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Geschiedenis wordt niet alleen geschreven vanuit hedendaagse 

perspectieven, deze wordt ook geschreven vanuit heersende 

perspectieven.  In de politiek in Nederland zien we laatste ja-

ren een toenemende belangstelling voor het idee van een nationale identiteit, en zo waar, en nota bene 

geïnitieerd door de vroegere voorman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen, werd niet lang gele-

den besloten tot de oprichting van een Nationaal Historisch Museum. Deze lijkt ondertussen door de 

achterdeur van voormalig Paleis Soestdijk naar de mestvaalt van diezelfde geschiedenis te worden ver-

wezen. Laat verder niet onverlet dat in het politieke debat de idee van een Nederlandse identiteit en de 

vanzelfsprekendheid van wat Nederland nu is, stevig in de stijgers is gezet. Daarmee wordt „de‟ ge-

schiedenis gedegradeerd tot een soort prehistorie van het bestaande, alsof het bestaande de logische, 

noodzakelijke en enige uitkomst is van de geschiedenis. Niets is echter minder waar. Identiteiten zijn 

wankele constructies, die bepaald worden door de relaties die mensen met anderen hebben en van de 

manieren waarop zij in die relaties betekenis geven aan omgeving, anderen, elkaar en zichzelf. En wat 

Nederland nu is, is de onzekere uitkomst van relaties en conflicten. Zo was de 18de eeuw een tijdvak 

waarin patriotten en revolutionairen in opstand kwamen tegen wat zij noemden de „Oranjetirannie‟ en 

korte metten maakten met hun heerschappij.  

`Te wapen, edele patriotten, te wapen! Laat overal weerklinken deze vrijheidskreet, die de ti-

rannen van ontzetting doet verstijven´ 

Onder de leus „gelijkheid, vrijheid en broederschap‟ ontstonden op tal van plaatsen Revolutionaire Co-

mités, welke regenten afzetten en vormen van directe democratie praktiseerden.  Hoewel tegen het ein-

de van de 18de eeuw de revolutionaire beweging verzwakt raakte, en velen hun toevlucht zochten tot 

Frankrijk, geeft het voorbeeld dat de hedendaagse vanzelfsprekendheid van de monarchie het resultaat 

is geweest van een lange strijd waarvan de uitkomst lang onzeker leek. En garanties uit het  verleden 

geven geen garanties voor de toekomst. Gelukkig maar! De toekomst is open, hoewel we die niet maken 

in de omstandigheden van onze keuze, om Marx te parafraseren.  

In “De vlegeljaren van het vroege radicaal-socialisme in Hengelo 1890-1920” verhaalt Ron Blom van 

de sociale strijd in één van de knooppunten van de textielindustrie in Nederland. Hij laat in zijn bij-

drage niet alleen zien hoe arbeiders zich organiseerden en verzetten tegen hun onderwerping aan het 

kapitaal, gebaseerd op een scheiding van de arbeid van productiemiddelen, maar tevens poogden alter-

natieven te organiseren. Deze hadden onder meer de vorm van coöperaties, als weerslag van gemeen-

schappelijkheid en solidariteit. Volgens de anarchist Kropotkin konden vormen van wederzijdse hulp, 

de onderlinge solidariteit, niet alleen de macht van het kapitaal beperken, maar tevens de basis leggen 

voor een  rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen. Dit wordt wel de prefiguratie strategie ge-

noemd (zie bijvoorbeeld ook het werk van John Holloway, van wie in dit nummer ook een artikel is 

opgenomen). Saskia Poldervaart omschrift prefiguratieve politiek als: 

“[De] oudste vorm/strategie van sociale bewegingen. Hierbij gaat het om organisatie van onder-

af, gebaseerd op het idee dat individuen die ontevreden zijn met de bestaande manier van leven, 

zichzelf en hun omgeving kunnen veranderen door hun idealen in het dagelijks leven vorm te 

geven. Zij negeren daarbij de bestaande machtsstructuren en/of de staat. Het gaat in deze stra-

tegie om zelfvertrouwen, zelfrespect en om een reorganisatie van het dagelijks leven.” 

De bijdrage van Ron Blom brengt ook een ander aspect van sociale strijd duidelijk voor het voetlicht: 

de radicalen van toen verbonden de strijd tegen kapitaal met die tegen het militarisme, het konings-

huis, het instituut kerk, vrouwenrechten, geboortebeperking en zelfs vegetarisme. Dit vormt tevens 
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een belangrijk thema in de post-marxistische literatuur (zie bijvoorbeeld Laclau en Mouffe), waarin 

socialistische strategie wordt besproken in termen van het politiek verbinden van uiteenlopende eman-

cipatoire strijdterreinen. Immers: “Arbeiders hebben niet enkel een leven op de werkplek, ze hebben ook een 

sociaal leven, een gezinsleven, een politiek leven, ze hebben ervaringen buiten het domein van de ar-

beid” (Henri Lefebvre, 1988).  

Een ander, in onze ogen heel belangrijk aspect dat in het stuk van Ron naar voren komt, is dat van de 

waardigheid, het gevoel van eigenwaarde, het besef van rechtvaardigheid, de drang tot zelfstandigheid. 

Een bewustzijn overgeleverd uit een pre-kapitalistisch boerenverleden.  Ook in de ogen van de al eerder 

genoemde John Holloway is eigenwaarde (dignity) een cruciaal concept, omdat het datgene dat wordt 

onderdrukt op een positieve wijze articuleert. Het drukt uit waarvóór  we vechten. Tegen de vernede-

ring, de marginalisering en de ontmenselijking zegt het: “Hier zijn we! Wij zijn mensen en we strijden 

voor een menselijkheid en een eigenwaarde die ons wordt ontzegd. Eigenwaarde = het revolutionaire 

subject, zegt Holloway. Het vormt er de kern van. Hoe belangrijk een gevoel van eigenwaarde en een 

besef van rechtvaardigheid is, konden we onlangs nog zien tijdens de rellen in Londen. Uit woede ver-

bonden met een gevoel van eigenwaarde en een besef van rechtvaardigheid kan hoop groeien. Woede 

kan creatief zijn.  Woede, eigenwaarde en besef van rechtvaardigheid kunnen bruggen vormen. Maar 

woede die niet met zulke waarden verbonden is kan uitgroeien tot blinde razernij en kan alleen maar 

destructief zijn, nihilistisch, no alternative, no future…  Om de woorden van Slavoj Zizek, te lenen: het 

drukt weliswaar een authentieke woede uit, maar ook een woede die niet in staat is zich om te vormen 

in een positief program voor sociale en politieke verandering.  Het drukt een geest van opstandigheid 

uit, maar dan zonder revolutie. De mensen, de bewegingen, wij moeten gaan inzien dat we de verande-

ringen die we willen zien ook zelf zullen moeten ZIJN. Omdat niemand anders het voor ons zal doen. 

(Zizek – “Shoplifters of the world unite”, met een knipoog naar The Smiths). 

Ten slotte roept het stuk ook wat vragen op. De term „vlegeljaren‟ suggereert ook een soort volwassen-

wording, maar in welke richting? Van spontane woede tot gedisciplineerd en georganiseerd? Van anti-

electoraal anarchisme tot partijvorming? Het kapitalisme van binnenuit uithollen d.m.v. proletarische 

coöperatie of het veroveren van de politieke macht? In wezen verhaalt het stuk over het volwassen 

worden, het rijpen van een schisma (binnen of buiten de electorale arena) dat tot op de dag van van-

daag voortduurt. Verder vragen we ons af: waarom Hengelo? Wat was er zo bijzonder aan Hengelo 

voor een  schets van de vlegeljaren? Stond de lokale ontwikkeling model of liep die juist achter of voor 

op landelijke ontwikkelingen? En in hoeverre waren ontwikkelingen net over de grens misschien wel 

veel belangrijker voor de mensen in Hengelo? Denk bijv. aan de ervaringen van seizoenarbeiders in 

Duitsland.  

Het zijn vragen die echter niets afdoen aan het belang en de leesbaarheid van het stuk. Het is met veel 

empathie en heel beeldend geschreven. Het legt een vergeten en  verborgen geschiedenis bloot en het 

helpt ons, mét de vragen die het oproept en de voorbeelden die het laat zien, met het “verleden tegen 

het heden te denken”.  

De bijdrage van Ron Blom laat zien dat geschiedenis niet moet gaan om het verklaren van Nederland 

als unieke identiteit, zoals centraal stond in het Nederlands Nationaal Museum. Dat wat als Nederland 

wordt aangeduid, is niets anders dan een arena van conflict en strijd. Om die reden zouden socialisten 

niet moeten pleiten voor een Nationaal Historisch Museum, maar, als zij al een museum willen, één 

over sociale strijd. Maar meer nog dan een museum, is er een dringende behoefte om aan geschiedschrij-

ving te doen over die strijd, want in de heersende geschiedenis zal die amper aan bod komen.  
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Met de opkomst van de industrialisatie in vooral 

de textielnijverheid verschenen tevens de econo-

mische en politieke organisaties van de socialis-

tische arbeidersbeweging. Oude wijzen van wo-

nen en werken verdwenen. Na verloop van tijd 

namen de eerste arbeiders initiatieven om aan de 

situatie van rechteloosheid en armoede een einde 

te maken. Daarnaast groeide de roep om meer 

zeggenschap in de vorm van bijvoorbeeld het 

algemeen kiesrecht. Deze plaatselijke initiatie-

ven vonden aansluiting bij landelijke en interna-

tionale ontwikkelingen. In dit artikel zal ik te-

gen de achtergrond van de economische, sociale 

en politieke omstandigheden in Hengelo een 

beeld schetsen van de vroege plaatselijke socia-

listische arbeidersbeweging in de periode 1890-

1920. Ik concentreer me hierbij op de kopstuk-

ken en stromingen op de linkerflank van de soci-

aal-democratie.  

 

HET TWENTSE STELSEL 

 

Halverwege de negentiende eeuw werden het 

kaarden en spinnen gemechaniseerd. Na 1860 

kwam ook de ontwikkeling van het weven in een 

stroomversnelling. De Twentse thuisweverij 

werd overvleugeld door de machinale productie 

in weeffabrieken en de stoommachine begon aan 

zijn triomftocht. De sociale verhoudingen veran-

derden ingrijpend (1). De industrialisatie vond 

echter plaats op kosten van de loonarbeiders en 

loonarbeidsters. Van het aantal volwassenen 

werkzaam in de textielindustrie was ongeveer 

een derde vrouw. Met de snelle mechanisatie 

nam hun aantal toe, want het thuisweven in de 

boerengezinnen verloor aan betekenis. Er ont-

stond een loonarbeidersklasse, vooral gehuisvest 

in de provinciesteden, die op zichzelf was aange-

wezen. Een deel van de fabrieksarbeiders was 

afkomstig uit de gezinnen van de boerenwevers. 

De ouderen bleven veelal thuiswevers. In het 

collectieve arbeidersbewustzijn leefde het boe-

renverleden voort. Dit bepaalde de normen 

waaraan de industriële arbeidsverhoudingen ge-

meten werden. Gevoel van eigenwaarde, drang 

tot zelfstandigheid, besef van rechtvaardigheid 

waren normen die sterk door het eigenmachtige 

werkgeversoptreden werden aangetast, maar wel 

maatgevend bleven (2). 

 

Vanaf 1890 tot in de jaren twintig van de vorige 

eeuw maakten de Twentse werkgevers vaste af-

spraken over keihard optreden bij arbeidson-

rust. Iedere staking, hoe klein of gerechtvaar-

digd ook, zou worden beantwoord met een uit-

sluiting van alle arbeiders, in alle fabrieken. Ook 

elders in het land gebeurde dit wel, maar in 

Twente kwam het tot een vast systeem als ge-

volg van een tweetal omstandigheden. De onder-

nemers waren al enkele decennia heer en meester 

over de hele streek. Daarnaast was het voor de 

arbeiders nauwelijks mogelijk om uit te wijken 

naar ander werk (3). Een uitzondering daarop 

vormde het zoeken van werk over de grens in 

steden als Bocholt en Nordhorn in het Duitse 

Münsterland (4).  

 

Zoals we verderop zullen zien hadden de onder-

nemers en het establishment de beschikking 

over vele middelen om de vroege socialistische 

beweging en haar vertegenwoordigers tegen te 

werken.  

~ 

Ron Blom 
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‘ROOIE BENNINK’ 

 

Gerrit Bennink was de man die voor het eerst 

het socialisme in Twente propageerde en lange 

tijd de belangrijkste voorman was. „Hij was in 

Twenthe, den industrieelen hoek bij uitnemend-

heid, de eerste man die in de bazuin blies voor de 

slapenden te doen ontwaken‟, aldus Ferdinand 

Domela Nieuwenhuis (5). Bennink was ook wel 

bekend onder zijn bijnamen „Rooie Bennink‟ en 

„Pokkel Bennink‟. Hij is geboren te Ambt-

Almelo op 28 januari 1858 en zou overlijden te 

Hengelo op 14 januari 1927. Hij was de zoon 

van J(oh)annes Bennink, akkerbouwman en 

huiswever, en Johanna Geerdink. Op 11 novem-

ber 1886 trad hij in het huwelijk met Gezina ter 

Weer, dienstbode, met wie hij vier dochters en 

een zoon kreeg. 

 

Aanvankelijk vond Bennink werk als textielar-

beider (spinner), maar in 1872 brak er in de fa-

briek waar hij werkte bij het opsteken van het 

gas brand uit. Toen de brand de derde verdie-

ping bereikt had sprong Bennink met drie mede-

arbeiders van de vierde verdieping naar bene-

den. Bennink liep hierbij zodanig rugletsel op 

dat hij zijn werk niet meer kon doen. Hij werd 

portier bij de Nederlandsche Katoenspinnerij in 

Hengelo (6). Voor zijn directeur R.A. de Mon-

chy had hij aanvankelijk veel sympathie. Deze 

'heeft zijn werklieden lief en dezen hem'. Ook 

over de fabrikant D.W. Stork was hij toen nog 

zeer te spreken. 

 

In 1880 las hij De Werkmansbode, het blad van 

het Algemeen Nederlandsch Werklieden-

Verbond (ANWV). Van deze gematigde liberaal-

progressieve eerste vakcentrale was hij 

'verspreid lid'. In het blad schreef hij in 1880 en-

kele artikelen, ondertekend met 'een werkman 

der fabriek' (7), en zag hij een oproep van F. Do-

mela Nieuwenhuis om een aantal vragen te be-

antwoorden betreffende de toestand der arbei-

dersklasse (8). In een reeks brieven die hij in de-

cember 1880 aan Domela Nieuwenhuis schreef 

deed hij dit uitvoerig (9). De antwoorden van 

Domela radicaliseerden zijn opvattingen en na-

men zijn weerzin tegen de volgens hem ruwe ma-

nieren van de Sociaal-Democratische Bond 

(SDB) weg. 

 

VAN ANWV NAAR SDB 

 

In 1882 stuurde De Monchy hem naar Amster-

dam om een cursus handenarbeid te volgen zo-

dat hij daarin aan de kinderen op de spinnerij les 

kon geven. Hier maakte hij eindelijk kennis met 

Domela Nieuwenhuis in levenden lijve (10). Na 

zijn terugkeer in Hengelo hield hij enkele druk-

bezochte openbare vergaderingen, waarin hij 

zijn nieuwe socialistische opvattingen enthou-

siast uiteenzette. Bennink stuurde een telegram 

naar het ANWV-congres (Pinksteren 1882) met 

de opwekking 'flinke besluiten' te nemen. Toen 

dit niet gebeurde koos hij voor de SDB en vanaf 

9 september 1882 verschenen in Recht voor Al-

len zijn 'Brieven uit Twenthe'. 

 

De Monchy nam dit niet en ontsloeg de 

'onruststoker' (11). Het nummer van Recht voor 

Allen van 3 maart 1883 meldde zijn ontslag en 

stelde een strijdpenning voor hem in (12). In 

Twente kon hij geen werk meer vinden maar 

door bemiddeling van Domela Nieuwenhuis en 

de sociaal betrokken ondernemer J.C. van Mar-

ken kon hij in Delft op de Gistfabriek een baan 

als timmerman krijgen (13). Bennink is Van 

Marken hiervoor altijd dankbaar gebleven en 

heeft 'nooit kwaad over hem kunnen horen en 

hij heeft hem altijd verdedigd', aldus de bekende 

Gerrit Bennink,. Foto: Internationaal Instituut 

voor Sociale Geschiedenis (IISG) 
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sociaal-democraat Willem Vliegen. Hij kwam bij 

Van Marken thuis en voerde lange gesprekken 

met hem. 

 

In socialistische kring golden zijn hervormingen 

vaak als 'lapwerk'. Frank van der Goes, die Van 

Marken tijdens diens leven veelvuldig aanviel, 

bestempelde diens levenswerk bij zijn overlijden 

als een 'levensleugen' (14). 

 

Weldoener Van Marken gaf de volgende be-

schrijving van Bennink: 'Een man van ongeveer 

30 jaar, klein en misvormd van gestalte, maar 

met een levendig oog en fijne gelaatstrekken, 

terwijl de golvende lokken tot bijna op de breede 

schouders reiken. Hartstochtelijk en dweepziek 

van natuur, begaafd met een meer dan gewonen 

aanleg, is reeds in de jongelingsjaren zijn oog 

geopend en zijn hart ontvlamd voor de nooden 

van het Twentsche fabrieksvolk' (15). 

 

Het werken in de fabriek lag Bennink niet en 

Van Marken stelde hem in staat een opleiding 

voor horlogemaker te volgen. Tot juli 1885 bleef 

hij in Delft, in januari 1886 vestigde hij zich als 

horlogemaker in Hengelo en in november 1886 

trouwde hij (16). De socialistische arbeidersbe-

weging was in zijn afwezigheid door het ont-

slaan van de belangrijkste activisten zwaar ge-

troffen. De enkele jaren eerder opgerichte Werk-

liedenvereniging „Excelsior‟ was waarschijnlijk 

uit angst voor represailles (broodroof) niet open-

lijk socialistisch, maar hield in 1885 wel enkele 

openbare vergaderingen, die goed werden be-

zocht (17). 

 

GERHARD MANTEL 

 

Naast Bennink was Gerhard Mantel een andere 

belangrijke socialistische voorman. Mantel ont-

moette Ferdinand Domela Nieuwenhuis in au-

gustus 1885 op het Hengelose station. Hij nodig-

de de socialistische voorman uit om bij hem 

thuis te komen eten. Deze weigerde echter het 

voorgeschotelde te gebruiken. Mantel herinnerde 

zich nog: „Dat was een teleurstelling voor ons; 

we hadden nooit van vegetarisme wat gehoord 

en zulke gasten op bezoek!‟ (18). 

 

Zijn werkgever was op de hoogte van de komst 

van Domela Nieuwenhuis. Nadat hij gesproken 

had op een kiesrechtbijeenkomst in Hengelo 

werd Mantel ontslagen. Maar Mantel liet zich 

hierdoor niet uit het veld slaan. Zes weken later 

vond de bekende kiesrechtdemonstratie van 

1885 plaats in De Haag. Voor het eerst nam 

Twente deel aan deze landelijke betoging: 

„Mantel van Hengeloo en Goorhuis van Ensche-

de waren de vertegenwoordigers der arbeiders. 

Zondagsmorgens, terwijl de meerderheid der in-

woners nog dommelde, werd Mantel, door een 

vijftigtal arbeiders, het Kiesrechtlied van Van 

Raay zingende, vergezeld naar het station. Het 

prikkelende lied: „Rijke eerste Kamerheeren, 

Woekeraars, dieven eerste klas‟, klonk door 

Hengeloo‟s stille straten. Dit totale vergeten van 

hun slavennatuur zou gewroken worden door 

onze brave parvenu‟s. Goorhuis te Enschede, 

Zijlstra en Zenderink te Hengeloo werden ont-

slagen. Werd Goorhuis bij zijn terugkomst uit 

Den Haag door een groote menigte arbeiders 

opgewacht en zingende de stad binnengetrok-

ken, anders verging het Mantel die eveneens 

door een groote massa opgewacht werd, doch 

met minder goede bedoelingen. Het kwam niet 

tot handtastelijkheden, niettegenstaande de hee-

ren en hun trouwe onderdanen, bijgestaan door 

de guurste typen uit de kleine burgers, hun best 

hadden gedaan.‟ (19) 

 

De familie Mantel, woonachtig aan de Annink-

weg 2, stond bij de autoriteiten bekend als een 

radicaal-socialistische familie. Vader Mantel 

verdiende na zijn ontslag zijn brood als manu-

facturier en zal dit gecombineerd hebben met 

het uitventen van zijn politieke opvattingen. 

Moeder Johanna ten Cate was actief op het ge-

bied van vrouwenrechten, pacifisme en geboor-

tenbeperking. Johanna en Gerhard hadden vier 

zonen en twee dochters. De zoons Ferdinand 

Karel Mantel en Georg Wilhelm waren kleerma-

ker. Beiden figureerden als anarchist op de lijst 

links-extremistische personen, die door de na de 

het einde van de Eerste Wereldoorlog opgerichte 

Centrale Inlichtingendienst werd bijgehouden. 

Dochter Gezina gaf de socialistische boodschap 

door aan haar toekomstige man Hendrik Meijer 

(20).  

 

Bennink, Mantel en hun SDB stuitten regelma-

tig op tegenwerking door de autoriteiten. Toen 

in 1890 voor de eerste maal de Dag van de Ar-

beid werd gevierd was dat een groot succes. 

Honderden mensen namen deel aan de openbare 

bijeenkomst. Bennink had de Officier van Justi-

tie van te voren geïnformeerd over het voorne-
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men de rode vlag uit te hangen. Deze liet weten 

het er niet mee eens te zijn, hoewel hij moest 

toegeven dat hij daar geen juridische grond voor 

had. Bennink was het oneens met deze willekeur 

en ontrolde het rooddoek. De burgemeester 

greep in en liet de vlag tijdens de toespraak van 

de socialistische voorman verwijderen. De SDB-

afdeling besloot het niet tot een bloedige con-

frontatie te laten komen en verzette zich niet 

(21).  Ook in latere jaren bleek de 1-mei opkomst 

altijd weer groot te zijn. Vanuit heel Twente 

kwamen de socialisten en hun aanhangers naar 

Hengelo om de Eerste Mei te vieren. 

 

'DE MEEST GERAFFINEERDE  

UITZUIGER VAN ZIJN VOLK' 

 

Aanvankelijk bestond vanaf 1885 alleen in En-

schede een kleine SDB-afdeling onder leiding 

van Albert Exoo. Na zijn ontslag werkte Exoo 

als broodverkoper. Bennink, die net als Exoo als 

kleine zelfstandige minder kwetsbaar was, richt-

te in Hengelo in 1886 een SDB-afdeling op waar-

van hij voorzitter werd. Daar ging een bezoek 

van Ferdinand Domela Nieuwenhuis aan vooraf. 

Door zaalafdrijving was men gedwongen uit te 

wijken naar een bevriende kastelein in het nabij 

gelegen Boekelo. Binnen één jaar tijd waren er 

twaalf aangesloten vakverenigingen. 

 

Ter stimulering van de plaatselijke beweging 

vond in Hengelo tijdens de kerstdagen van 1886 

het SDB-congres plaats. Dit ging gepaard met 

een openbare vergadering in café Ter Welle, die 

Bennink voorzat. Als sprekers traden op Domela 

Nieuwenhuis en de Amsterdamse socialist Jan 

Anton Fortuyn (22). Omdat dit congres door 

autoriteiten en logementhouders op alle mogelij-

ke wijzen werd gedwarsboomd, verweet Bennink 

de fabrikant D.W. Stork 'de meest geraffineerde 

uitzuiger van zijn volk' te zijn. Omdat Stork 

zichzelf niet zonder grond als een bijzonder soci-

ale werkgever beschouwde, voelde hij zich zeer 

gegriefd. Misschien nam Bennink juist Stork op 

de korrel omdat deze niet aan het socialistische 

vijandbeeld van de werkgever beantwoordde en 

door zijn sociaal beleid de opmars van het socia-

lisme in Hengelo inderdaad vertraagde. Stork 

deed Bennink een proces aan. Dit vond op 8 mei 

1887 plaats. 

 

Volgens de socialistisch chroniqueur Berend 

Bymholt hield Bennink een rede 'die een aan-

klacht tegen de Storken bevatte zoo verplet-

Congres van de Nederlandse afdeling van de Internationaal Anti-Militaristische Vereniging (IAMV) in 1915. Aan weers-

zijden van de tafel: F. Domela Nieuwenhuis en christen-socialist N.J.C. Schermerhorn, die behoorden tot de oprichters 

in 1904. Niet lang hierna was de organisatie betrokken bij het zogeheten Dienstweigermanifest, dat mede werd onderte-

kend door Hengeloërs zoals G. en F.K. Mantel, de koopman G.J. Meulenbelt, de meubelmaker en secretaris van de Vrije 

Socialisten Vereniging Johan Heinrich Wichems, de kleermaker Johannes Jacob Wage en de schilder Cornelis van 

Zelm. J. Giesen, Nieuwe geschiedenis. Het antimilitarisme van de daad in Nederland, Rotterdam [1923], p. 81-90.  
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terend dat zij, schuins tegenover Bennink geze-

ten om beurten rood, wit en geel werden.' (23) 

Bennink werd veroordeeld tot tien dagen gevan-

genisstraf. Stork organiseerde voor zijn perso-

neel een vergadering. Ruim tweehonderd van 

hen gaven gehoor aan de oproep om deze bij te 

wonen. Acht arbeiders bestreden de kritiek van 

Bennink op Stork. Een honderdtal arbeiders 

bracht na afloop Stork een serenade. Later trok-

ken zij naar het huis van Bennink uiteraard niet 

om hem een serenade te brengen. Daar aangeko-

men troffen zij een aantal arbeiders van wie er 

zes bij Stork werkten, die klaarstonden om Ben-

nink te verdedigen. Daarop droop de stoet af na 

de nodige dreigementen geuit te hebben. De zes 

Stork-arbeiders werden de volgende dag ontsla-

gen. Erger voor Bennink was dat de fabrikanten 

hun arbeiders verboden iets bij Bennink te ko-

pen of te laten repareren (24). 

 

Op 9 januari 1888 kwam het, nadat de grieven 

zich hoog hadden opgestapeld, tot een woede-

uitbarsting bij de fabrieken van de gebroeders 

Scholten in Almelo. Arbeiders gooiden de ruiten 

in bij de fabrikanten onder het zingen van spot-

liederen. De politie hakte er op in. Bennink 

spoedde zich naar Almelo toen hij van de rellen 

hoorde. Samen met Exoo keurde hij de vernie-

lingen af. Zij slaagden erin de woede uitbarsting 

om te zetten in een gedisciplineerde staking. Na-

dat er reeds eerder rellen en korte spontane sta-

kingen waren geweest, vormde dit arbeidscon-

flict het begin van het georganiseerde Twentse 

arbeidersverzet. Het stakingscomité vergaderde 

bij Exoo thuis. De staking duurde drie maan-

den. Van Marken stond achter de stakers en 

steunde de geldinzamelingen (25). De coöpera-

tieve bakkerij uit Den Haag stuurde brood. 

 

De coöperatiegedachte vond weerklank bij grote 

delen van de Twentse arbeiders. Volgens Recht 

door Zee was in 1891 minstens twee-derde van 

de werknemers lid van een coöperatie. Toch was 

het blad van mening dat dit de arbeiders niet 

zou helpen. Dat ze niet behoorlijk konden leven 

kwam niet omdat ze teveel moesten betalen voor 

de levensmiddelen, maar omdat ze te weinig 

loon kregen. Vraag en aanbod bepaalden het 

loon; door de coöperatie werd het levensonder-

houd van de arbeiders goedkoper, ten gevolge 

waarvan het loon zou dalen. Een deel van de co-

öperaties zou aansluiting vinden bij de in 1901 

opgerichte vereniging Gemeenschappelijk 

Grondbezit (GGB). Dit was een beweging van 

landbouwkolonies, verbruikscoöperaties en pro-

ductieve associaties, die samen de beweging van 

„binnenlandse kolonisatie‟ moesten vormen. De 

arbeiders zouden zelf de productie ter hand moe-

ten nemen om zo het kapitalisme van binnenuit 

uit te hollen en de nieuwe maatschappij op te 

bouwen (26).  

 

Op 9 april 1888 beëindigden de socialistische 

voormannen de staking nadat de fabrikanten 

concessies hadden gedaan. Onder het zingen van 

het Vrijheidslied gingen de arbeiders weer de fa-

briek in, maar vijf stakingsleiders, die bij Schol-

ten werkten, bleven buiten de poort. 

 

Op 11 maart 1889 reisde Bennink naar Den 

Haag om de grote manifestatie voor de wettelij-

ke beperking van vrouwen- en kinderarbeid bij 

te wonen. Bennink maakte indruk met zijn op-

treden. Hij “nam op de tribune plaats naast een 

kind, dat met hare handjes de zwarte banier van 

Twente hield omkneld, waarop met witte letters 

de eisch te lezen stond van afschaffing van vrou-

wen- en kinderexploitatie. Bennink had dit 

meisje, dertien jaar oud, doch niet meer ontwik-

keld dan een kind van zes, meegenomen „als een 

levend protest tegen den langzamen kinder-

moord in het zoogenaamde Twentsche paradijs”, 

aldus Bymholt (27). 

 

RECHT DOOR ZEE, ORGAAN GEWIJD 

AAN DE BELANGEN VAN VERDRUKTEN 

EN MISKENDEN (28) 

 

Bennink stond aan de basis van de regionale ra-

dicaal-socialistische pers. In april 1891 zag het 

Twentse blad Recht door Zee, orgaan gewijd aan 

de belangen van verdrukten en miskenden het 

licht. Het verscheen elke zaterdag en behoorde 

tot dezelfde politieke familie als Recht voor Al-

len, het blad van Domela Nieuwenhuis. Het eer-

ste nummer was helder over de doelstelling: „O, 

waarde lezer, gij hebt toch zeker wel gehoord 

van den grooten strijd onzer dagen, die gestre-

den wordt tusschen rijken en armen? Gij hebt 

toch zeker wel gehoord dat dien strijd voor de 

arbeiders bestaat in het eischen van een beteren 

plaats aan de maaltijd des levens? Welnu, wij 

eischen dit met hen, wij staan aan hun zijde 

(29).’ 

 

Vanwege de tegenwerking door het establish-
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ment zijn slechts enkele andere namen bekend 

van de medewerkers. Uitsluiting door werkge-

vers en vervolging door politie en justitie vorm-

den geen denkbeeldig gevaar. Naast Bennink 

schreven ook de Enschedeërs Johan Pieterson, 

Johan Tusveld en Bernard Lansink voor het 

blad (30). Als redactie- en administratiebureel 

fungeerde ‟t gebouw „Verlichtingsoord‟ aan de 

Anninksweg nr. 59. Dit gebouw – in dezelfde 

straat als waar de familie Mantel woonde - was 

in 1888 door de SDB aangekocht in reactie op de 

zogeheten zaalafdrijving. Het benodigde geld 

was geleend door Domela Nieuwenhuis (31). Op 

bevel van de burgemeester diende dit lokaal ove-

rigens wel naar buiten openslaande deuren te  

hebben. In geval van ontruiming door de autori-

teiten konden de deuren eenvoudig geopend 

worden (32). 

 

Bennink trok zich na enkele maanden redacteur-

schap in oktober 1891 al weer terug. Hij was het 

met bepaalde artikelen oneens. Johan Tusveld 

zou van februari 1896 tot zijn dood in mei 1902 

bijdrages leveren aan Recht door Zee. Deze wel-

bespraakte autodidact speelde een leidende rol 

in de Twentse socialistische arbeidersbeweging. 

Verder schreef hij toneelstukken als „De macht 

van het geld‟, met een hoofdrol voor fabrikant 

Gouddorst en „Het doel gemist‟ met burgemees-

ter Haklust en priester Domper, waarin op sar-

castische wijze werkgevers, de staat en de kerk 

op de korrel werden genomen. Recht door Zee 

nam consequent stelling tegen de vijf K‟s: Kapi-

taal, Kerk, Kazerne, Koning en Kroeg. Het stel-

ling nemen tegen religie was ietwat problema-

tisch, omdat een groot deel van de Twentse ar-

beiders wel degelijk open stond voor het chris-

tendom. Meermalen richtte de redactie zich dan 

ook tot deze gelovige arbeiders. De socialisten 

waren niet tegen de theorie van het christen-

dom, maar wel tegen de praktijk van de Rooms-

katholieke en protestantse kerk die de kant ko-

zen van de werkgevers. 

 

Ook elders bestonden regionale radicaal-

socialistische bladen en poogden de aanhangers 

te komen tot meer samenwerking. Zo trachtte de 

toenmalige Deventer arbeidersleider Harm Kol-

thek in 1905 om de vrij-socialistische beweging 

te organiseren en op een „ander standpunt met 

betrekking tot verkiezingen‟ te krijgen. In april 

1905 werd de Federatie van Vrijheidlievende 

Communisten opgericht met als blad De Vrije 

Communist. Orgaan van de Landelijke Federa-

tie van Vrijheidlievende Communisten. De re-

dactie bestond uit Bernard Reyndorp, Izak Isra-

ël Samson, Johan Jacob Lodewijk, Adrianus 

(‘Janus’) van Emmenes en Christiaan Cornelis-

sen. Kolthek signaleerde al eerder een ontwikke-

ling richting meer organisatie, dit tot ongenoe-

gen van Domela Nieuwenhuis. In Zeeland en 

omgeving bestond het blad De Toekomst, in 

Twente Recht door Zee en ook in de Zaanstreek 

was sprake van meer samenwerking (33). 

 

Na het overlijden van Tusveld in 1902 nam Ber-

nard Lansink de redactie over. Onder zijn lei-

ding voer Recht door Zee een steeds openlijker 

anarchistische koers. Zijn politieke tegenvoeters 

van de gematigde Sociaal-Democratische Arbei-

Recht door Zee verscheen tijdens de Eerste Wereldoorlog 

met antimilitaristische agitatie. De redactie was in die 

periode in Enschede gevestigd. Eigen collectie auteur.  
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derspartij (SDAP) noemden hem gekscherend 

„Tsaar Bernard I van Twenthe‟. Op haar hoog-

tepunt rond de eeuwwisseling kende het blad een 

oplage van circa 1.000 exemplaren. Het blad 

werd voortgezet als De Arbeider. Socialistisch 

weekblad voor Gelderland en Overijssel. 

 

NEO-MALTHUSIANISME, VRIJDENKEN 

EN BOYCOT VAN VERKIEZINGEN 

 

Een van de andere onderwerpen waar Bennink 

zich in deze periode veel mee bezig hield, was 

het neo-malthusianisme (34). Ook Johanna 

Mantel was actief bij de Nieuw-Malthusiaanse 

Bond (NMB). Deze NMB was in 1881 opgericht 

met als ondertitel „Vereeniging tot bewuste rege-

ling van het kindertal‟. Veel van de leden waren 

eveneens actief bij de vrijdenkersvereniging De 

Dageraad. Later kreeg de organisatie een meer 

uitgebreide doelstelling en een andere naam: Ne-

derlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming 

(NVSH). Bekende artsen als dr. Aletta Jacobs 

en dr. J. Rutgers waren hieraan verbonden. 

Overigens waren ook later meerdere radicale so-

cialisten en leden van de in 1918 opgerichte So-

cialistische Partij (SP) betrokken bij de regiona-

le activiteiten van de NMB, zoals F. Meulenbelt 

in Almelo en Albertus Arnoldus Knol in Ensche-

de (35). 

 

Op de SDB-congressen behoorde Bennink tot de 

stroming die het deelnemen aan verkiezingen 

niet afwees. Zo stond hij in 1891 kandidaat voor 

de Volkspartij, maar toen werd nog geen enkele 

kandidaat gekozen. Hij was aanwezig op de ge-

heime vergadering die de Centrale Raad op 13 

september te Utrecht belegde om over de ver-

houding tussen SDB en Volkspartij te overleg-

gen. Buiten het bestuur waren slechts tien leden 

uitgenodigd. Hieruit valt af te leiden dat Ben-

nink een belangrijke plaats innam. 

Tijdens de conferentie van kerst 1891 sloot hij 

zich aan bij andere afgevaardigden, die hun on-

genoegen uitten over het „persoonlijk twistge-

schrijf‟ door Recht voor Allen. Zijn kritiek was 

vooral dat de schreeuwerige en sensationele arti-

kelen in het bondsorgaan resulteerden in gekib-

bel en hatelijkheden (36). 

 

Op het SDB-congres van 1893 te Groningen 

over het al of niet deelnemen aan verkiezingen 

vroeg Bennink zich af wat nu eigenlijk onder 

revolutionair optreden werd verstaan. Het deel-

nemen aan verkiezingen was daar volgens hem 

niet mee in strijd, want zo wierp hij Domela 

Nieuwenhuis voor de voeten, deze had zelf altijd 

het algemeen kiesrecht gepropageerd. De latere 

wending van Domela Nieuwenhuis naar het an-

archisme maakte Bennink niet mee. Zijn ver-

ering voor Domela bleef zo groot dat hij nog in 

1916 een uitvoerige bijdrage leverde aan het ge-

denkboek bij diens zeventigste verjaardag (37). 

Ook op een ander vlak evolueerden de opvattin-

gen van Bennink. In 1894 ging hij als afgevaar-

digde van de Twentse vakverenigingen naar het 

internationaal textielarbeiderscongres te Man-

chester. Hier raakte hij diep onder de indruk 

van de kracht van de Engelse zusterorganisaties. 

Na zijn terugkeer schreef hij een kleine brochure 

over de Engelse textielbonden, waarin hij de 

Twentse arbeiders aanraadde het Engelse voor-

beeld te volgen. Ze moesten zich verenigen in 

grote gedisciplineerde organisaties met een ster-

ke centrale weerstandskas, omdat dit de enige 

manier was om bij de Twentse textielbaronnen 

verbetering van arbeidsvoorwaarden af te dwin-

gen (38). 

 

RADICALE SOCIALISTEN EN DE  

GEMEENTERAAD 

 

In 1894, bij de oprichting van de SDAP, bleef 

Bennink lid van de SDB, en ook toen diens op-

volger, de Socialistenbond (SB), in 1900 opging 

in de SDAP sloot Bennink zich, net als de volks-

vertegenwoordiger Geert Lourens van der 

Zwaag uit Gorredijk, niet aan bij de SDAP en 

bleef partijloos. De SB in Hengelo werd waar-

schijnlijk begin 1898 opgeheven. Na die tijd 

‘Tsaar’ Bernard Lansink sr. Collectie IISG.] 
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noemde Recht voor Allen de organisatie niet 

meer. 

 

Enkele oud-leden richtten op 21 april van dat 

jaar een nieuwe vereniging op, die zich ten doel 

stelde propaganda voor het socialisme te bevor-

deren met alle beschikbare middelen, zonder de 

leden te binden omtrent deelname aan verkiezin-

gen (39). Deze organisatie bestond maar kort en 

werd op 27 maart 1899 opgevolgd door de Ver-

eniging van Vrije Socialisten (40). Deze anar-

chisten verwierpen elke politieke actie en dus 

ook deelname aan verkiezingen. Wel ageerden ze 

fel tegen militarisme. De algemene werkstaking 

was hun voornaamste strijdmiddel. 

 

In Hengelo telden de Vrije Socialisten hoogstens 

enkele tientallen leden. Secretaris van de vereni-

ging was Johan Heinrich Wichems (41). Regel-

matig hielden de anarchisten meetings, maar die 

waren in tegenstelling tot de groep in Enschede 

weinig succesvol (42). Ook financieel ging het 

 niet goed met de vereniging. Begin 1903 moest 

„Verlichtingsoord‟ verkocht worden aan een 

Duitse textielfabriek (43). Vanaf 1903 was 

Recht door Zee onder leiding van hoofdredac-

teur Bernard Lansink het officieuze orgaan van 

de Vrije Socialisten. Vijftien jaar later zouden 

sommige anarchistische activisten, zoals de zo-

nen van de oude Bernard Lansink, alsnog een 

keuze maken voor het gebruik van het middel 

van verkiezingsdeelname, waarmee ze in de 

voetsporen van Bennink traden. 

 

De rest van zijn leven bleef Bennink een partij-

loze socialist zonder zijn grote gezag in Twente 

te verliezen. Misschien maakte dit laatste dat 

Vliegen in eerste instantie niet gunstig over hem 

oordeelde. De leider in directe zin was hij vol-

gens hem nooit geweest. 'Noch als agitator, noch 

als organisator wierp hij zich geheel in de bewe-

ging. Aan allen praktischen arbeid onttrok hij 

zich steeds' (44). Vliegen zelf herzag in 1919 zijn 

opvatting uit 1905 en schreef: 'in Hengelo, waar 

G. Bennink de erkende leider was'. 

 

De eerste keer nog als lid van de Socialistenbond 

en daarna als partijloos socialist stelde Bennink 

zich kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezin-

gen. Hij bleek genoeg invloed onder de arbeiders 

te bezitten om in 1900 een raadszetel te verove-

ren. H. Schieman, de SDAP-kandidaat, kreeg 

461 stemmen tegen Bennink 674. Bennink 

maakte van 1900 tot 1913 en van 1919 tot 1927 

deel uit van de Gemeenteraad. Van 1919 tot 

1923 was hij evenals Herman Voogdgeert, de 

voorman van de SDAP, wethouder. Bennink 

ontfermde zich over het onderwijs en was tevens 

loco-burgemeester. Er waren uiteraard tussen 

Voogdgeert en Bennink voortdurend wrijvingen 

die afbreuk aan de zaak van het socialisme de-

den. De SDAP won langzaam maar zeker terrein 

en veroverde in 1919 vijf zetels, maar Bennink 

en zijn aanhangers bezetten er onder de naam 

„Neutrale Arbeiderspartij‟ drie. In 1923 had 

Bennink nog krap één zetel over. Van 1901 tot 

1919 was Bennink ook lid van de Provinciale 

Staten van Overijssel. Daar kwam hij, maar nu 

op gelijke voet, D.W. Stork weer tegen die van 

1893 tot 1903 lid was van hetzelfde college. 

 

DE LIBERTAIRE SOCIALISTEN VAN  

DE OUDE SP 

 

Een deel van de sociaal-anarchistische beweging 

stond na het einde van de Eerste Wereldoorlog 

niet langer afwijzend tegenover verkiezingsdeel-

name. Dit had alles te maken met de revolutio-

naire ontwikkelingen in Europa en de introduc-

tie van enkele sociale en politieke hervormingen.  

Gedurende de tweede helft van de Eerste We-

reldoorlog groeide de ontevredenheid onder de 

arbeidersbevolking en onder de gemobiliseerde 

militairen. Voedseltekorten, gebrekkige inkom-

sten en het langdurig van huis weg zijn konden 

op steeds minder begrip rekenen. Tijdens de de-

mobilisatie kwamen de Twentse afdelingen van 

de onder radicaal-socialistische invloed staande 

Bond van Gedemobiliseerden (BvG) in actie 

voor hogere vergoedingen.  

 

Eind januari 1919 werd een Hengelose afdeling 

van de BvG opgericht, nadat eers bij Bennink 

thuis vergaderd was (45). Het bestuur werd ge-

leid door de voorzitter Hendrik Jan Nijhuis 

(Communistische Partij (CP) raadslid) (46). Op 

een openbare vergadering in „Ons Huis‟ in En-

schede op 30 januari, georganiseerd door de af-

delingen Twente van CP en Socialistische Partij 

(SP) viel een groep van een paar honderd mili-

tairen binnen. De soldaten hadden permissie ge-

kregen om de vergadering in de war te sturen. 

Tijdens de toespraken van J.W. Kruyt 

(parlementslid voor de Bond van Christen-

Socialisten, BvCS), Foeke Kamstra (SP) en Da-

vid Wijnkoop (CP) probeerde een twintigtal 
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Limburgse militairen, „biggen‟ (rekruten) nog, 

om enige malen tevergeefs het Wilhelmus te zin-

gen. Na wat discussie over en weer vertrokken ze 

met de revolutionair-socialistische Soldaten-

Tribune in de hand (47). 

 

Op tweede paasdag spraken organiseerden de 

Plaatselijke Arbeids-Secretariaten in Twente en 

de afdelingen Enschede, Hengelo, Almelo en 

Delden van de BvG een provinciale meeting. 

Deze werd voorafgegaan door een optocht met 

muziek (48). Er waren bijna 800 betalende be-

zoekers op het terrein tussen Borne en Hengelo. 

De optocht ondervond tegenwerking door de 

autoriteiten. De gedemobiliseerden mochten niet 

in uniform lopen en bovendien was het verboden 

om borden met opschriften of vlaggen mee te 

voeren. In Hengelo moesten de militairen in de 

kazerne blijven en de verloven van die middag 

werden ingetrokken (49). 

 

De libertaire SP onder leiding van Harm Kol-

thek wist bij de verkiezingen van 1918 een 

Tweede Kamerzetel te veroveren. Ze zette zich 

af tegen het „stembussocialisme‟ van de SDAP 

en het „rode militarisme‟ van het bolsjewisme. 

Veel van de partijkaders waren actief in de radi-

cale vakbondsfederatie Nationaal Arbeids-

Secretariaat (NAS).  

 

Ook in Hengelo vonden partijactiviteiten plaats 

(50). Onbekend is of dit daadwerkelijk leidde tot 

een echte afdeling rond bijvoorbeeld de partijle-

den Egbert Jan Snuverink, Abraham Luijerink 

en B.L. Oolbekking. De beide mannen en hun 

vrouwen stonden geregistreerd als fabrieksarbei-

der. Zeer waarschijnlijk waren ze werkzaam in 

de lokale textielindustrie. Bekend is dat Kolthek 

sprak op een openbare bijeenkomst eind maart 

1919. 

 

Interessant is het wethouderschap van de 

Twentse arbeidersvoorman Gerrit Bennink. Hij 

weigerde een keuze te maken tussen SDB en 

SDAP en zou als partijloze socialist in de raad 

zitting nemen. In zekere zin was hij te vergelij-

ken met Geert Lourens van der Zwaag. Maar 

ook in dit geval was de SP niet in staat om de 

onafhankelijke socialist tot haar rijen te laten 

toetreden. Het opnemen van bestuursverant-

woordelijkheid zal een niet gemakkelijk te ne-

men barrière hebben gevormd. 

 

Van de familie Mantel is eveneens bekend dat 

diverse leden strijdbaar bleven tot ver in de ja-

ren twintig. „G. Mantel‟ was actief bij de Inter-

nationaal Anti-Militaristische Vereniging 

(IAMV), maar de plaatselijke afdeling leidde een 

moeizaam bestaan. Zo was in 1924 de secretaris-

functie vacant (51). 
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Groep Bennink/

Neutrale Arbei-

derspartij 

781 stemmen 3 zetels (G. 

Bennink, de 

wevers Barend 

Jan Peze en 

Jan Hendrik 

Kippers) 

CP 183 stemmen 1 zetel 

(Hendrik Jan 

Nijhuis) 

SDAP 1267 stemmen 6 zetels 

Verkiezingsuitslag raadsverkiezingen Hengelo 1919 

Het Volk, 24-5-1919 en NRC, 23-5-1919 
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Mantel ondertekende in 1927 het Dienstweiger-

manifest Mobiliseren. In 1933 fungeerde hij als 

lokaal contactadres van het blad Naar de Vrij-

heid. Propagandablad ter verbreiding der An-

arch. Gedachte. Dit blad was een uitgave van 

het Landelijk Verbond van Sociaal-Anarchisten 

in Nederland. Nummer veertien van de eerste 

jaargang verscheen als een speciaal antipolitie 

nummer met daarin vet gedrukt: „Misdadiger 

dan iedere misdadiger zijn politie en justitie‟, 

„De politie liegt‟ en „De politie en de S.D.A.P. 

zijn beste maatjes. Beiden spelen een Judasrol‟. 

Dat hun oude strijdmakker Bennink de positie 

van wethouder bekleedde zal niet op hun in-

stemming hebben kunnen rekenen. 

 

CONCLUSIE 

 

De vlegeljaren van het Hengelose vroege radi-

caal-socialisme kenmerken zich door een gevoel 

van eigenwaarde, drang tot zelfstandigheid en 

besef van rechtvaardigheid van de hoofdrolspe-

lers en de figuranten. Zij creëerden daarbij een 

netwerk van organisaties en instellingen, zoals 

SDB, coöperaties, Recht door Zee en vakorgani-

saties die in combinatie met familieverbanden 

bescherming moesten bieden tegen eigenmachtig 

optreden van de werkgevers. Op deze wijze ver-

zetten zij zich tegen armoede en kwamen ze op 

voor gelijkberechtiging. De hoofdrolspelers wer-

den vaak door uitsluiting gedwongen om als 

zelfstandige in hun bestaan te voorzien. De eis 

en realisatie van het (gedeeltelijk) kiesrecht zou-

den resulteren in een schisma in de radicaal-

socialistische beweging. Een deel zou zich als 

anarchist buiten de arena van de verkiezings-

strijd blijven stellen. Een ander deel besloot al 

dan niet in partijverband om wel te participe-

ren. Het wethouderschap van Gerrit Bennink 

springt hierbij het meest in het oog. De familie 

Mantel bleef zich verzetten tegen integratie in 

het burgerlijke kapitalistische systeem en radi-

caliseerde verder in de richting van het anarchis-

me.  

 
Dr. R.L. (Ron) Blom (1963) is werkzaam bij het Stadsar-

chief Amsterdam. Van zijn hand verschenen onder meer de 

boeken Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse 

soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie 

van ‟14-‟18; De oude Socialistische Partij van Harm Kol-

thek. Ontstaan, opkomst en ondergang van een „libertair-

socialistische‟ partij (1918-1928) en artikelen in tijdschrif-

ten en boeken als De Grote Oorlog, Kroniek 1914-1918; Jaar-

boek Amstelodamum; VD AMOK en de bundel Wankel 

Evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog. 

Momenteel bereidt hij een biografie voor over de voortrekker 

van de Tachtigers en sociaal-democraat Frank van der Goes. 
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