


De rode
stadswandeling 

Welkom bij de Rode Stadwandeling! Laat je
met deze gids in de hand meevoeren langs de
vroege geschiedenis van de sociaal-
democratie en de arbeidersbeweging in Den
Haag. 

Wist jij dat Karl Marx ooit felle debatten
voerde met andere internationale denkers in
een zaaltje in onze stad? Wist je dat Den
Haag de bakermat is van één van de oudste
vakbonden van Nederland? En wie was het
eerste raadslid namens de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij in de Haagse
gemeenteraad? Daar kom je tijdens deze
stadwandeling achter die zich richt op het
einde van de 19e en het begin van de 20ste
eeuw.  

De route voert je langs elf plekken. Op deze
pagina vind je de routekaart, en op de
volgende pagina de routebeschrijving die
begint bij het huidige partijkantoor van de
Haagse PvdA aan de Stationsweg, en eindigt
op het Binnenhof. Alvast een waarschuwing:
niet op iedere plek is daadwerkelijk iets te
zien, want de stad is natuurlijk veranderd.
Dus soms moet je een beetje je fantasie
gebruiken!

De complete stadwandeling in en rond het
centrum is ongeveer 4,5 kilometer. Als dit te
ver is, dan kun je de route inkorten door plek
8 in de Westerbaenstraat over te slaan.
Vergeet vooral niet het verhaal te lezen, want
deze plek is één van de belangrijkste  locaties
langs de route!
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DE ROUTE 
Stationsweg 10b 
(Partijkantoor Haagse PvdA) 

Loop een stukje langs het Huijgenspark, ga
links onder poort door bij de Bocht van
Guinea, loop tot de hoek van het Zieken en het
Groenewegje, steek de trambaan over zodat je
uitzicht hebt op..

Zicht op de Trekvliet en Pletterijkade 

Steek het water (Bierkade) over richting het
Spui, ga het Spui op (blijf aan de linkerkant
van de straat) en stop bij..

Spui 271-275 

Loop verder langs het Spui, sla linksaf de
Amsterdamse Veerkade op, ga rechts de
Wagenstraat op en ga links de Nieuwe
Molstraat in.  

Nieuwe Molstraat 14a 

Loop verder door de Nieuwe Molstraat, ga
rechts de Paviljoensgracht op, loop door op de
Lutherse Burgwal tot je links ziet: 

Lutherse Kerk (Lutherse Burgwal) 

Loop verder over het Hoge Zand, ga rechts de
Brouwersgracht op, steek de Prinsegracht over,
ga links (op de Prinsegracht) en stop bij..

Draai om, loop een stukje terug, ga rechts de
Herderstraat in, loop door tot je aan je
linkerkant ziet.. 

Prinsegracht 69-73 

Loop een stukje terug over de Prinsegracht en
ga links de Lange Lombardstraat in.

Lange Lombardstraat 
ter hoogte van nr. 127 

Concordia (Hoge Zand 26) 

Voor de volledige route: Loop de Lange
Lombardstraat uit tot het Westeinde, ga naar
rechts, vervolgens links de Vleerstraat op, loop
door tot de Noordwal. Steek het water over via
de Hemsterhuisbrug aan je linkerhand, ga als
je over het water bent naar rechts en dan links
de Westerbaenstraat in (loop richting het
einde).  

Let op! Voor de korte route: loop naar
het Westeinde, ga naar rechts en loop
door het tot Oude Stadhuis (Dagelijkse
Groenmarkt). 

Westerbaenstraat t.h.v.
zijstraatje Tivolistraat (linkerkant) 

We lopen nu terug naar de binnenstad. Loop
door naar de Vondelstraat en ga naar rechts.
Ga bij de Veenkade links (stukje langs het
water), ga rechts de Prinsestraat in, loop door
tot de Grote Kerk en het Oude Stadhuis. 

Oude Stadhuis (Dagelijkse Groenmarkt) 

Loop om het Oude Stadhuis heen naar 't
Goude Hooft bij..

Binnenhof 

Loop verder over de Gravestraat en het
Buitenhof, steek over naar het Binnenhof,

Kruising Dagelijkse Groenmarkt,
Gravenstraat, Hoogstraat  



de bakermat van één van 
de oudste vakbonden 
van Nederland 
Hoe zag Den Haag eruit als je aan het einde
van de 19e eeuw via de Trekvliet hier de stad
binnen kwam varen? Dat zal je verbazen: Den
Haag was toen nog niet de stad van
kantoren, ambtenaren en internationale
instellingen zoals we die nu misschien kennen,
maar een stad die draaide om industrie en
nijverheid: meubelmakerijen,
machinefabrieken, houtzagerijen, en bovenal:
metaalbewerking.
 
Eén van de grootste spelers was de
metaalpletterij en ijzergieterij van de familie
Enthoven. In 1824 startte Lion Enthoven, eerst
met een compagnon, later zelfstandig  een
fabriek voor het smelten van koper en andere
metalen, hier aan de Haagse Trekvliet waar
nu de Pletterijkade  is. De fabriek leverde
gietwerk in alle soorten en maten, zowel in
Den Haag als daarbuiten, zoals de
overkapping van station Hollands Spoor, de
gietijzeren brug bij de Boomsluiterskade, de
Hemsterhuisbrug aan de Noordwal (verderop
in de wandeling lopen we hier overheen) en
de eerste Pier op Scheveningen
(Wandelhoofd Wilhelmina uit 1901). In de
topjaren 1860-1880 werkten er zo’n 750 à 800
arbeiders.

Hoewel de Enthovens maatschappelijk
betrokken waren, en bijvoorbeeld aan de
basis stonden van de Van Ostadewoningen in
de Schilderswijk (1887), waren de
werkomstandigheden in de fabriek niet
bepaald goed. Er werden lange, 12-urige
werkdagen gemaakt, het werk was zwaar en 

onveilig en vond plaats in donkere, bedompte
fabriekshallen. En dan was er nog de
kinderarbeid door jongens vanaf 8 (!) jaar.
Steeds vaker begonnen de arbeiders zich te
roeren, zoals bij een spontane, maar mislukte
staking in 1871. Aanleiding was het ontslag
van een aantal arbeiders na een spoedklus,
omdat zij hun hand hadden opgestoken na
de vraag van de directie wie er
loonsverhoging wilde.   

De fabriek bleek een goede voedingsbodem
voor de arbeidersbeweging. Den Haag had
al vroeg een vereniging voor
metaalbewerkers met de naam ‘Vooruit’. In
1886 vormde deze vereniging samen met de
Amsterdamse metaalbewerkers de 
Algemene Nederlandse Metaalbewerkers
Bond (ANMB), en is daarmee de oudste
voorloper van de FNV. In het eerste bestuur
waren vier van de vijf bestuursleden
werkzaam bij Enthoven. 



Later in de stadwandeling komen we langs de
plek waar de ANMB is opgericht. De fabriek
verhuisde in 1904 naar Delft, wat tekenend
was voor het verdwijnen van de industrie uit
Den Haag. In 1912 kreeg de straat langs de
Trekvliet de naam Pletterijkade met
daarachter de Pletterijstraat die doen
herinneren aan de fabriek die hier ooit stond. 

Prent van het fabriekscomplex Enthoven aan
de huidige Pletterijkade rond 1860 

(door S. Lankhout, via het Haags
Gemeentearchief) 

 
 

De fabriek rond
1900 gezien vanaf

het Zieken (met
het denkbeeldige
Rijswijskeplein in

de rug)
 

(Via het Haags
Gemeentearchief)



Waar marx ooit sliep 
én de Haagse SDAP 
werd opgericht 
Voor we stilstaan bij wat zich precies in deze
panden aan het Spui nr. 271-275 heeft
afgespeeld, is het goed om kort het geheugen
op te frissen over de voorlopers van de Partij
van de Arbeid. 

De PvdA is opgericht in 1946. Het was een
naoorlogde fusie van de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij (de SDAP, de
grootste voorloper), de Vrijzinning-
Democratische Bond en Christelijk-
Democratische Unie (CDU). 

Ook de SDAP had voorlopers. Hoe zat dat
ook alweer, en hoe zat dat in Den Haag? In
1864 ontstond in Londen de Internationale
Arbeiders Associatie, later ook wel bekend als
De Eerste Internationale. Met de leus
‘Proletariërs aller landen, verenigt u’,  hadden
veel socialistische- en vakbonds- leiders uit
West-Europa zich hierbij aangesloten. In
januari 1871 kwam ook een Haagse afdeling
van de Internationale van de grond. In de
eerste jaren lag de focus op verenigen van
arbeiders, waaronder de hiervoor genoemde
metaalbewerkers.  

Door meningsverschillen en de mislukte
staking bij Enthoven in 1871 ging de Haagse
afdeling van de Internationale helaas al snel
ten onder.  Toch wist deze vroege
arbeidersbeweging in Nederland de ‘sociale
kwestie’ op de politieke agenda te zetten, wat
bijvoorbeeld leidde tot het Kinderwetje van
Van Houten (1874) waarmee er een einde
kwam aan kinderarbeid voor kinderen tot
twaalf jaar. 

Het begin van een politieke organisatie kwam
tot stand in 1878, met de oprichting van de
Sociaal-Democratische Vereeniging in
Amsterdam. Ook in Den Haag werd een
afdeling opgericht, onder aanvoering van
niemand minder de rode dominee Ferdinand
Domela Nieuwenhuis (daarover later meer).
In 1881 volgde hieruit de oprichting van de
Sociaal-Democratische Bond (SDB) onder
leiding van Domela Nieuwenhuis, die in 1888
het eerste socialistische Tweede Kamerlid
werd.

Maar er volgde een splitsing: Domela
Nieuwenhuis en de SDB zagen geen heil meer
in verandering via het parlement. Daarom
werd door de sociaaldemocraten die daar
nog wel in geloofden, op 26  augustus 1894 in
Zwolle de SDAP opgericht.  



Wat heeft dat met deze plek te maken? We
staan hier voor wat ooit het hotel en café ‘De
zeven kerken van Rome’ was, in de tijd dat
het water nog door het Spui stroomde. Op
zondag 14 oktober 1894 om 11 uur ’s ochtends
kwamen tien mannen hier bij elkaar voor de
oprichting van de Haagse 
 

Het Spui rond 1900
met links de drie

panden waar hotel
en café 'De Zeven
kerken van Rome'

was.
(C.J. de Gilde via

het Haags
Gemeentearchief)

afdeling van SDAP. Of zij toen wisten dat in
deze panden 22 jaar eerder, in 1872, niemand
minder dan Karl Marx overnachtte voor een
congres van de Eerste Internationale?
(Waarover later meer). Dat is helaas
onbekend.  
 

Hotel Tuinenburg,
'van ouds genaamd

De Zeven kerken
van Rome' in 1880.

Ook nr. 271 was
een hotel en droeg

deze naam.
 

(De Louw via het
Haags

Gemeentearchief) 



De volharding: brood
en zorg bij de 
arbeiderscoöperatie 
Een echte Hagenaar of Hagenees  kent
natuurlijk coöperatie de Volharding en het
pand aan de Grote Markt (gebouwd in 1928).
Maar hoe en waarom is de Volharding ooit
ontstaan? Daarvoor is dit minder
indrukwekkende pandje aan de Nieuwe
Molstraat 14a een interessante plek om wat
verder de geschiedenis in te duiken.  

We gaan terug naar 1880, de tijd dat
arbeiders zich steeds meer verenigden in
vakbonden en politieke partijen om hun
situatie te verbeteren. Naast werk en politiek
waren er ook nog praktische zaken te regelen:
betaalbaar eten en goede zorg, bijvoorbeeld.

Daarvoor werd op 8 april 1880 coöperatie De
Volharding opgericht. Het begon met de ’s-
Gravenhaagsche Volksbroodbakkerij in de
Paulus Potterstraat (het pand staat er helaas
niet meer), waar tegen gunstige tarieven
brood werd gebakken en verkocht.
Kruidenierszaken en slagerijen volgden.

Al snel kwam er ook een ziekenfonds. Vanaf
1883 konden leden van de coöperatie bij
ziekte 13 weken lang gratis brood krijgen.
Later volgden uitkeringen bij ziekte en
overlijden. Het later als Azivo bekende
ziekenfonds was geboren. Om de zieken te
kunnen helpen, kwamen er ook apotheken,
een kraamkliniek, tandartsendiensten, een
uitvaartafdeling en een ziekenhuis aan de
Gedempte Burgwal, dat tot 1974 actief is
geweest.  

 

 

Hier in de Nieuwe Molstraat staan wij voor
de eerste apotheek, geopend in 1893. In 1906
had de apotheek 26.000 leden en verhuisde
deze later naar de Van Ostadestraat 202.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd de
verzorgingsstaat opgebouwd. Veel van het
werk dat coöperaties als de Volharding
deden, werd door de overheid overgenomen.
Zo kwamen kruidenierszaken en slagerijen in
de loop der tijd in andere handen. In 1975
stopte ook de bakkerij (toen gevestigd aan
de Delftselaan). Azivo ging in 2017 op in
verzekeraar Menzis.  

De Volharding bestaat vandaag nog steeds
als Coöperatieve Uitvaartvereniging De
Volharding. Ze organiseren nog steeds
activiteiten en hulp voor mensen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

 



Expeditielokaal in
de apotheek aan
de Nieuwe
Molstraat (1907)

(Via het Haags
Gemeentearchief) 

Apotheek De
Volharding aan de
Nieuwe Molstraat 

 (1907)
 

(via het Haags
Gemeentearchief)

Bakkerij van de
Volharding aan de

Delftselaan 58,
wegen en kneden

van het brood
(1918)

 
(Via het Haags

Gemeentearchief)



de rode dominee
in Den Haag: ferdinand
domela nieuwenhuis 
Een kerk in een sociaaldemocratische
stadswandeling? Jazeker! We staan hier voor
de Evangelische Lutherse Kerk, gebouwd in
1751-1761. Al in 1615 stond hier een schuilkerk.

Maar dat is niet de geschiedenis om hier te
vertellen. Een belangrijk deel van het leven
van Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-
1919) speelde zich namelijk hier in deze kerk,
en in Den Haag af.

Wie was Domela Nieuwenhuis ook alweer? Hij
begon als predikant in de Lutherse kerk. Eerst
in Harlingen en Beverwijk, maar in 1875, op
28-jarige leeftijd, kwam hij naar Den Haag.

Het had niet veel gescheeld of de positie in
Den Haag was aan zijn neus voorbij gegaan.
Hij stond dan wel bekend als begenadigd
spreker, maar ook als een jongeman die zijn
mening niet onder stoelen of banken stak. 

Al in Harlingen richtte hij een afdeling van de
Vredesbond op vanwege de Frans-Duitse
oorlog. Hij schreef artikelen en steunde
arbeiders die om loonsverhoging vroegen.

Zijn socialistische ideeën kregen steeds meer
de overhand en hij verloor zijn geloof in God.
Door een erfenis werd hij in 1879 financieel
onafhankelijk, waardoor hij hier, in Den Haag,
afscheid nam van de kerk.

Hij werd een graag geziene spreker binnen
vakbonden en andere arbeidersverenigingen
in heel het land.  

 

Zijn boeiende spreekstijl, lange haar en
baard en charismatische, bijna profetische
voorkomen leverde hem in Friesland de
bijnaam 'Us ferlosser' op. 

Al die tijd woonde hij nog steeds in Den
Haag, waar hij het socialistische blad 'Recht
voor allen' oprichtte, en zowel landelijk als
lokaal de voortrekker was van de Sociaal-
Democratische Vereeniging en de Sociaal-
Democratische Bond.   

Het waren roerige tijden waarin socialisten
met argusogen werden bekeken. Zo kon het
dat hij in 1887 een voor zeven maanden in de
gevangenis belandde vanwege
majesteitsschennis. Na zijn vrijlating ging hij
in een hofjeswoning aan de Malakkastraat 96
wonen.  

 

 



De gevangenschap leverde hem een zo
mogelijk nog grotere heldenstatus op. In 1888
werd hij door het kiesdistrict Schoterland
(Friesland) in de Tweede Kamer gekozen. In
zijn maidenspeech pleitte hij voor een verbod
op gedwongen winkelnering: arbeiders die
verplicht hun levensmiddelen moesten kopen
bij de winkel van de baas, uiteraard tegen
een hoge prijs. Ook zette hij zich in voor de
invoering van de 8-urige werkdag, het
minimumloon, gratis onderwijs, algemeen
kiesrecht en uitkeringen bij ziekte en
ouderdom. 
 
  
 

Hij werd echter steeds cynischer over de
mogelijkheid tot verandering via het
parlement. In 1891 werd hij niet herkozen, en
richtte hij zich steeds meer op het
anarchisme.  In 1903 verhuisde hij naar het
Gooi en stortte hij zich voornamelijk op het
schrijven van boeken en redactiewerk. Hij
overleed in 1919. 

Zijn persoonlijke leven was overigens vrij
tragisch. Hij trouwde viermaal, zijn eerste drie
vrouwen zijn allemaal overleden in het
kraambed.  

 

 
 

Ferdinand Domela
Nieuwenhuis in 1886. 

Domela Nieuwenhuis (links
naast de man die staat,

zwaar vermagerd en zonder
baard) bij het feest ter ere

van zijn vrijlating in
Walhalla (later in de

wandeling komen we langs
de locatie).

 



Concordia: 
paleis voor de arbeider 
In Concordia (Hoge Zand 26) hebben we de
afgelopen jaren met de Haagse PvdA nog
veel ledenvergaderingen en andere
bijeenkomsten mogen meemaken. Daarmee
staan we in een rijke traditie die dit gebouw
kent. 

In 1897 werd, in opdracht van de ’s
Gravenhaagsche Ambachtsvereeniging, de
eerste steen gelegd voor de sociëteit
Concordia, die moest bijdragen aan 'de
geestelijke verheffing van de arbeider'. Er
werden toneelvoorstellingen gehouden, maar
daarnaast was er ook plaats voor
huwelijksfeesten, partijen, lezingen en
politieke bijeenkomsten. Domela Nieuwenhuis,
Troelstra, Herman Gorter en Henriëtte Roland
Holst hielden er vlammende betogen.

Toen Roland Holst tegen het eind van de
Eerste Wereldoorlog de bekende woorden
van de spotprenten tekenaar Albert Hahn
herhaalde:  'Gansch het raderwerk staat stil,
als uw machtige arm het wil', de leus die
vooral bekend is van de grote
spoorwegstaking in 1903, 
verhief de zaal zich als 
één man en zette spontaan 
de Internationale in.

 

 

 

 

Financieel ging het toen al niet goed met
Concordia en in 1917 viel het doek. Het pand
werd ironisch genoeg in gebruik genomen
door de anti-revolutionairen. Want de nieuwe
eigenaar van Concordia werd de NV De
Nieuwe Haagsche, die eerder vanuit de Anti-
revolutionaire Partij in het leven was
geroepen en in 1918 in het pand een drukkerij,
een papierwarenfabriek en een
krantenbedrijf vestigde. 

 

Tekening van Concordia door
architect H.Wesstra, ca. 1899.

(Via het Haags
Gemeentearchief) 



het huis van 
de rode familie: 
het volksgebouw 
Als je nu voor de drie chique herenhuizen aan
de Prinsegracht nr. 69-73 staat, zou je niet
kunnen bevroeden dat dit ooit het
hoofdkwartier van de Haagse rode familie
was. 

In 1640 werd de Prinsegracht gegraven,
bedoeld als uitbreiding van de stad om adel,
hoge ambtenaren en andere notabelen te
kunnen huisvesten. Het liep nog niet direct
storm omdat men toch liever op of rond het
statige Lange Voorhout woonde, maar tussen
1726 en 1730 werden hier dan toch de drie
herenhuizen in Lodewijk XIV-stijl gebouwd. Er
woonden verschillende notabelen, waaronder
Haagse burgemeesters, ministers en de
Zweedse ambassadeur. Nummer 71 diende in
het midden van de negentiende eeuw nog een
tijd als rechtbankgebouw, en in 1873 vestigde
het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis
en Kunst zich op deze plek. Vanaf 1901 kwam
op nummer 71 het Permanente Hof van
Arbitrage na de Internationale
Vredesconferentie in Den Haag (1899), dat
later naar het Vredespaleis verhuisde. 

Hoe kwamen de sociaaldemocraten hier
terecht? Begin twintigste eeuw was de
arbeidersbeweging uitgegroeid tot een
netwerk van verenigingen, vakbonden en
coöperaties. Zij zochten een nieuw
onderkomen voor vergaderingen en
bijeenkomsten. 

 

 

 

Zo werd met veel moeite in 1918 door de
Haagse SDAP, de Haagse Bestuurdersbond,
coöperatie De Volharding en de Nederlandse
Bond van Personeel in Overheidsdienst de
twee panden op nummer 71 en 73 aangekocht
onder de vlag van N.V. De Drie Stoepen. In
1931 zou nummer 69 worden toegevoegd. Op
3 augustus 1918 werd het ‘Volksgebouw’
ingewijd, en dat zou tot eind jaren ‘60 de spil
blijven van het Haagse rode leven. 

Een kleine opsomming van wat er in die jaren
heeft plaatsgevonden: zondagsscholen voor
de socialistische jeugd, naailessen,
toneelrepetities, muziekuitvoeringen en
natuurlijk talloze lezingen, feesten en
vergaderingen. Ook de achtertuin werd
hiervoor goed gebruikt. In verkiezingstijd
hingen de panden vol borden met
verkiezingsleuzen. 

 



De verkiezingen van 1935 waren een succes:
de SDAP groeide in de gemeenteraad naar 17
zetels. Een grote menigte kwam ’s avonds bij
het Volksgebouw: “Met het aantal
toeschouwers, wies de geestdrift, waartoe de
prachtige stembusresultaten dan ook alle
aanleiding gaven. De strijdliederen die ter
onderbreking van de uitslagenreeksen door
de luidsprekers werden uitgezonden, werden
enthousiast en luid meegezongen. Toen het
eindresultaat bekend werd, kende de
geestdrift geen grenzen. Een eindeloos
gejuich steeg op.” Aldus de verslaggever van
'Vooruit'. 
 
 

De
Prinsegracht

rond 1755
met rechts

de
Boterwaag
en links de
Boekhorst

straat.
(Prent door I.

Besoet via
het Haags
Gemeente

archief)

Uiteindelijk werd het Volksgebouw te duur. In
de laatste jaren werd het al steeds meer
opengesteld als gewoon zalencentrum, zo kon
het dat The Golden Earring er in 1965
meerdere malen optrad. 

 

Verkiezingsborden aan het Volksgebouw voor de
verkiezingen in 1933.

 
(Foto IISG Amsterdam, uit het boek 'De rode

residentie', 1994) 



marx in Den Haag:
internationale ideeënstrijd
in een haags zaaltje 
Wie had ooit gedacht dat een zaaltje, hier in
de Lange Lombardstraat ter hoogte van nr.
127, het toneel was van de ideeënstrijd tussen
internationaal befaamde denkers? Begin
september 1872 kwamen hier ongeveer zestig
mannen samen in lokaal Concordia voor het
vijfde congres van de Eerste Internationale.
Onder hen niet de minsten, zoals Karl Marx,
Friedrich Engels en de Franse socialist Paul
Lafargue. 

Eerst wat achtergrond: in 1864 werd in
Londen een internationaal verbond van
vakbonden opgericht, de Internationale
Arbeiders Associatie, vandaag de dag beter
bekend als de Eerste Internationale. Op de
verschillende congressen die de beweging
organiseerde, zoals in Genève (1866),
Lausanne (1867) en Brussel (1868), werd de
richting van de beweging verder uitgewerkt:
internationale solidariteit onder arbeiders, het
omzetten van productiemiddelen in collectief
eigendom en het opheffen van de
klassenverschillen.

Voor het eerst was Karl Marx, de befaamde
Duitse communistisch denker, bij een congres
van de Internationale aanwezig. Michail
Bakoenin, de bekende Russische anarchistisch
denker, moest verstek laten gaan omdat hij in
het buitenland achtervolgd werd door de
politie. Zij vertegenwoordigen de
richtingenstrijd die hier, in de Lange
Lombardstraat, tijdens het zesdaagse congres
werd uitgevochten en tot een scheuring kwam
die decennia later nog zou doorgalmen in de
internationale arbeidersbeweging.

 

 

Waar ging deze richtingenstrijd om? Het
congres in Den Haag was een jaar na de
Commune van Parijs (1871), een revolutionaire
regering die heerste over Parijs maar na
enkele weken bloedig werd neergeslagen. Dit
riep de vraag op via welke weg de revolutie
van arbeiders het meest succesvol zou zijn:
via een revolutie waarmee de Staat omver
werd geworpen en lokale groepen daarin zelf
de regie kregen, zoals de anarchistische
Bakoenin en zijn aanhangers voorstonden?
Of door de Staat van binnenuit te
veranderen door politiek actief te worden,
mee te doen aan de verkiezingen en dit
centraler te organiseren, zoals Marx
voorstond? Ze kwamen er niet uit. Bakoenin,
hoewel afwezig, werd uit de organisatie
gegooid en Marx kreeg het verwijt dat de
bijeenkomst expres was belegd in Den Haag
zodat Bakoenin en zijn aanhangers er niet bij
konden zijn. 

 



Dat leidde tot een definitieve scheuring
tussen de anarchisten en marxisten. 

Dit congres liet ook Hagenaars niet
onberoerd. In de kranten werd uitgebreid
verslag gedaan van de ‘conspiratie’ in Den
Haag, en dagenlang waren er massa’s
mensen in de Lange Lombardstraat om een
glimp van de internationale gasten op te
vangen: “Velen hunner hebben dat model-
socialisten voorkomen, vooral aan de
Duitschers zoo eigen. Lange baarden, brillen
en hooge ronde tyrolerhoeden zijn het meest
karakteristieke in hun uiterlijk. Dan zijn er de
magere Franschen met hoogst onschuldige
gelaatstrekken, en andere met lange
golvende zwarte haren of buiten-models
bakkebaarden.” 

 
  

 
 

Prent van de menigte die
zich in de Lange

Lombardstraat heeft
verzameld om de

deelnemers aan het congres
van de Eerste Internationale

te bespotten.
 

(1872 door Smeeton-Tilly,
via het Haags

Gemeentearchief) 

Ook de verhitte discussies zie zich binnen
afspeelden ontgingen de Hagenaars niet:
“Wat zij verhandelden, kon men niet hooren;
maar wat honderden, die de Lange
Lombardstraat vulden, wel konden hooren,
was een oorverdovend geraas en getier dat
daarbinnen heerschte. Met zekerheid durven
wij niet te zeggen of de “heeren” zelfs
onderling niet handgemeen zijn geworden.”

Van ‘lokaal Concordia’, later café Excelsior,
waar dit alles zich afspeelde zijn helaas geen
sporen meer te vinden. Omstreeks 1980 werd
een groot deel van de oude panden in de
Lange Lombardstraat gesloopt.  

 

Lange Lombardstraat, café-concert
Excelsior rond 1904, waar in 1872

(destijds lokaal Concordia geheten)
het congres van de Eerste

Internationale gehouden is.
(Via het Haags Gemeentearchief)

 



wapenstokken, 
revolvers & feest in 
het walhalla
Om stil te staan bij de geschiedenis van het
eerste verenigingsgebouw van arbeiders en
socialisten in Den Haag, zijn we aangekomen
in de Westerbaenstraat ter hoogte van de
Tivolistraat. We gaan terug naar 1883: het
waren roerige tijden: de arbeidersbeweging
groeide, Domela Nieuwenhuis zorgde voor
veel aanhang in de stad, en de autoriteiten
werden steeds banger voor revolutionaire
dreigingen. 

Zo werden zaalhouders stelselmatig bedreigd
met het intrekken van hun vergunning als ze
onderdak boden aan socialistische
bijeenkomsten. Daarom kocht de
arbeidersbeweging in 1883 een eigen pand
hier in de straat met de naam Walhalla (naar
verluidt vanwege de kerk die hier ooit stond),
al snel De Roode Burcht genoemd. Het bood
vergaderruimte aan ongeveer duizend
personen en was het centrum van de Haagse
arbeidersbeweging. Behalve vergaderingen
werden er ook cursussen gegeven en
kiesrechtdemonstraties voorbereid. In
november 1884 kreeg de Sociaal
Democratische Bond bovendien een eigen
drukkerij, Excelsior, in het gebouw naast
Walhalla, waar het blad 'Recht voor Allen'
gedrukt werd. Ook was dit de plek waar de
Metaalbewerkersbond werd opgericht. 

De socialisten werden scherp in de gaten
gehouden door de politie. Iedere stap werd
gerapporteerd. Zo ook de aankoop van vijftig
wapenstokken, en waar in het pand revolvers
verborgen lagen. Want de socialisten raakten
niet alleen regelmatig slaags met de politie: 

 

 

omdat ze steeds vaker de straat opgingen
met kranten en pamfletten, waren er ook
steeds vaker opstootjes en vechtpartijen met
het anti-revolutionaire en koningsgezinde
deel van Den Haag. Zodoende werden er ook
zelfverdedigingslessen met de wapenstokken
en oefeningen met revolverschieten
georganiseerd.  

Dat de verhouding met de autoriteiten geen
kattenpis was, blijkt wel uit het feit dat in
1887 Domela Nieuwenhuis zich na een lang
rechtsproces in Walhalla, omringd door
honderden volgelingen, liet arresteren door
de politie.  Hij ging zeven maanden de
gevangenis in voor majesteitschennis
vanwege een artikel in 'Recht voor Allen' dat
hij niet zelf had geschreven, maar waarvoor
hij wel  de verantwoordelijkheid op zich nam.
Toen hij op 31 augustus 1887, zwaar
vermagerd en nauwelijks herkenbaar weer vrij
kwam, werd hij meegevoerd naar een
feestelijk versierd Walhalla om zijn vrijlating
te vieren. 



Hoe zag het er binnen in Walhalla uit? Boven
de tap in de koffiekamer hing een portret van
Marx. Achter de tap stond de Duitse Bruno
Liebers, die was uitgeweken vanwege
Bismarcks onderdrukkende politiek. Hij liep op
pantoffels met daarop de geborduurde
koppen van twee Duitse socialistische
voormannen (Wilhelm Liebknecht en August
Bebel). Het moet er ongetwijfeld ook gezellig
zijn geweest. 

 
 

Congres van de
SDAP in Walhalla

(1905). 
(Foto via het

Haags
Gemeentearchief) 

Het is niet geheel duidelijk wanneer er een
einde kwam aan Walhalla als
verenigingspand. Begin twintigste eeuw
veranderde de naam in Tivoli en werd er ook
wel over een ‘werkliedenschouwburg’
gesproken waar nog bijeenkomsten van de
SDAP werden georganiseerd. Rond 1915 was
het onder dezelfde naam een bioscoop. Het
pand werd vermoedelijk in de jaren ’70
gesloopt. 

 

Walhalla en drukkerij Excelsior
waar 'Recht voor Allen' werd

gedrukt. 
 



De eerste jaren
in de haagse gemeenteraad 

Het politieke hart van de stad Den Haag is
nu natuurlijk het IJspaleis, maar hoe was dat
toen de eerste sociaaldemocraten in de
gemeenteraad werden gekozen?

We staan hier voor het Oude Stadhuis. Graaf
Albrecht van Holland gaf in de 14e eeuw deze
plek aan het dorp (ja, zoals je misschien weet,
eigenlijk is Den Haag een dorp), om hier het
'Dorpshuys van Der Hage' te bouwen.  In 1564
werd besloten om een nieuw raadhuis te
bouwen (het oude gedeelte met de rode
luiken). De nieuwere uitbouw werd in 1733
toegevoegd in Lodewijk XIV-stijl.  

We maken een sprong naar 1905. In dat jaar
werd Kornelis ter Laan, sinds 1901 ook
Tweede Kamerlid voor de SDAP, als eerste
sociaaldemocraat gekozen in de Haagse
gemeenteraad. Ter Laan was van huis uit
onderwijzer en een echte Groninger. Geboren
in Slochteren, is hij vooral bekend van zijn
bijdrage aan het vastleggen van de
Groninger taal en cultuur. Ook werd hij in 1914
de eerste 'rode' burgemeester van Nederland,
in Zaandam.  

Wat stond er in de beginjaren in het
partijprogramma? Betaalbare woningen, goed
onderwijs, betere beloning voor
gemeenteambtenaren en een actieve
grondpolitiek.  

Dat laatste was hard nodig. Rond 1907 was er
een grote rel omdat de stad groeide en het
stadsbestuur de stadsuitbreiding geheel aan
particuliere ondernemers en bedrijven liet.
Wat bleek? Ook  meerdere raadsleden
profiteerden rijkelijk van de grondspeculatie. 

 

 

Zo werd mede door de sociaaldemocraten in
1911 ingevoerd dat de gemeente voortaan de
grond aankoopt en uitgeeft in erfpacht, om
speculatie tegen te gaan. 

In 1912 verhuisde de raadszaal naar de
Javastraat. Het waren ook die jaren dat de
SDAP aan de weg timmerde. In 1915 haalde
de partij tien zetels, en in 1917 werd Willem
Albarda de eerste Haagse SDAP-wethouder
(van onderwijs). 

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zorgde
voor schaarste en een tekort aan
levensmiddelen. Dit leidde in het voorjaar van
1918 tot relletjes en plunderingen in de stad.
En natuurlijk was er de 'revolutionaire
dreiging' (daarover later meer). Het zorgde
er wel voor dat de SDAP in 1919 groeide naar
14 zetels. Ondertussen kregen ze onder de
arbeiders concurrentie van de communisten:
zij kwamen in dat jaar onder leiding van
Louis de Visser met drie zetels in de
gemeenteraad.  

 



Door de verkiezingswinst werd Willem Drees
(in de raad sinds 1913) wethouder van Sociale
Zaken. In 1923 leverde de SDAP met Machiel
Vrijenhoek voor het eerst de wethouder voor
Stadsontwikkeling en Woningbouw. Erfpacht
en grondpolitiek bleef het grootste strijdpunt:
in 1933 leidde het zelfs tot een
wethouderscrisis waardoor de
sociaaldemocraten door de confessionele en
liberale partijen uit het college werden
gewerkt.  

Dit was niet voor lang: in 1935 behaalde de
SDAP met 17 zetels een klinkende
overwinning. 

 
 

De raadzaal in het Oude
Stadhuis aan de Dagelijkse

Groenmarkt (hier in 1911 bij de
installatie van burgemeester

van Karnebeek). 
In 1912 verhuisde de raadzaal

naar de Javastraat.
(Via het Haags

Gemeentearchief) 

Hoe dat werd gevierd, heb je kunnen lezen bij
het Volksgebouw aan de Prinsegracht. 

Willem Drees (1886-1988) is natuurlijk de
bekendste 'Haagse' sociaaldemocraat (hoewel
geboren in Amsterdam).  In 1933 maakte hij
de overstap van zijn wethouderschap naar de
Tweede Kamer. Van 1945 tot 1948 was hij
Minister van Sociale Zaken, en van 1948 tot
1958 de eerste premier die de PvdA leverde.
Vanaf het Binnenhof bouwde hij de
verzorgingsstaat op, met als belangrijkste
wapenfeit de Noodwet Ouderdoms-
voorziening, de voorloper van de AOW.  

 

Kornelis ter Laan
(1909), het eerste

Haagse SDAP
raadslid

(Foto via Wikipedia) 
 

Willem Drees in zijn
tijd als wethouder,
1927.
(Via het Haags
Gemeentearchief 



Den haag
demonstratie
hoofdstad 
Met honderden demonstraties per jaar is Den
Haag nog altijd dé demonstratie- hoofdstad
van het land. Nu vaak op het Malieveld, maar
in het verleden werden vooral het sportterrein
Houtrust en de dierentuin (waar nu het
Provinciehuis staat) goed gebruikt voor
demonstraties, manifestaties en 1 mei-
vieringen. 

Toch is op deze plek, op de kruising van de 
 Dagelijkse Groenmarkt, Hoogstraat en
Gravenstraat, een mooi verhaal te vertellen.
Vanaf 1911 werd de derde dinsdag van
september (juist ja, Prinsjesdag) door de
sociaaldemocraten omgedoopt tot 'Roode
dinsdag' in de strijd om het algemeen
kiesrecht. In 1912 was wederom een
gigantische demonstratie. Ondanks dat de
burgemeester van Den Haag de demonstratie
verbood, zette de SDAP door. Er werden extra
treinen ingezet, met Houtrust als
verzamelpunt. De opkomst was zo
overweldigend, dat er tien tochten ontstonden
onder leiding van promintente partijgenoten
die richting het Binnenhof marcheerden.  

Op de plek waar we nu staan raakte de
straat verstopt met de stoet van Friezen en
Groningers, onder leiding van partijleider
Pieter Jelles Troelstra. Op de overzichtsfoto is
goed te zien hoe groot de massa was.

Met een omtrekkende beweging werd het
Plein bereikt. Daar versperde de politie de
toegang tot de Vijverberg. Troelstra eiste
tussen de trappelde paarden de doorgang
van de stoet.  Dat lukte: "Er vangt een nooit
geziene tocht aan. Troelstra stelt zich aan 

 

 

het hoofd en in stormpas, onder het
dreigende gezang onzer liederen, trokken
duizenden en duizenden achter hem aan." 

Troelsta hield een toespraak op de Lange
Vijverberg, over het water richting het
parlement. Zelf schreef hij in zijn
gedenkschriften: "Daar ben ik op de
schouders van Siebelts geklommen en zo heb
ik, mijn vuist opgeheven tegen het
parlementsgebouw aan de overzijde van het
water, een speech of liever een ontboezeming
gehouden, waarbij ik de nadruk legde op de
onverbiddelijke wil van het proletariaat, dat
parlement voor de arbeiders te veroveren.
Het was een goed, onvergetelijk moment."

Het algemeen (mannen)kiesrecht kwam er
op 12 december 1917. De proclamatie werd
gedaan door gemeentesecretaris van Den
Haag, op het bordes van het Oude Stadhuis
waar we net waren. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentesecretaris


Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) was één
van de 'twaalf apostelen' die uit de SDB
stapte en de SDAP oprichtte. In 1897 werd hij
door het kiesdistrict Tietjerksteradeel in de
Tweede Kamer gekozen. Als partijleider is hij
vooral bekend van zijn strijd voor het
algemeen kiesrecht, maar ook tegen de
Vlootwet (een wet uit 1923 van premier Colijn
die wilde investeren in een sterkere zeemacht
in Nederlands-Indië, terwijl er elders veel
bezuinigd werd). 

 
 

Rode Dinsdag op
17 september 1912

in Den Haag.
Rechts 't Goude 

 Hooft. 

Toch kan de 'vergissing van Troelstra' niet
onbenoemd blijven. In de nasleep van de
Eerste Wereldoorlog en revolutie(pogingen)
in Europa meende Troelstra dat ook
Nederland rijp was voor de socialistische
revolutie. Van 9 tot 14 november 1918 waren er
grote demonstraties en onrusten in het hele
land. De poging mislukte, en er kwam een
sterke tegenbeweging op gang. Zoals een
grote  koningsgezinde demonstratie  op het
Malieveld. 

 

Mensenmassa bij het
huis van Troelstra (aan
de Leuvensestraat 30,

Belgisch Park) om te
vieren dat de Vlootwet

is verworpen in de
Tweede Kamer, 1923.

 
Op het balkon

Troelstra, links naast
hem Drees.

 
(Via het Haags

Gemeentearchief) 



Waar zijn de vrouwen?
de eerste feministische
golf in Den Haag 
Voor wie het nog niet was opgevallen: tot nu
toe lijkt de sociaaldemocratische historie van
Den Haag een geschiedenis van mannen.
Toch is de periode waar wij doorheen
wandelen bij uitstek de tijd waarin vrouwen
van zich lieten horen. Het Binnenhof, de
meest voor de hand liggende plek in deze
tour, is een mooie locatie om meer te vertellen
over deze eerste feministische golf. 

Want als we het hebben over het algemeen
kiesrecht, moeten we ook zeker de strijd voor
het vrouwenkiesrecht niet vergeten. In 1894
werd in Amsterdam de Vereniging voor
Vrouwenkiesrecht (VvVK) opgericht, door o.a.
Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs. Binnen
de SDAP organiseerden vrouwen zich in de
Bond voor Sociaal-democratische
Vrouwenclubs. Beide organisaties hadden ook
Haagse afdelingen. 

Je zou zeggen dat ze goed samen konden
optrekken in de strijd voor het
vrouwenkiesrecht, maar dat ging niet altijd
soepel. De sociaaldemocraten vonden de
VvVK een club voor 'burgerlijke' vrouwen en
twijfelden aan hun motieven of ze streden
voor kiesrecht voor álle vrouwen, of alleen
voor de gegoede dames. De VvVK op hun
beurt zagen in de stijd voor het 'algemeen
kiesrecht' van de sociaaldemocraten toch
vooral een strijd voor het mannenkiesrecht.

Toch waren ook de sociaaldemocratische
vrouwen van de partij bij de grote
vrouwenkiesrecht demonstraties. Zo ook in
1913 hier op het Binnenhof.  
 

 

Bij de opening van de Staten-Generaal van
dat jaar op 17 september wilden de vrouwen
een grote demonstratie organiseren. De
burgemeester verbood dat,  want "de heren
van de Tweede Kamer zouden het zo
onaangenaam vinden, als zij niet onbemerkt
aan het werk konden gaan."

De politie kwam met de oplossing: de
vrouwen mochten wel het Binnenhof
oversteken, als ze daarna weer zouden
vertrekken. Zo geschiedde: in groepjes van 25
staken de vrouwen in stilte het Binnenhof
over, wat een flinke stoet opleverde.  

Met de grondwetswijziging van 1917
waardoor mannen het kiesrecht kregen, werd
ook het passief vrouwenkiesrecht ingevoerd.
Vrouwen mochten wel gekozen worden, maar
zelf nog niet naar de stembus. Dat werd pas
geregeld in 1918. De wet trad in werking op 28
september 1919. 

 



In 1918 werd Suze Groeneweg, onderwijzeres 
 uit Strijensas, namens de SDAP als eerste
vrouw in de Tweede Kamer gekozen. Zij zette
zich in voor moederschapszorg, onderwijs voor
meisjes en de mogelijkheid voor vrouwen om
te werken. Leuk feitje: door haar komst
moesten er damestoiletten worden aangelegd
in het kamergebouw. 

In 1919 kwamen de eerste vrouwen in de
Haagse gemeenteraad: Geerdina Bleumink-
Louwman namens de SDAP en Johanna 

 

 
 

Suze Groeneweg,
het eerste
vrouwelijke Tweede
Kamerlid 

Wolda–van der Puil van de Communistische
Partij Holland.  

Ook het Internationaal Congres van
Vrouwen dat in 1915 werd georganiseerd in de
dierentuin in Den Haag (waar nu het
Provinciehuis staat) is noemenswaardig.
Onder leiding van Aletta Jacobs kwamen
internationaal bekende feministen zoals Jane
Addams daar samen om te praten over vrede,
en welke cruciale rol vrouwenkiesrecht daarin
kon spelen. 

 

Vrouwenkiesrecht
demonstratie op het

Binnenhof, 1913.
(Via het Haags

Gemeentearchief)

Geerdina
Bleumink-

Louwman, het
eerste vrouwelijke

raadslid in Den
Haag namens de

SDAP



Nawoord 
& naslag 
Dank voor het meedoen aan De Rode
Stadswandeling! Hopelijk heb je dingen
geleerd en verhalen gehoord die je hiervoor
nog niet kende.

Deze stadswandeling is samengesteld door
Janneke Holman voor de viering van de Dag
van de Arbeid op 1 mei 2021. Ook met dank
aan Marcel Nonhebel, Koen Baart, Jeltje van
Nieuwenhoven en Wouter Booij.  Heb je
vragen, opmerkingen of toevoegingen? Neem
dan vooral contact op met Janneke
(Janneke.holman@denhaag.nl).

Wil je verder in de geschiedenis duiken? Voor
deze stadswandeling zijn o.a. de volgende
bronnen gebruikt:
 

De online beeldcollectie van het Haags
Gemeentearchief voor de foto's en om te
reconstrueren waar gebouwen hebben
gestaan. Zij hebben duizenden foto's die
je makkelijk kunt doorzoeken.
De bundel 'De Rode Residentie:
geïllustreerde geschiedenis van honderd
jaar sociaal-democratie in Den Haag'
onder redactie van Marten Buschman en
Marie Christine van der Sman (1994).
'Domela, een hemel op aarde' door Jan
Meyers (uitgeverij Open Domein, 1993)
'De geschiedenis van onze coöperatie'
door Edouard van Arem op
www.devolharding.nl. 
'De metaalpletterij en ijzergieterij L.I.
Enthoven & Co' door P.H. Enthoven en J.J.
Havelaar (een uitgave van
Monumentenzorg DSO Den Haag, 1996). 

 

Janneke Holman bij het voormalig Volksgebouw
aan de Prinsegracht. 

Poster voor de Haagse
gemeenteraadsverkiezingen in 1931.


