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II

OPROERR EN COMMUNISMUS
A M S T E R D A M !! 1 8 4 8

IN

Dee eerste sporen van socialisten in Amsterdam werden zichtbaar in het revolutiejaarr 1848. Veel aanhangers had de nieuwe heilsleer op dat moment
nogg niet, maar in Amsterdam verbleef een kleine kring van meest Duitse
handwerkslieden,, die in contact stond met de communistische beweging in
hett buitenland. Het was dit kleine groepje dat de eers te pogingen ondernam
omm de Amsterdamse werklieden te winnen voor een socialistische arbeidersorganisatie.. In die pogingen stuitten zij op onvermoede hindernissen en
problemen.. De Amsterdamse arbeiders hadden vanouds een eigen wijze om
hunn ongenoegen over de sociale omstandigheden kenbaar te maken. Staandee in een rijke traditie van collectieve actie, in de vorm van kortstondige,
maarr hevige stadsoproeren, leken de Amsterdammers doofvoor de communistischee oproep tot organisatie en 'zedelijke beschaving'. Hoe moeizaam
hett verloop ook was, de gebeurtenissen in 1848 brachten de eerste kennismakingg tussen Amsterdamse arbeiders en bevlogen socialisten tot stand.
Diee eerste kennismaking vormde het beginpunt van een langdurig proces,
waaruitt uiteindelijk de socialistische arbeidersbeweging van Amsterdam
zouu groeien.

II 't Hol achter de Nieuwe Kerk.

