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Zondagg 7 juli 1878, de dag waarop in Amsterdam een plaatselijke SociaalDemocratischee Vereeniging werd opgericht, is veelal beschouwd als de formelee geboortedag van de socialistische beweging in Nederland. Willem Vliegenn liet er zijn Dageraad der volksbevrijding mee beginnen, terwijl Dirk Hudig
zijnn voorgeschiedenis van de socialistische vakbeweging op dezelfde datum
liett eindigen. Berend Bymholt zag in de SD v 'de eerste geprononceerd socialistischee vereeniging in ons land', met welker oprichting in 1878 'de eigenlijkee socialistische propaganda' pas zou zijn begonnen.1 Uit dit 'geprononceerd'' en 'eigenlijke' sprak echter wel een zeker voorbehoud. Hoewel
misschienn minder geprononceerd en meer vermengd met 'oneigenlijke'
elementen,, was de strijd van de socialisten in Amsterdam inderdaad al veel
eerderr begonnen. Dat de grondslag voor de latere beweging werkelijk pas
opp 7 juli 1S78 was gelegd, valt dan ook moeilijk staande te houden. Onder
dee oprichters waren er geen die zich niet al veel eerder als socialist hadden
doenn kennen. Volgens Vliegen brak op 7 juli 1878 de 'dageraad der volksbevrijding'' aan, maar in zijn biografische schetsen van betrokken Amsterdammerss als Gerhard, Ris, Ansingh, Schroder en Penning ontkwam ook hij er
niett aan, te verhalen van hun eerdere bemoeienissen met socialisme en arbeidersbeweging.. Alleen al gezien deze continuïteit van het personeel, was
hett niet verwonderlijk dat veel denkbeelden, praktijken en politieke vormenn die de Internationale hadden gekenmerkt, onverkort van kracht bleven. .
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[10]] Karel Antonie Bos, voormalig suikerbakker, socialistisch colporteur, 'straatboekhandelaar' en uitgever
vann brochures.

