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BEKENDE SAMENWERKERS UIT HET VERLEDEN

Adriaan Gerhard, de 
‘rode bovenmeester’
Leo Pauw

In de huizen van Samenwerking wonen 
sinds jaar en dag meer of minder bekende 
Nederlanders. In deze rubriek staan we zo 
nu en dan stil bij enkele van die ‘bekende Sa-
menwerkers’ uit het verleden. Om op die 
manier tegelijkertijd de geschiedenis van dit 
stukje Amsterdam te belichten. In dit nummer 
stellen we scherp op pedagoog, vrijdenker 
en sociaaldemocraat A.H. Gerhard.

JOH. M. COENENSTRAAT
Op zaterdagavond 7 april 1928 klonken in de Joh. M. Coenenstraat 
socialistische strijdliederen, vertolkt door een grote groep jongeren 
van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) voorzien van fakkels, SDAP- 
partijleden met rode en blauwe vaandels en het koor ‘De stem des 
Volks’, onder begeleiding van de socialistische ‘Harmonie’. Ze keken 
omhoog naar nummer 8 waar op eenhoog Adriaan Gerhard uit het 
raam hing. Het was een huldiging ter ere van zijn zeventigste ver-
jaardag. Ontroerd maar met krachtige stem - aldus zijn biograaf 1 - 
sprak hij de menigte toe, waarbij hij de vijftig jaren van strijd 
memoreerde, om ten slotte de jonge AJC’ers aan te sporen om zich 
voor de sociaaldemocratische idealen te blijven inzetten. 
Hij was in 1924 in de Joh. M. Coenenstraat komen wonen, samen met de 
twintig jaar jongere onderwijzeres Marianne Brandon, met wie hij in die 
zomer, op 66-jarige leeftijd, was getrouwd (zijn eerste vrouw was in 1918 
overleden). Gerhard was in die dagen namens de SDAP lid van de Tweede 
Kamer en had zitting in de Provinciale Staten van Noord-Holland. 
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1] Sjoerd Karsten (2019). De rode bovenmeester. De humanistische pedagoog en 
sociaaldemocratische politicus A.H. Gerhard, 1858-1948. Deel 24 in de reeks 
Humanistisch Erfgoed. Humanistisch Historisch Centrum/Papieren Tijger.
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EERSTE ‘RODE’ SCHOOLHOOFD
Adrien Henri Gerhard (roepnaam Adri-
aan) kwam op 7 april 1858 ter wereld in 
Lausanne, als oudste kind (er zouden er 
nog negen volgen) van Hendrik Gerhard, 
een socialistische kleermaker, en Sus-
anna Stehli, dienstbode. Zijn vader was 
een bekende vrijdenker en een van de 
oprichters van de Nederlandse sectie 
van de Eerste Internationale. Hij had 
zich in 1861 in Amsterdam gevestigd. 
Nadat hij vanwege zijn politieke activi-
teiten in 1872 was ontslagen, geraakte 
het inmiddels zeven kinderen tellende 
gezin in kommervolle omstandigheden. 
Desondanks wist hij zijn twee oudste 

zoons een onderwijzersopleiding te laten volgen, dankzij gehono-
reerde bedelbrieven aan vrienden en bekenden. Zodoende bezocht 
Adriaan van 1872 tot 1876 de Rijksnormaalschool in Hoorn. 
Adriaan viel al tijdens de opleiding in positieve zin op en kreeg 
direct na zijn onderwijzersexamen dankzij een aanbevelingsbrief 
een aanstelling op de Coornhertschool in Amsterdam. Tussen 1876 
en 1883 studeerde hij in de avonduren voor de hoofdakte, en in 
1881 trouwde hij met Mina Beeking, bij wie hij twee kinderen - een 
zoon en een dochter - zou krijgen. Na in 1882 met succes zijn 
avondstudie te hebben afgerond werd de 25-jarige onderwijzer 
direct benoemd tot hoofd van een openbare lagere school in de 
Jordaan, de ‘lagere school der eerste klasse nummer 32’, op het 
voormalig Leidse Kerkhof, ongeveer op de plek waar nu het Raam-
plein ligt. De aanstelling van deze ‘zoon van de man die met de 
rooie lap liep’ gaf aanleiding tot enig tumult in de gemeenteraad, 
maar wethouder W.W. van Lennep zette zijn benoeming door. 
Daarmee werd Gerhard het eerste ‘rode’ schoolhoofd van Neder-
land. In 1891 kreeg hij een nieuwe aanstelling als hoofd van de 
openbare school der eerste klas nummer 71 aan de Overtoom. Tien 
jaar later verhuisde hij naar een andere lagere school in de Raam-
straat 14. En in 1909 naar school 131 in de Van Lennepstraat, waar 
hij aan verbonden bleef tot hij in 1913 lid werd van de Tweede Kamer.
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SOCIALE ONRUST
Gerhard had als jong schoolhoofd al enige naam gemaakt in de 
socialistische beweging (hij was actief lid van de SDB, de Sociaal- 
Democratische Bond, de eerste partij op socialistische grondslag in 
Nederland), met name op het gebied van het algemeen kiesrecht. Na 
de volksopstand in de Jordaan op 25 en 26 juli 1886 (het zogeheten. 
‘Palingoproer’, dat uitbrak nadat de politie een einde probeerde te 
maken aan het dieronvriendelijke palingtrekken) werd er naar 
aanleiding van de sociale onrust een parlementaire enquête 
ingesteld naar de toestand in fabrieken en werkplaatsen, onder 
andere op het gebied van kinderarbeid. Gerhard werd gevraagd om 
als een van de getuigen op te treden. Als bovenmeester had hij 
minutieus aantekeningen gemaakt over de slechte omstandigheden 
waarin zijn leerlingen uit arbeidersgezinnen verkeerden. Tijdens 
het verhoor vertelde hij tragische verhalen over voortijdige school-
verlaters (van de meer dan achthonderd leerlingen op zijn ‘armen-
school’ voltooiden slechts twaalf de gehele opleiding), de miserabele 
thuissituatie van veel van zijn leerlingen (moeders die jong weduwe 
waren geworden, vaders die alcoholist waren), over jongens die in de 
klas in slaap vielen omdat ze voor schooltijd, in de vroege ochtend-

Klassenfoto van de lagere school der eerste klasse nr. 32 
rond 1890. Links, staand: Adriaan Gerhard.
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uren, boodschappen moesten rondbrengen en meisjes die thuis op 
de kleintjes moesten passen. Zijn sociaal bevlogen verhaal maakte 
op de leden van de enquêtecommissie grote indruk. Hij zou zich 
zijn leven lang blijven inzetten voor onderwijswetgeving en meer 
kans op schoolsucces voor arbeiderskinderen.

VRIJDENKER
In navolging van zijn vader was 
Gerhard al op 25-jarige leeftijd - in 
1883 - lid geworden van de vrij-
denkersvereniging De Dageraad, 
die hij zijn leven lang trouw zou 
blijven. In 1885 hield hij voor dit 
gezelschap een voordracht onder 
de titel: ‘Welke plichten legt het hu-
manisme den vrijdenker op?’ Hierin 
definieerde hij de vrijdenker als: 
‘ … iemand die een hartgrondige afkeer 
heeft van dogma’s, d.w.z. van alle 
meeningen en beschouwingen die aan 
anderen opgedrongen worden als 
onfeilbaar en dus onveranderlijk.’ 
Hij vond dat vrijdenkers niet 
moesten vervallen in een louter negatieve - lees antitheologische - 
houding, maar juist een positief ideaal dienden te ontwikkelen. 
Dat positieve ideaal zag hij in ‘het goede doen’: naast het geestelijke 
vraagstuk (verspreiding van kennis) ook aandacht geven aan het 
sociale vraagstuk in de maatschappij. De plicht tot actie over te 
gaan bij onrecht. Van 1888 tot 1898 was hij redacteur van het 
weekblad De Dageraad, daarna van zijn opvolger De Vrije Gedachte. 
Het streven van Gerhard zou er steeds op gericht zijn binnen de 
vereniging vrijdenkende liberalen, vrijzinnig-democraten en 
socialisten samen te brengen.

LIBERALE SOCIALIST
Naast zijn vele en veelsoortige werkzaamheden als onderwijzer, 
vakbondsman, publicist, redacteur en bestuurder maakte Gerhard 
kort voor de Eerste Wereldoorlog ook binnen de SDAP als politicus 
furore. Ondanks Gerhards bedenkingen tegen de polariserende 
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strategie van de socialisten werd hij toch tot de twaalf oprichters 
van de SDAP - de ‘twaalf apostelen’ - gerekend. Hij had schriftelijk 
ingestemd met haar totstandkoming, maar op de oprichtings-
bijeenkomst op 26 augustus 1894 in Zwolle schitterde hij door 
afwezigheid. Ook zijn partijboekje liet nog enkele jaren op zich 
wachten. In 1897 maakte Gerhard schoorvoetend de overstap naar 
de SDAP. Hij had weinig op met de marxistische dogma’s die de 
SDAP nog lange tijd in de ban zouden houden. 
Gerhard was als socialist praktisch ingesteld en gematigd. Terwijl 
aan het einde van de negentiende eeuw andere socialisten flink 
discussieerden over het hoe en wanneer van een revolutie, was 
Gerhard de eerste socialist die pleitte voor een achturige werkdag. 
Zijn prioriteit lag bij praktische zaken als de invoering van de 
leerplicht en een verscherping van de wet op de kinderarbeid.
Gedurende de rest van zijn leven bleef Gerhard met één been in de 
vrijdenkersbeweging en met het andere in de sociaaldemocratie 
staan. Binnen beide werelden propageerde hij onvermoeibaar zijn 
ideaal van ‘opvoeding zonder (geloofs)dogma’. 

TWEEDE KAMER
Vanaf 1913 zat 
Gerhard in de Tweede 
Kamer namens de 
SDAP. Hij was een 
geducht debater die 
zich vooral bezighield 
met onderwijsvraag-
stukken. Hoewel een 
fel voorstander van 
het openbaar onderwijs, was hij pragmaticus genoeg om zijn partij-
genoten in 1917 te overtuigen van het nut van de ‘grote uitruil’, 
waarbij het bijzonder onderwijs financieel werd gelijkgesteld aan het 
openbaar onderwijs, in ruil voor het felbegeerde algemeen kiesrecht 
en nieuwe sociale wetgeving. In 1916 werd Adriaan gekozen als 
eerste sociaaldemocratische gedeputeerde (in de Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland).
Hij wist ook op het congres van de SDAP in april 1919 de tweedracht 
binnen de partij, zo kort na het dreigen met revolutie door Troelstra, 
met een indrukwekkende rede te bezweren. In de Tweede Kamer, 
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waar confessionele afgevaardig-
den steeds weer op hem hamer-
den als de kop van Jut van de vrij-
denkers, verweerde hij zich bij 
voortduring tegen hun aantijgin-
gen. Zijn grootste stembusover-
winning - 39,5 procent van het 
electoraat - behaalde Gerhard in 
1929 als lijstaanvoerder in het 
Amsterdamse kiesdistrict. In 1931 
verliet de toen 73-jarige de Tweede 
Kamer. Hij bleef tot 1935 deel 
uitmaken van de Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland. 

A.H. GERHARDSCHOOL
Na het ontstaan van de leerplichtwet in 1901 kwam er ook aandacht 
voor kinderen die nu gedwongen naar school zouden gaan, maar 
die een probleem konden vormen. Hetzij omdat ze ‘onhandelbaar’ 
waren, hetzij omdat ze een beperking hadden. Amsterdam boog 
zich al in 1908 over een tuchtschool voor de ‘moeilijk opvoedbare’ 
kinderen, middels een commissie waar ook Gerhard zitting in 
nam. Gerhard boog het idee van een tuchtschool om naar een 
‘strenge’ school waar niet gestraft zou worden, maar waar de 
leerlingen door orde, een liefdevolle behandeling, beloningen voor 
goed gedrag en een beroep op het zich vormende geweten weer op 
het rechte pad konden komen en tot betere leden van de maat-
schappij konden opgroeien. De term ‘moeilijk opvoedbare’ kinderen 
werd vervangen door ‘een bijzondere opvoeding vereisende’ 
leerlingen. Zo’n school zou er wel komen, maar pas in 1939. Aan 
de Valentijnkade in Amsterdam-Oost werd op 1 september de A.H. 
Gerhardschool geopend. De school bestaat nog steeds. Ook elders, 
in diverse plaatsen in Nederland, zijn scholen naar hem genoemd, 
onder meer in Haarlem, Schiedam en Utrecht. In 1959 werd het 
naar hem genoemde A.H. Gerhardhuis voor ouderen aan de 
Amsterdamse Slotermeerlaan geopend. Het Gerhardhuis was het 
eerste bejaardentehuis van Amsterdam op humanistische 
grondslag en het eerste van zijn soort voor niet-kerkelijke ouderen 
in Nederland. 
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FRANS VAN MIERISSTRAAT
Het is binnen de beperking van dit artikel 
ondoenlijk om een volledig beeld te schet-
sen van de mens Adriaan Gerhard. Voor wie 
meer wil weten: lees de zeer informatieve 
biografie (die de redactie, zoals in het 
redactioneel bij dit nummer is beschreven, 
werd aangereikt door een anonieme gever). 
Zo hebben we bijvoorbeeld geen aandacht 
besteed aan de Weezenkas, een fonds dat 
in 1896 werd opgericht door Gerhard, 
speciaal bestemd voor weeskinderen van 
niet-kerkelijke ouders, en dat ook nog steeds bestaat.
In april 1948 vierde Gerhard zijn negentigste verjaardag in Hotel 
Krasnapolsky te midden van meer dan duizend mensen. De feeste-
lijke bijeenkomst bood de oude meester nog eenmaal de gelegen-
heid zijn jonge toehoorders enkele levenslessen voor te houden. 

Drie maanden later 
overleed deze humoris-
tische man, geheelont-
houder, moralist, deba-
ter, volkspedagoog en 
onderwijzer in hart en 
nieren. De laatste acht 
jaren van zijn leven 
woonde Adriaan Ger-
hard op de Frans van 
Mierisstraat, nummer 
130 op tweehoog, waar 
hij en zijn vrouw op 19 
januari 1940 naartoe 
waren verhuisd. 

Adriaan Gerhard was een bewoner waar onze vereniging trots op 
kan zijn, een echte ‘Samenwerker’. Een bedachtzame pedagoog en 
bewogen socialist, wars van dogma’s, die zijn hele leven streefde 
naar een betere en rechtvaardiger wereld. En naar ‘de waarheid’: 
debat was niet bedoeld om elkaar te overtuigen, maar om naar 
elkaar te luisteren, om zo naar de waarheid te zoeken. Waar komen 
we dat nog tegen dezer dagen?

Viering van zijn negentigste verjaardag in 
Krasnapolsky, rechts zittend zijn vrouw 
Marianne Brandon.


