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Scheepstimmerman Hermanus Akkerman spreekt de aanwezigen
toe. Volgens een politierapport wordt er geklaagd ‘dat de financiële
toestand der werklieden achteruitgaat en de bazen rijker worden’

→ Het te water laten van de Manvantara op
Oostenburg. FOTO STADSARCHIEF AMSTERDAM
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De condoomspeciaalzaak
Na enige weken wordt het
steeds moeilijker voor de
stakers om het hoofd
boven water te houden

dere eisen niet worden ingewilligd, volgt een
staking. Burgemeester Cornelis den Tex doet
nog een halfslachtige bemiddelingspoging.
Maar uiteindelijk besluiten de bijltjes op 28 april
niet voor zes uur ’s ochtends aan het werk gaan.
Door een uur later te beginnen, willen ze de eis
tot arbeidstijdverkorting kracht bijzetten. Die
ochtend verzamelen de scheepstimmerlieden
zich om vijf uur bij de werven, zonder naar binnen te gaan. Een uur later wordt hun de toegang
geweigerd en is de staking een feit. Het politierapport van 28 april spreekt van een opmerkelijke stilte op de Oostelijke Eilanden.

Hoon van stakersvrouwen
Er is geen stakingskas. Dat betekent dat er een
beroep wordt gedaan op de onderlinge solidariteit van de stakers: wie kan, helpt een armlastige
medestaker. Werknemers van de marinewerf
doneren een deel van hun salaris en Amsterdamse typografen, timmerlieden en meubelmakers geven steun. De middenstand verleent
sneller krediet. In totaal wordt voor de 800 stakers en hun gezinnen ongeveer 400 gulden ingezameld.
De meeste kranten vinden loonsverhoging
een slecht idee, maar de eis tot arbeidstijdverkorting billijk. In de rubriek Amsterdamsche
Brieven van de Nieuwe Rotterdamsche Courant
vraagt een lezer zich af waarom de scheepsbouwers de lonen niet laten stijgen, terwijl de
kosten voor het levensonderhoud wel omhoog
gaan: ‘Wat hebben de meesters aan den arbeid
van levende geraamten?’ Maar over het
algemeen hebben de kranten meer belangstelling voor de arbeidsonrust in België en Duitsland.
De staking duurt enige weken. Maar het wordt
steeds moeilijker voor de stakers om het hoofd
boven water te houden. Mondjesmaat melden
werkwilligen zich weer bij de werven. Zij krijgen
de hoon over zich heen van met name de
stakersvrouwen, maar kunnen rekenen op
bescherming van 25 op de Oostelijke Eilanden
gelegerde huzaren. Eind mei overleggen de bijltjes bij elke werf afzonderlijk over hervatting
van het werk. Op 21 mei gaan 220 scheepstimmerlieden weer aan het werk. Een dag later is de
staking deﬁnitief gebroken.
Is de staking verloren? Nee, het succes komt,
zij het pas een maand later. Op vrijwel alle
werven gaat het loon omhoog tot de gevraagde
2 gulden per dag en behoort het ‘allegaren’ vanaf dan tot het verleden. Voor de stakingsleiders,
onder wie Hermanus Akkerman, zijn de gevolgen zuur: zij hoeven zich niet meer te melden bij
de poorten. Akkerman vindt werk bij de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken.

→ Condomerie Het Gulden Vlies. FOTO STADSARCHIEF AMSTERDAM

A

msterdam was in de jaren
tachtig van de vorige eeuw
in de greep van aids. Het
ongeneeslijke virus dat het
natuurlijke afweersysteem van het
lichaam aantast, maakte veel slachtoﬀers. Veilig vrijen werd het motto.
Condooms waren verkrijgbaar bij
apotheek, drogist, seksshops en via
automaten. Veel keus en goede informatie waren er echter niet. Marijke
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André Kuipers wil de ruimte in

‘D

it willen de mensen
zeker zien?” Gedwee
poseert André
Kuipers op
23 april 1991 in een astronautenpak bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in
Noordwijk voor de
fotografen. De 32-jarige
Amsterdammer is een
van de vijf Nederlanders
die nog kans maken op een
astronautenopleiding. Al
sinds zijn studie geneeskunde aan
de UvA is hij geïntrigeerd door de
ruimte. Met de selectie is hij een stap

van de Oosterkerk, protest op
de Botermarkt en plannen voor
een hongeroptocht naar de burgemeester. De bijltjes hadden
een aanzienlijke macht in de
stad. Ze waren sterk Oranjegezind en deden meer dan eens
gewelddadig van zich spreken:
zoals in 1748, 1787 en in 1813.
Het woord ‘bijltjesdag’ als dag
van afrekening, herinnert eraan
tot op de dag van vandaag.

dichter bij zijn droom: de ruimte in
als wetenschapper aan boord van
spaceshuttle Columbus.
Over het onderzoek maakt
hij zich weinig illusies:
“Je voert experimenten
uit die anderen jaren
hebben voorbereid.”
Maar Kuipers droomt
stiekem van kleine eigen experimenten. “Ik
ben benieuwd naar bepaalde hoofdbewegingen
in de ruimte.”

→ Kuipers in 1998, toen bekend was
dat hij de ruimte zou ingaan. FOTO ANP

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, ﬁetsen
of lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we
de stad? Afgelopen zaterdag werden
we op het Rokin bespied vanuit de
dakgoot van opticien Schmidt door
een aap met een verrekijker, in 1917
bij de bouw van de brillenzaak aangebracht als reclame. Winnaar van het
jaarabonnement op Ons Amsterdam
is Martin van Loenen. Welke historische plek zoeken we deze week? Inzendingen voor maandag 12:00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl

Bijltjes, een geuzennaam
De bijltjes op de Oostelijke
Eilanden waren een gemeenschap op zichzelf. Ze hadden
weinig op met de rest van de
stad; ze vonden zichzelf niet
eens Amsterdammers. Op een
urinoir stond in 1869 gekrast:
‘Dood aan de Amsterdammers,
leven de scheepstimmerlieden.’
In de negentiende eeuw is het
op de Eilanden regelmatig onrustig: dreigbrieven aan de deur

Vilijn, Ricky Janssen en Theodoor
van Boven besloten daarom Condomerie Het Gulden Vlies te beginnen.
Op 1 mei 1987 opende de zaak in de
Warmoesstraat. Om het beeld dat
aids louter onder homoseksuele
mannen voorkwam, te doorbreken,
traden alleen de twee vrouwen in de
publiciteit. Op die manier wilden de
uitbaters duidelijk maken dat ook
vrouwen aan preventie moeten doen.
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