de Rozengracht hoorde de schrijver vãn dit opstel eind t34/begin t35 van t¡¿ee Jordaanbewonãrs, Hij *""nt
ook te weten wle de bewuste tjuffrouwt is geweest.
Spontaan oeraet tegen steunuárLagíng, blrz. ZZ.
9l
!: Sneevl.íet,
7) Lt)nks
Front, nr. 5, augustus t93-4, Atz, 5.

-6ttVíe de uez,kelíjke inhoud, kent oan de díuey,se reuolutionaiTe groeperíngen ín de hoofdstad" ttie .haay, aktiuiteit uqn
de Lao,tste maanden naw,tlettend heeft geuoLgd, dìe weet onmöddelLíjk" dat de op A juLi ontatane deiníng niet het
maakuerk uan. deze gnoeperíngen u)es"." De uerbitteríng" uit
de nood geboren, heeft geen uitr'teg gezocht in door de yeooLutionaíre groepen gezamenLdik of Los oan elkaar a,angegeuen riehtíng, Zij heeft eúgen uitweg gekozen" Daar.bíi zíjn
üorman üan uerzet ontstaan, die grote oÐey,eenkomst üeytoonden me.t oüereenkomstige períoden oan a\gemene maatsehappeLijke onteuredenheöd" De massa heeft zeLf het uoord genomen, In haar uas steyke samenhang aarwezig en iel was haar
uiL gerúcht, op stz.ijd, zo kon spontaan massa-aktíe ontstean" , " î'
De strijd van de werklozen ís volstrekt niet de strijd van de werklozen allé6n gebleven, noch in A¡nsterdam, noch eLders, Bn r^¡aar er gestreden
¡¡erd nam de strijd die vorm aan, die paste bÍj de situatie, daar maakten
de stríjdenden gebruik van hetgeen zij wisten omtrent lokaLe toestanden of
toevaLlígheden, daar profiteerden zij - zoals de generatie die zích aktíef
had geweerd tijdens het Palíngoproer - van hun bijzondere kennis van het
rslagveLdt. lnlat men wilde, zorvel- woensdagmiddag, toen een aantal lverklozen
van verschillende sËempellokalen en uít verschil"lende wijken optrok naar
het gebouw van Þlaatschappelijk Hulpbetoon, en 6ók woensdagavond nog, toen
het gebouw aan de Rozengracht leegsÈroomde en men zich buiten formeerde
tot een stoet, vras d emon s t r e r en.l.IatmenníetwilCe, dlemiddat niet en aL evenmin diezelfde avond, toen de spanning zich íeder ogenblik ontladen kon, was: zich laten afranselen door de politie.
Men kan bij de geschiedschrijver van het Palingoproer nalezen 8) hoe
de zaken door het optreden van de z.g. tordebewaarderst voortdurend ernstíger vormen aannamen" Idat er gebeurde in julÍ 1934 leek al"s twee druppel"s
htater op wat, er gebeurde in juli 1886. Bladzijden lang vertelt De Rooy een
verhaal, dat evengoed een krant,enverslag van 48 jaar Latet zotr kunnen zíjn"
Als de uiteengedreven en door agenten achtervoLgde betogers een goed heenkomen zoeken ín de nauwe straten en nog nauülere dwarsstraÊen van hun wijk,
dan werpen zíj barrikaden op om de pol"i.tie tegen te houden en dan zorgen
zíj er voor' dat bij het ínvallen varr de duisternis de buurt in het duister gehul-d bLijft. Dan r¿ordt het plaveisel opgebroken; dan wordt de polítie bekogeld met alles wat Los en vast zit. Het verschi.L tussen 1886 en
t934 Ís dit, dat er bij rt verzet tegen de steunroof met veel grotere fel-heíd en ook Langduriger is gevochten. Dat is, wat een f.id van het Amsterdamse politiekorps tegen een verslaggever van één der kranten heeft ver-

klaard.

In l886 htas de Jordaan een nogal ontoegankelijke, stêrk geisoleerde
wíjk' met een stratenpLan dat gebrekkíg aansLoot op het stadscentrum" ldeliswaar werd kort voor de eeur,n^¡isseling de Raadhuissrraat aangelegd, <lie de
dírekte verbíndÍng vormt tussen de Ðarn en de Rozengracht, maar desondanks
verbeterde de toegankel.ijkheíd maar weínig. Oók ín 1934 rvaren er, en zelfs
nu nog zijn er om in of uit deze buurt te komen betrekkelíjk weinig brugB) P. de Rooy, als boven, bLz, 56 e.v"

-7 gen over de grachtengordel. rn ju1í r34 r^¡aren er nog aLtijd o p h a a 1b r u g g e n en dat heeft voor het verl.oop en de duur van het verzet een

niet onbelangrijke ro1 gespeeLd.
In de ochtend van de 5e juli üraren GoudsbLoe¡nstraat, Palmstraat en
lrlíLl.emstraat aL versperd door in de nacht opgeT4rorpen barrikaden, díe een

ernstige belennnering vormde voor de nieurre overvaLwagens van de Amsterdamse polítie. I s Middags u/as deze al nauweLijks meer tegen het veraet opgewassen. 0m negen uur Is avonds begon de Jordaanbevotlríng de bruggen op te
haLen. Ze werden Loodrecht omhoog gezwengeld en vervoLgens werden de zwengels rin de pLonpt gegooid" 0m half toen maakte de poLitie aanstalt,en om
zích terug te trekken; om tíen uur ts avonds r¡aren de arbeí.ders onbetwist,
heer en meester van de wíjk. Een ooggetuíge berichtte:
'tVan de Rozengraeht tot aan de Haaz,Letmnerdíjk" tan de Mayníæstraat tot aan de Prínsengraeht" een stadsuíjk met ongeoeey 60.000 ínlonens" brandt geen enkele l,antaam, ?ueyaL
hebben d.e beuoneys de boogLatnpen Laten aakken en hangen de
LiehtLoze metaLen geuaattes aaay de stroom nog op -staat"
nawteLijka een meter booen het asfaLt... }t¡eral zijn de
Latnpies stukgeslagen.. o zonder roLLuíken of houten bLínden
uaehten de uínkeLs ttoLkomen rustig ín de donkeye straten.
Nergens uordt gepLurtå.erd. VLak ín de buurt ltoor ík het insLaan üan ruiten" het is geen magazíjn maay een huis dat
reeds maanåen Leeg staal; en de sche'ruen styooit men op de
strant tegen de auto,s dey poLítie" Ouez'al om ona heen ös
het geLuid uan tt'ottoirtegeno die uítgebroken uoz,den en opgestapeLd in de straten, 0p de aeinige pLekken üaar nog
keien liggen úerkt men met. bneekì,jzer'à en helpen ook de

üyoaten mee,."r, g).
Dat de politie zich terug moest trekken was aLLesbehalve verwonderlijk. Níet aLLeen r¡ras het verzet in de Jordaan uítermate fel, in tal van
andere Amsterdamse wijken laaíde het eveneens op en telkens werd pot itievereterking ontboden naar afgelegen punt,en. Ook op Kattenburg en in verscheidene straÈen en op pleínen in Arnsterdam-Noord werd de bestrating opgebroken en ook daar I zag de politie zich tegenover grote moeilijkheaãn gãplaaËstr l0). MÍdden in de nacht van donãerdag 5 op vrijdag é 5,rti *ãra
vanaf de Rozengracht in westeLijke richting een gekoncentreàrde politíeaanvaL ondernomen met twintig ruiters, vijfentwintíg man mi1ítaire politie
en nog eens honderd agenten te voet. Deze poLÍtíemacht r¡erd versterkt met
overvaLwagens waarop zoekLichten tüaren gemonteerd en met - eveneens met
zoeklíchten uitgeruste - motoren net zijspan. Ze konden teLkennaLe niet
eerder oprukken dan nadaÈ de polítie te voet de opgeworpen barrikaden en
versperringen gedeeltelijk had gesLecht.

9) Línks Front, augustus 1934, bLz. 5 en 6. De hier weergegeven
schílderíng klopt tot in details met andere ooggetuigeveisLagen zoals men die aantrof ín kranten aLs Het voLk, De TeLegnaaf' Het Niew¡s ùan de Dag" Het vaderLand of de Haagsche
Couyø¿t.

l0) Aldus het ín Den Haag door de 'Arbeiderspersf uitgegeven
-tioorwít
bLad,

in zijn

avondeditie van 6

juli

1934.

dag-

-8over die aanval schreef de sociaaldemokratische pers;
'tGeen vaqm mocht openblì,jue.n en geen deur ongegnendeLd,.
I'lez'd niet onnidrieLLíjk aan het beuel uoLdaan, -d,ah knald,en
reuoloerschoten" ,n enkeLe keer, ,. begeLe.id. clooz, 'karabíjnùu?tr"..rt ll).
Ïn hetzel-fde bericht r¡aaruit wij dít citeren heette het, dat de pot"í.-.
tie er in sLaagde de situatie volkomen meester te r,rrorden. Het ¡¿as een zinnetje dat ook de volgende dag en de daaropvolgende dagen Ëelkens en teLkens weer in de kranten te lezen víel en áat evenzovel"e keren in strijd
hras met de feiten, Zes dagen nadat het aLlereerste verzet was l"osgebarstãn
was de rust nog steeds niet teruggekeerd, niet in de Jordanno níãt elders
ín de hoofdstad, niet in verscheiãune urrá*r" steden, in het bíjzonder niet
te Rotterdam. En dat ofschoon op vríjdag ó en zaterdag 7 juli niet meer aLleen de politie, maar een aanzienlijke, o.a" met mitrãi1léurs bewapende en
met pantserr{rågens uitgeruste militaire macht tegen de arbeidersbevoLkíng
werd ingezeÈ.
Er begon daarmee een nieuwe fase van de strijcl, die door de pers werd
aangeduid als rde guerilla-oorlogt. Br werden ¿aaiin verbitterde gevechten
geleverd' De gewapende macht ¡¿erd niet all"een met stenen bestookt maar met
aLle mogelijke soorten van projektielen. Niet alLeen (boordevoLle) pispottenr maar allerlei huísraad en zetfs zr,ì/are fornuizen werden, hetzij-uit de
rordebewaarderst geworpen" Enkele JorTamen' hetzij van de daken, op de
daanbewoners verteLden de schrijver van dit artikel kort na de gebeurtenissen, dat er arbeiderswoníngen Ì{aren, rvaar r¿einig rneubílair meer restte nadat al"Les en Letterlijk aLLes !ìras gebruikt om marechåussee en grenadiers
en jagers te bestoken l2). De mensen, zo las men in de bl"aden vãn de 'Arbeidersperso,
"de mensen die... aan de stnijd deelnamen, Líepen".. tegen
de meest modervte oorlogswapenen in" " "oe uljau itaarop"..g"poogd i,.s het ueyzet uol te houden, aekt uey,bazing.
".', l3).
rverbazÍngt
ZLj díe van hun
getuigden kÌaren sociaaldemokratische journalísten, dÍe er kennelijk gãen flauù besef van hadden ïraË er bij arËeiclers Leeft' LrTat er onder bepaaLde omstandígheden bij hen naar boven kan komen en ldaartoe zij dan in staat zíjn l4). Sterker nog: hoeweL het verzet,
zoals we hierboven al r¡aststeLden¡ geenszins tot de Jãrdaan beperkt bleef,
hoer¡el er in typische arbeidersbuurten over het IJ en rond de -SpaarnadmmerI I ) Idem.

¡2) lel bataljon Grenadiers en Jagers werd in de nacht van 5 o¡r
6 juLi per treín van Den llaag naar Amsterdam vervoerd. Blij:
kens een verslag in Het vadevT.and van 7 juli r34 voerd.r, ãu
manschappen toen zij naar het station rllol"landse spooro mar.
cheerden mirraiLleurs en mortíeren mee en hadden ,i3 a. bajonet op het geweer geplant en de stormhel.men op.
l3l Voorw)t var- 7 julí 1934"
14) Men heeft dat na de 2e wereldoorlog o.a. kunnen zien ín 1953
ín oost-Berl-íjn en in 1956 in Boedãpest. ook daar Liepen de
arbeiders in tegen ?de meest modernä oorlogswapenent v¡äarvan
het heersende staatskapitalisme zich tegen hen becliende"

-9sËrâat minstens zo heftíg werd gevocht,en en daar op vrijdag een aanzienLijk aantal militaíren rnoeãt r¡ordãn ingezer,
;;i;;.
Het voLk en
zijn diverse kopbladen rde arbeiders ãich inhier.den
grote
rneerderheÍd
verre van
de strÍjdt en q¡aren het tvooral opgeschoten jongens die de onrust
brachtent l5). oe dwaasheid .ra., ."rr-dergelijkä-bewering springt in te!üeegrt oog,
!ùanneer men zich-er-rekenschap van geefi, dát't
¿àarããor zo krachtigwas, dat indedíversebuurtenen stedende verzeã
gehe
I e arb e í d e r sb ero
h i n g - jong énoud, ranrr"rrénvrouwen- zichter¡eerl
stelde en dat onder werkelijk a l. L e leeftijdsgroepen de slachtoffers
víelen van het tegen haar aãngewende geweld.
vrijdag juLi
-0pen 24 uur6zeven vielen er alLeen al" aan de overkant van het rJ tussen 20
nin of meer ernstig gewonden, r¡raarvan
na aankomst ín het ziekenhuis overLeed. rñ ãe org"rir,g van de er één kort
KamperfoeLiewê8, de Hazelaarstraat, cle Hortensiastraat un tiirrg"i¿raanìerd-ãi;-;;;;ã
niet aLleen het plaveiseL in vele straten oogebroken, maâr werden ook de
bomen en lantaarnpalen naar beneden gehaalã" Een prikkeldraadversperring
diende er a1s barrikade. ook op het Blaur¡e Zand r¿eid de straat
opgebroken
en r¡erdhet licht van de lantaarns gedoofd" rn de uitersr woelígå-s;;";;_
damnerbuurt rnrerd ee-n tramtragen omverger¡rorpen, I,rle ontLenen
ook deze laatste
bijzonderheid aan Het volk, dar g: I" ..rurr"t gekomen buurtber¿oners,
recht in tegenspraak tot Lrat elders in één ån dezel.fde editie wordtlíjnbeweerd, geen topgeschoten jongenss noemt, maar mannen"
De arbeiders hebben zich niet verré gehouden.
r,¡as h u n sËríjd
endie namde uiceenlopendste vormen aan. In Ha Het
a
r
1 em r¿erden zeer
veeL gebouhten met leuzàn tegen de steunvertajíng beschiLderd;
in de Rozenprieelbuurt hterd gedemonstrãerd, in de storäsiraat met
barrikadenbouw
begonnen; de voLgende avond - 7 juli - \,üas het er
opnieuw orrr,r"iig. spandoeken tegende steunroof zagmen in s c h i
renstraat en Kreupelstraat de stenen opgebroken
" ã-rm; enaLdaarrrrerdeninHeegooid' rn rJ m u í d e n werd gedernonstrãerd; in de de lantaarns stukgeLumeystraat probeerde men barrikaden op Ëe riehten; dagen achteráen rrraren
er felle botsingen
met de politie; vroul¡ten van werkl-oã"r, poogden bij
een
filiaal van Albert
Heyn levensmíddeten Ëe betrekken zonder f"tãrirrg"
rn
z
a a n d a m, in
Hí lve r sum en Kr ommen i e werden spontanebetogingengehouden' rn D e n H- a a g rrad de polití" op iãã"* berogers
en tegen arbeíders díe een barríkade r^rílden bouwen. rn c
p
ã
e
L
1
e
ald rJ s s e L
verspreidde de militaíre polítie met de kl-ewang een
betogende
z u i L e n , destijds någ een-zelfstandige gãrneente, ìraren menigte" rn
er dagen achtereen schermutseringen tussen de arbeid".ã¡"õolting
ån
ãã,
*"a
agentenversterktepolitie. rndewíjkLaares te En s chede urrechrse
braken
arbeiders de straat- op. vanwege
onrust
in
G
¡¿erd
o
u
d
a
daar
de burgerwacht gemobíi.iseerd. Ï" "rrr"iíg"
G 1 a n e r b r u g was het rwoeligr

zo
schreven de kranten 16).
Gestaakt r'rerd er ook. Al terstond bij het eerste
Legde men het werk neer in de Amsterdamru"uo.rirrà.r"rr, begin van het verzet
later ook in een deeL
van de Rotterdamse haven l7). rn RotÈerdam laaide
tiouwens
nel verzet bijaonder hevíg op.

15) Voonuit. van 7 juli 1934.
16) Gegevens ontleãnd aan Het vaderLand,, Haagsehe
coutant, Vooruit en Niew¡s uan d.e Dag.

r0rn deze stad begon de beweging op zaterdag 7 julí bij her srempellolcaal ín de van spaanstraat, oe arueíàers f.iepeã daãr re hóop, vervorgens
ook op de veemarkt en op de Goudsesingel-. Tussen de kramen vàn de
se markt voerde de politie charges uít. In de vreedestraat en de oleander"rtuld^gstraat rverden de stenen uír. het wegdelc gerukt clm versperríngen op re rrrer*.
pen' De poLÍtíe rrerd met een regen var¡ Èeien begrpet. oude meubeien, door
marktkoopLieden achtergelaten, rnrerden in l¡ran<l gestoken bíj wijze van barríkade; lantaarns r¿erden stukgegooíd. Vervolgens sLaat de vlam vân ,t verzet door Crooswijk en door het stadsgedeelte op de linker lfaasoever, Revolverkogels van de rordehandhavetst veigen de eerste gewonden, vervol.gens is
ook een dode te betreuren
op maandag I juli p:rtrouilleren politietror:pen met schijnwerpers door
, opstarulige
het
crooswijk. ALs 't verzàE blijft aanhouden vrordr dinsdag¡niddag om I uur de wijk hermetisch afgesl.oten nadat míl-itaíre versterkingen
zijn aangerukt. l¡laarsehuwingsborden verkondigen dat er zonder pardon za1
worden geschoten op díegenen die zich doorgãng willen .,¡erschaifen. 0p de
daken liggen soldaten in stelLing. Grote grã"pãt met karabijnen gewapende
agenten, rechercheurs' agenten te paard en motoragenten gaan door de verlaten straten. Ðoor scheepsroepers l'.1inkt het beveL, dai men bínnen moet
bLíjven en dat anders met scherp zaL worden geschoten. Tegen víjven wordt
de afsluiting van de wijk nog strenger. Van hun werk huiswaarts kerende beÌ¡oners moeten tot l l uur ts avonds r¡achten eer ze hun gezinnen kunnen be19ík-"1: .8en dag l"ater rarcrdt de af zetting opgehêvên¡ maai de milÍtaire poLiiíe bLíjft met het geweer aan de schoudér pãtro.rilLeren. fiier en d,aar r¡orden.huíszoekingen verricht. Behalve **r, prot.ststaking in de haven, breken
er in verscheidene delen van de stad huuistakingen
rn>.
Hoe feL en hardnekkíg al dit verzet gerueãst "iã
ís blijkt o.a. hieruir,
dat nog op woensdag ! I julio ruim een week dus na het begin en ondairks het
bruce miLÍtaire íngrijpen en aL het machtsvertoon der gevestigde orde, in
de Hazelaarstrâat in Amsterdam opnieuw tr*t- -pf."eísel werd õpgebroken en
dwars over de ríjweg een groot spändoek werd gähangen met ¿e tàkst rn naan
uan )r'anie uov,den üe üermoord lgj. op dat rnomãnt ,í5r,
acht doden en een
víjftigtal gewonden te hetreuren. Een van de eersten \ras
", de 27-jarige metaalbewerker Johan Gerressen, díe op donderdag 5 juLi een kogeL door het
tl"o{{ kreeg ín de GoudsbLoemdnrarsstraåt. Als ruitetã dagen
zrn stoffelijk overschot naat zrn laatste rustplaats rucrrdt vervoerd,latãr
bewijzen tweeduízend Amsterdamse arbeiders manner,
-rrrouwen hem de Laatste eer.
"r,

l7)

volk was de staking in de Houthaven a1 r,reer afgelopen eer zíj goed en wer begonnen qras. Dat hier de t¿"o" ã*
vader der gedachte r¿as, bleek uít rlet vad,erLand.. CIp 9 juli
berichtte Het voLk, zonder zÍjn eerdere berichtgevini ,.-r."*
tificeren, dat het werk was hervat. De staking had ãrie dagen geduurd. Een staking bij de meubeLfabríek ieguít ín [(rommenie hebben we buiten beschouwing gelaten. ze werd door de
vakbonden gesteund en had kennelijk nieÈ te maken met het
verzet tegen de steunroof, dat in onderseheid met de stakingen in de havens"
l8) Gegevens ontleend-aan Haagsche courant" vooz,ui.t en het augustusnuruner van Línks Fyor¿t^
19) Vooruít van !2 julÍ t934.
voLgens Het

- ll
Terwíj1 de strijd in de Amsterdamse arbeidersbuurten en elders nog in
richtten achttien hervormde predíkanten uít de hoofdstad
zich per te1"e¡¡ram tot minister-president Colijn:
",,,: gezien de noodn díe dn brede ktdngen wordt geLeden,
ueLke nood zouelen tat uerbitt;eríng heef:t gebraeht".,. heî
d?ingende uerzoek de steunuítker,.tngen, díe- dreígen bened.en
het bestaansminimwn te komen" op - hun uordg peTL ærug te
brengen" ook aL noet &it tot àcherpere bezudnígðngeit en
oerzuaríng der beLastingen uan de hoþez,e inkomenâ aânledding geten" " "ît Z0) .
Het was een stapo die door het ultra-rechtse Haagsch MaandbLad 2t)
een tmísgreep van tle bedenkelijkste soortt v¡erd genoemd, een slap !üaarvoor
in het bijzonder rchrístelijker kranten geen goed r¿oord over hàdden, een
stap ook, die in het geheel níets uíthaalde" l{aar het was tevens een stap
waarbij al.datgene htat de emoderne arbeidersbewegíngu tot op dat moment gedaan had bijzonder ongunstig afstak. Pas op de rtãg nadat de domineu, op ã"
zojuist beschreven wijze hadden gereageerd krcamen îmodernee en andere va¡bondsbestuurders te Amsterdam bijeen om te zien of men ook een audíäntie
de regering zou aânvragen teneinde haar Ëe kunnen aantonen dat zij rnet
fij
haar besnoeiing van de steunnormen fveeL te vert hras gegaan 22). Voordien
had de lm<¡derne arbeidersbewegingt het arbeidersverzet aLleen maar a1s een
ronverantwoordeLíjke relschopp.ri; e
beschouwd en zij had zeLfs in krasse
bel¡oordingen de arbeiders opgeroepen om er een eind aãn te maken 23). Eníg
begrip voor wat er gebeurde hadden noch SDAP, noch IrlW doen blijken. Un op
dezeLfde dag dat de rmoderner vakbondsbestuurders het voorstel iot audiänl
tie bespraken, pubLíceerden de bladen van de tA,rbeidersperst een oproep
van het verbondsbestuur van het IIVV, waarín randerent d; schuld voor dà
steunverLagíng werd toegespeerd, te kennen werd, gegeven dat sDAp en NW de
handen ín onschuld wasten, maar dat tt verzet tnùrteloost rras en de arbeÍders werden uitgenodigd zíeh I gesloten aehter het llw te scharens 24),
Ïn dezelfde beschouwíng waaruiË wij reeds ín de aanhef van dit opstel
hebben geciteerd toen wíj over de schijnbare macht van de traditionelä
beídersbewegingr spraken, wordt deze oproep 'aan de arbeiderskLasse van'arNederland' even smalend en kritíseh bãooràeeld als de wijze r^raarop ín Het
VoLk en aanverwante bLaden de gebeurtenissen aLs trellåtjese werden beschreven, a1s door tgewroett of rgestookr werden tverklaarãt. ?Men moetr,
heet het,
vol.Le gang û¡as,

tteLk 'inzì.eht in
de maatsehappe'l"ijke uerhoudingen en i.n d.e
maatscLtappeLdike onk¡ikkeLing hebben t)eyLoy,en -om zodets te,
kunnen beweren. Geen... v,et¡oiutiona'íye beueging kan i.¿LLekeuríg uyt- de g,rond aov,den gestarryr;. sLecL¿t"s e"en belangy¿jke aanleidt'ngrdie de massa's i, hrm dtnp"te inner.,Lij'l<äan-

2A) Vooruít van I0 juli 1934.
van augusrus t934,
22) Vooruit vat t0 julí 1934, avondedíríe.
23) HoofdartÍkeL IIet is nu genoeg ín de diverse edíties van de
tArbeíderspers' van 7 j;li 1934.
24) Vooruil; var. t0 juli 1934, avondblad.

2l) Atlevering

-12kan het aanzijn geuen aan. ietsu uat op een opstand
kan hem ín beuegí,ng brengen. Deze aanLeödíng uas
híer aaruiezig" De uerkLozen üerden tot uanhoop gebnaeVú,

#i,Jpt,
L¿iktr

Reede Lange

tíjd

smeulde

to\doende om het uuur

te

het ondey hen.., ELke ponk
Laten u'f.tslaan" . . t' 25.

üa.g

De opmerking is grotendeels terecht, al moet men ui.ch o"i. afvragen
of er, wa'û,de sociaaldemokratie betreft, wel sprake is van een ?verliest
van maatschappeLijk inzícht, of het niet veeLeer zo is, dat haar burgerlijk wezen een typÍsch burgerLíjke ziensrvijze tot gevol-g heeft. Tlat echt,er
de op zich juiste uiteenzetting aanzÍenLíjir verzwakt is een voorafgaande
opmerking van de auteur in kwescie, díe met heü bovenstaande voLstrekt ín
tegenspraak is. Precies een bladzijde eerder namel"Íjk schiLdert hij aLs
het gevolg van de 'onmachtt (zoal-s hij het noemt) van SDAP en NW, dat
"de Leiding uan hel; uitr)ng ge1)en aan de oueraL bí,i de ue?kLoaen bestaande onteuyedenheíd. ", geheeL aan de uerkLoaenstrijdkorwnrtees la'san, de ondev' eor¡ntunístísehe inuloed uerkerende organisaties uan de ueyklozen zeLf, ". onder hun
Leídíng z'terd" ". dpor geoyganiseerd uenzet uorm en geotaLte
gegeüen

aan hun nechtmatíge woede.,." 26).
Van dit kenneLí.jk hardnekkig dwaalbegríp laat Sneevliet in zíjn reeds
gerloemde brochure geen spaan heeL. Hij verwijst niet alLeen de zogenaamde
leiding van de r¿erklozen-strijdkommítees naar het rijk der fabelen, maar
eveneens de zogenaamde invLoed van de (boLsjer¡istísche) Rode Vakbewegings
0ppositíe (RVO) op de sol-idaríteítsstakingen van bourwakkers en transportarbeíders 27). Overígens zijn de door. Zr,rertbroek geschreven nabeschouwing
en de brochure van SneevLiet de eníge türee geschriften over het werkLozenverzet van 1934 díe de moeite waard zijn en serieus dienen te norden genomen.. I{et feit dat, Zr¿ertbroek, die aan het slot van zijn uíteenzetting de
poLitíek van Col"ijn als fopmarcherend. fascismet definíeert en er de arbeiders voor waarschuwt, ruim zes jaar Later met pak en zak naar het fascísme
van de Duítse bezetter is overgálopen, verandàrt daaraan niets. lltaar aLs
wij zeggen, dat deze three geschriften serÍeus moeten worden genonen, dan
bedoeLen wij alLéén maar dat zíj door toon en inhoud gunstig afstehen bij
andere geschriften, over hetzelfde onderwerp, zoals bijvoorbeeld het indertijd door de boLsjewieken de werel-d ingezonden v'Iugschríft 28), dat op een
gnoevende maníer een belangrijke rol- voor hen opeist.
2s)

G.J. Zrøertbroek, Het uerzet der weykLozen" oorza,ak, doeL

resultaatt btz.

en

8.

26) Idem, bLz. 7,
27) H. Sneevlíet., Storm in de Jordaan, als voren, blrz, 26,
28) De stnijd tegen de steuntserlagíng" lVederLandsche arbeidens
op de barrieaden" 1934. - De eníge passage hierín rüaarmee rre
ons min of meer kunnen verenigen, is díe weLke betrekkíng

heeft op het telegram van de lB predikantene $raarvan wordt
gezegd, dat deze ¡onzacht door de proËestbewegíng zijn wakker geschud en beginnen t,e vrezen, dat de polítiek van Co*
liJn weL eens.., gevol.gent zou kunnen hebben die hoogst onaangenaam

zijn voor de heersende kfasse en haar

tra$¡anten.

-
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Dat wij zoweL het betoog van Zwertbroek als dat van Sneevliet belangv¡ekkend vinden betekent bepaald n i e t , dat rvij de strekking ervan zou<len onderschrijven. Integendeel-, hun beider anal"yse lijdt volgens ons aan
dezeLfde zwakte. Deze namelijk, dat - hoe treffend bepaaLde opmerkingen
ook mogen h'ezen - de traditionele rarbeidersbewegirrgt bekritiseerd en ver-

zij heeft nagelaten, $rat zij naar î t oordeel der respektieveLijke schrijvers zou hebben moeten doen" Dat het, gezien hun karakter, vanzelfsprekend waso dat ze tzíct. in al"le opziehten en onder aLle omsLandígheden legaal verklaardeÌ - zoals Zrvertbroek opnerkte - en dat het,
alLeen maar begrijpelijk was, dat zij - zoals Sneevlíet schreef - taan ,fe
verkeerde kant van de barrikade ging staane, dat inzicht onÈbreekt beiden.
Zwertbroeks brochure, ongeveer l'aLf. zo groot aLs die van Sneevliet,
is niettegenstaande haar beknoptheid, een veel helderder betoog, dat níet
ont,sierd wordt door wijdlopigheid of een neiging tot pathos. Daar staat tegenovere dat Sneevliet het licht laat schijnen op het spontane karakter
van het werklozenvexzet en op de aanwending van daaruít voortvLoeiende
strijdvormen" Hij doet het echter naar onze smaak veeL te terloops en hij
gebruikt naar onze smaak een onevenredig deel van zijn schríft (niet minder dan 17 van de in totaal 29 bLadzLjden) voor puur pol-itieke beschouwíngen, hier en daar zeLfs aan de ínternatíonale poli.tíek gewijd. Ben dergef.ijke politieke tkonklusief treft men ook in de slotalinea aân, En pal eraan vooraf gaat een passage, waarin de auteurr op dezelfde maníer als de
OSP het in een manifesÈ had gedaan, de politÍeke waar uit de eigen kruideniersr^'inkel aanprijst. tleve de man van de RSP', is ín feite wat hij roept"
Zr,rertbroek bezondigt zích niet op die manier. Hij houdt géén pleidooí
voor zijn eigen standje. Idat hij echter wél- met SneevLiet, met de 0$P en
aLLe overige tLinkset groepen of partijen gemeen heeft is, dat hij níet
verzuimt te vertellen, wat de zich verzettende werkloze ett werkende arbeíders zouden hebben moeten ondernemen om hun strijd krachtiger en effektiever te maken. De vraag hoe of het weL gekomen is, dat zíj die dingen niet
ondernamen, heeft geen der hier genoemde auteurs of groepen gestel"d, laat
staan dat zíj nader door hen werd onderzocht.
De enige groep die destijds wel een bescheiden poging tot een wat dieper gravende analyse heeft ondernomen is die der InternaÈíonale Communís-'
ten" In augustus 1934 schreef. zíj in haar Persrlienst (7e jrg. no. ll) dat
de maatsehappeLijke ontwikkeling een fase had bereikt, waarin aan detLeiderspartijenr geen andere keus overbJ.eef dan zich van de stríjd der arbeiders af te keren wiLden zíj niet het gevaar lopen vân een vernietiging van
hun organisatÍe en dat anderzijds de tijd voorbij was, r,¡aarin een bepaald
deeL van de arbeidersklasse met kans op succes strijd voor groepsbelangen
zou kunnen voeren. Daaraan v¡erd dan nog toegevoegd, dat thet demonstratíef
uitíng geven aan ontevredenheid over díe maatregelen die het kapitaaL nodig heeft om zích te handhaven, door de bourgeoísíe niet meer kon r.rorden
oordeeld wordt orndat

geduldr.

Na een hal-ve eeuw is het mogel-íjk <lit aLLes veel scherper en precieser te formuleren. De G.I.C. besefte welisr¡aar dat de tijd waarin de diverse partijen bepaalde belangen der arbeidende klasse kon¡len behartigen voorgoed verstreken r¿as en dat zij zich niet aehter een typisch proletarische
strijd konden scharen zonder dat zij met ondergang rverden bedreigd, hetzíj
- voegen wij eraan toe - van buiten af dan r¡el van binnen uit. llaar desondanks sprak ook de GIC nog r,/an een eventueel tverraad t van de oude organisatÍes, een woordgebruik dat naar onze opvatting getuígt van een (nog) on-

t4voldoend

inzíchc dat de bedoelde organisaEies ín burgerlijke

bodern

worte-

1en.

Aan het begin van díc opsËeI hebben wij verklaard, dat het rnrerkLozenverzet van 1934 het eínde van een iLlusie (omtrent de oude arbeidersbet¡eging) markeerde. Ì,faar il-lusies sterven nu eenmaal een Langzame dood" Het
is níet toevallig, <lat de sociaaldemokratie, die zich toen zij als priLle
beweging nog van de grond moest komen, nadrukkeLijk van het Plaingoproer
distancieerde 29), in 1934 niet minder nadrukkel-ijk afstand nam van de felLe strijd díe toen ontbrandde. Maar dat het geen toeval was k6n eerst ge1eíde1íjk aan blijken en duidelijker worden, naarmate de zelfstandige arbeídersstrijd in omvang en betekenis toenam.
De gebeurtenissen van díe bewogen ju1-imaand, die nu vijftig jaar achdat zij ondubbelzinons
t,er
lígt, ontl"enen hun betekenis bovenal hieraan,rproletarische
voorhoezogenaamde
de
nig aantoonden hoe volkomen hulpeloos
genoopt"
I"Iat
r^rerden
praktísch
proletariärs
optreden
tot
denf waren zodra
rarbeide
dat
oude
LÌas
dit,
l-ieE
zien,
het verzet in de Jordaan en el-ders
dersbewegingr haar taak - de emancípatie van de arbeiderskLasse - had volhaar en de arbeidersklasse letooíd en dat nu de tegenstelLingen tussen
rarbeídersber,legingr
¡¿as voor de ar*
oude
vensgrooË aan de dag traden, De
van de arbewegíng
de
nieuwe
geen
l.faar
betekenis nreer"
beiderskLasse van
arbeidersstrijd,
fstandige
beíders, dat wi1 zeggen3 de zeL
stond nog in de kínderschoenen. TerwíjL er niet aan behoefde te rvorden getwíjfeld, dat het oude had afgedaanr'hras het voor diskussie vatbaar of het
nieuwe nu aL wel of nog net niet was geboren. Onder die omstandigheden waren aan de toenmalige verzetsbeweging grenzen gestel.d die zíj niet doorbreken kon. Haar betekenis ís er niet minder om,

29) Ilen zie de aanhef van het aan het Palingoproer gewijde hoofdstuk in Vliegens De Dageraad der VoLksbeoz'íiding I" b1-z, 233.
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llet sLotartíkel van onze seríe }tser een po'úere en ouer een üezerl.Liike
kritie op de socðaal-demol<yatde zal verschijnen in het augustusnummer"

