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Vakbeweging in de Friese Venen
Aansluitend op het boekj e Sociale strijd in Appelscha (uitgave van de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwolde 1992) geeft dit
boekje Vakbeweging in de Friese Venen een losstaand vervoig;
toegespitst op de eerste vormen van georganiseerde vakbondsorganisatie.
Ook op dat gebied maakten de veenarbeiders en hun gezinnen ruim
honderdjaar geleden geschiedenis.
Gesehiedenis met bun strijd voor een beter bestaan.
Deze strijd vond met alleen plaats in de turf, maar op alle plaatsen waar
niensen hun arbeidskracht voor loon moesten verkopen.
En dan vooral in Europa en de Verenigde Staten van Amerika.
Juist daar omdat er sprake was van een sterk samenklonteren van
kapitaal en investeringen.
In de onderlinge eoneurrentie tussen bedrijven en markten waren het
vooral de lonen, die zo bag mogelijk werden gehouden door de
ondernemers.
Dit leidde tot onaanvaardbare werk- en !eefomstandigheden voor de
arbeiders en bun gezinnen.
Waarbij - naast de zeer lage lonen - sprake was van lange werkdagen,
kinderarbeid, honger, ziekte en weridoosheid.
Deze uitbuiting vormde de basis voor organisatie door de arbeiders in
hun strijd voor verbetering van de werk- en leefomstandigheden.
Met vallen en opstaan groeide de organisatie en was daannee het begin
van een lange emancipatiestrijd van de arbeiders.
Deze emancipatiestrijd vormde de basis voor de huidige welvaart in
Europa en de andere rijkere delen in de wereld.
De noodzaak voor deze strijd is nog steeds volop aanwezig.
Volop aanwezig op alle plaatsen in de wereld.
Niet alleen in de armere landen, maar ook in de rijkere.
Nog steeds zijn in de Verenigde Staten van Amerika miljoenen mensen
met verzekerd voor ziektekosten en worden ze met geholpen.

Nog steeds sterven in de wereld miljoenen mensen door ondervoeding
en honger.
Nog steeds zijn in Nederland duizenden mensen die wachten op
verantwoorde zorg in ziekenhuis of verpleeghuis.
Nog steeds is een gezamen!ijke inspanning van alle werknemers nodig
voor handhaving en verdergaande emancipatie.
Nog steeds krijgen samen optrekken, solidariteit en eerlijk delen vorm in
politieke partijen en vakbeweging.
Met name de vakbeweging geeft direct vorm aan de belangenbehartiging
van alle mensen die van hun loon moeten leven.
De Vakbondshistorische Vereniging (VHV) wil in Fryslân en Nederland
bijdragen aan (het bewaren van) de noodzakelijke kennis = leren van de
gesehiedenis.
In november 1999 was de regiodag van de VT-TV Fryslân in Ravenswood.
Aan de orde was de rol van her Nationaal Arbeids-Secretariaat (N.A.S.),
de vakbeweging in de Friese Venen; met een drietal itheidingen.
Marten Buschman nit Den Haag schetste de ontwikkeling van bet
N.A.S., de eerste landelijke vakcentrale.
Kerst Huisman nit Leeuwarden schetste de ontwikkeling van de Bond
van landarbeiders (aangesloten bij het N.A.S.) in Friesland.
Hans van Borselen nit Fochteloo schetste de sociale, politieke en
economische situatie van Appelscha 3e wijk (nu Ravenswoud).
De vakbond van veen- en landarbeiders in Appelscha telde 140 leden
(Appelscha t&de teen pin. 1000 inwoners) bij de oprichting.
U vindt de drie inleidingen in dit boekje.
1k wens u namens de Vakbondshistorische Vereniging Fryslân veel leesplezier.
Heerenveen,
Jeep van den Berg,
voorzitter VHV werkgroep Fryslân

Marten Buschman
Het Nationaal Arbeids-Secretariaat:
Revolutionair in Friesland
Inleiding
Toen het N.A.S. te HalJi'veg in 1931 opgericht werd, was dat niet
naar goedvinden van de p1aatselke clerus: 'in die tzjd was het
AT.A.S. nog een gevreesde naatn'.

Maar laat ik de vorige zin even toelichten. Katholieke arbeiders wilden
in her begin van de jaren dertig te Halfweg (het dorpje tussen Amsterdam en Haarlem) graag een eigen rooms-katholieke voetbalvereniging
en hadden daar de aardige naam Sport na arbeid voor bedacht, maar dan
omgekeerd: NaArbeid Sport, kortom N.A.S.. Maar bet N.A.S., dat ik
bier wil bespreken, is van bet jaar 1893. Dit N.A.S. was nog wijd en zijd
bekend en vooral berucbt: de geestelijk adviseur wilde er dan ook niet
aan. Meestal is zijn woord wet, maar in dit geval niet: enkele maanden
later is de voetbalvereniging N.A.S. een feit. Blauw zwart zijn overigens
de kleuren van dit N.A.S.. En niet de pauselijk geelwitte kleur. En dat
geeft te denken.
Het typeert her NationaalArheids-Secretariaat in Nederland - ons
N.A.S. zeg maar - van 1893 dater altijd een zweem van revolutie om
gehangen heeft. Dat was bij de oprichting - toen katholieken en protestanten zich afzijdig bielden tot aan 1940 toen de Duitse bezetters her
N.A.S. met een aantal andere organisaties (N.S.V en RSAP) direct als
revolutionair verboden.
Het begin
'Nu zal het me toch verwonderen, wat wU eigen4/k kunnen ondernemen

saam en welk werk er aan tie winkel zal koinen? Aldus een van de
hoofdbestuurders van een aangesloten vakbond in september 1893 op de
eerste bestuursvergadering van bet N.A.S.. Zomn bonding typeert wet een
beetje het amateurisme van de eerste bestuurders. Maar al snel waren bet
bestuur van het N.A.S. en de besturen en leden van de aangesloten bonden bezig met van alles te organiseren. Wat waren de wortels van bet
N.A.S.?
De voorgesehiedenis heef't te maken met een tweetal ontwikkelingen,
een in de Nederlandse maatschappij en een in de arbeidersbeweging.
Arbeiders en werklieden stonden in sociaal-cultureel en economisch
opzicht ver van elkaar in het Nederland van rond 1870. Arbeiders
werkten in de haven als sjouwers, bij de aanleg van de spoorwegen en
van kanalen als gravers en baggeraars, in de landbouw als arme
boerenknechten en in het veen als baggelaars. Deze veenarbeiders
werden slecht betaald, moesten lang werken, hadden te maken met
gedwongen winkelnering en geen hoop op vast werk. In bet begin van
een bepaald werk werden loon-afspraken gemaakt. Onderhandelingen
tussen de baas en arbeiders vonden plaats als een machtsstrijd. Vonden
de arbeiders het aanbod te laag, dan legden ze het werk neer, gingen
zoals de veenarbeiders in Friesland en omstreken deden, met een rode
vlag naar andere werk-plekken en riepen dc belle is los. Alle stakers
kwamen bij elkaar en daar werden eisen gesteld aan de baas of bazen.
Bij zo'n samenscholing (een appèl) van veenarbeiders was er een op de
voorgrondtredende figuur (een appelmeester) die de bijeenkomst leidde
en met een aantal anderen de eisen aan de baas overlegde. Na zotmn
beweging ging iedereen weer aan het werk, ook de appélmeester. En een
volgend appel een paarjaar later werd weer door een ander geleid. Het is
een manier van organiseren, die in het dagelijkse leven bij
groepsprocessen als bij sport, in het gezin, in het café of op straat veel
voorkomt, en typerend is voor deze beroepsgroep in deze tijd.
Hoe anders ging dat toe bij de werklieden of ambachtslieden. Vooral de
typografen, die als eerste tot een vakorganisatie kwamen - in 1861 een
plaatse!ijke en in 1866 de nationale Typografenbond - riehtten formele
organisaties op met een voorzitter, secretaris, een vaandel, een notulenboek, contributies en een doe. Dat doe was omschreven als iets als
betere arbeidsomstandigheden. Bij meningsverschillen over loon neemt

her (afdelings)bestuur de leiding en onderhandelt eerst met de werkgever
en als dat met goed gaat of de werkgever met eens wilde onderhandelen,
dan brak de staking nit.
In de tweede heift van de negentiende eeuw zien we als ontwikkelingslijn, dat de economische ontwikkelingen, zoals her langzaam ontstaan
van een industriele productiewijze de in Nederland heftig toegeslagen
landbouwcrisis en her weer opnemen van Nederland in de wereldeconomie dat werklieden verproletariseren en arbeiders langzaam de
noodzaak gaan inzien van grotere onderlinge verbanden. Zij groeien als
het ware naar elkaar toe: her strijd- en organisatie-element komen bij
elkaar. Her zijn vooral de socialistische propagandisten van de S.D.B.,
die deze samensmelting gaan bewerkstelligen.
En dat laatste is de tweede ontwikkelingslijn. Vanaf de oprichting van de
S.D.B. in 1878 hebben propagandisten getracht de arbeiders op het spoor
van het socialisme te zetten. Dar lukt pas in de tweede heiR van de jaren
tachtig. En dan gaat bet vooral om arbeiders in Friesland, Groningen en
Twente en werklieden in de grote steden. De S.D.B. ziet dan ook vanaf
1885 de vakvereniging als een belangrijk organisatiemiddel om arbeiders en werklieden te organiseren in de strijd tegen het kapitalisme. Er
ontstaan dan de socialistische vakverenigingen. Dat duurt zo'n vijfjaar.
Dan is er de grote beweging van eind 1889, eerst in de haven van
Rotterdam en later (1890) elders in andere beroepsgroepen. Echter: het
concept van socialistische vakorganisaties blijkt bij zo'n massale beweging met te werken. Fen voorbeeld van zo'n proces is bet ontstaan van
de Nederlandsehe Bakkersgezellenbond van 1890. Eind 1889 staakten
bakkersgezellen te Amsterdam voor betere arbeidsomstandigheden en
hoger loon. Eerst waren her bestuurders van de socialistische organisatie
Loon naar PYerk, die de staking leidden. Later bemoeiden ook bestuurders van her neutrale Ons Genoegen zich er mee. Eendrachtig werkten
zij vervolgens samen en brachten de staking tot een goed einde. Uit deze
samenwerking is de bond ontstaan en om deze samenwerking te eren
werd de zinspreuk'Ons Genoegen is Loon naar Werken' bij de naam
gevoegd. Overigens: de leden van christel ii ke en de katholieke
verenigingen deden well met de staking mee, maar uiteindelijk bleven ze
liever zelfstandig. In alle beroepsgroepen, eerst te Amsterdam en later in
her gehele westen, noorden en midden van her land, zien we de roep om

algemene vakverenigingen. En die dan ook alle gezindten organiseren en
dus ook los van welke partij dan ook staan. Aangezien de S.D.B. en haar
leden lange tijd actief waren geweest in de vakbeweging en ook bij de
grote stakingen van 1889, was bet voor hen zuur dat precies op bet
moment dat die beweging succes leek te gaan hebben men tech koos
voor een vakbewe-ging voor iedereen. Daarbij gold wel - en dat was een
succes voor de socialisten onder de vakbondsleden - dat de beide
elementen van organi-satie en strijd van werklieden en arbeiders samen
de boofdrol gingen spelen.
Ferdinand Domela
Nieuwenhuis en zijn
mederedacteur van her
partijblad Recht voor
Allen Christiaan
Cornelissen spelen een
sleutelrol. Het is vooral
Cornelissen, die in de
jaren 1890- 1892 de
vakverenigingen de weg
wijst naar de zelfstandige ontwikkeling los
van de socialistische
partij. Hem stond bij de
oprichting van bet
N.A.S. als doel voor
Christiaan Cornelissen, 1939
ogen: We opkweeking en
ontwikkeling van een nationale vakbeweging, die het richtsnoer van
geen enkele politieke organisatie zou hebben te volgen - zoomin dat van
de anarehistische groepen.'
Op welke wijze de sociaal-economische ontwikkeling ingrijpt op de
organisatiewijze van een vakbond zien we in februari 1903 bij een
beweging van bakkersgeze!len in Friesland. Overigens waren in 1894 de
vakbondsleden van de balckersgezellen ook provinciaal, aithans in
Friesland, aaneengesloten. Bedoeling daarvan was de bond dichter bij de
bakkersgezellen te brengen. Ben gevolg daarvan dat in wat lcleinere
plaatsen, zoals Grouw en Akkrum, ook afdelingen ontstonden.
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AJb. 3: kaartje met verspreiding Afdelingen Bakkersgezellen in
Nederland 1894-1907.
Vier jaar later was deze provinciale organisatie aiweer verdwenen. Na
veel discussie overigens, omdat de Hollanders de Friezen van provincialisme beschuldigden. In 1899 was alleen de afdeling Leeuwarden nog
maar over. Na de spoorwegstaking van januari 1903, waarin plotsklaps
het revolutionaire sentiment ging overheersen waren bakkersgezellen van
11

plan om alleen in Leeuwarden de nachtarbeid afte schaffen. Vraag was
natuurlijk of dit zo maar kan: een muur van dagarbeid rond de stad to
trekicen. Bondspropagandist To Boekhorst had eon klein onderzoek gedaan naar het voorkomen van fabrieken in de provincie. De grootste
fabriek in Friesland staat to Leeuwarden, en een zestal kleinere in
Heerenveen, Snook (met slechts zeven!! arbeiders), Harlingen en
Franeker. Doze waren niet in staat om brood in grote getale naar
Leeuwarden to versturen en in het geval van Franeker was de treinenloop
ook nog zeer ongunstig. Afschaffing van nachtarbeid is dus mogelijk. De
bakkersgezellen aanwezig op de vergadering waren het er mee eens.
Twee maanden later was het met doze discussie gedaan vanwege de
mislukte tweede spoorwegstaking.

Onafhankelijk op elgen benen
Dc bovenvermelde pogingen van Cornelissen om vakbeweging en
politick organisatorisch to scheiden waren in 1893 niet gelukt: de S.D.B.
sloot zich aan evenals eenjaar later de net opgerichte S.D.A.P.. In 1896
staat het N.A.S. er dan uiteindelijk zelfstandig voor toen besloten werd door een referendum van leden van aangesloten bonden - dat alleen
vakorganisaties lid van het N.A.S. konden worden. Los van de politick in
één vakbeweging, maar wel een met de klassenstrijd als uitgangspunt.
Dat laatste zou nog vele moeilijkheden geven, zoals de casus van de
Spoorwegstakingen van 1903 laat zien. Het verhaal is bekend, maar de
rol van her N.A.S. is vooral beoordeeld als 'stakingsgymnastiek' of als
propaganda voor de algemene politieke werkstaking.
Het N.A.S. bezat echter vooral een ideologic van 'aile arbeiders willen
organiseren ongeacht hun politieke en religieuze opvattingen'. Doze
ideologic idee is een onderdeel van de mythe van de eenheid van de
arbeidende klasse: 'arbeiders alter landen verenigt ul De belangen van
de arbeiders zijn in doze visie in principe ge!ijk. Bij zon gecompliceerde
en ook verpolitiekte beweging als de spoorwegstaking in april 1903
levert zon ideeencomplex vooral verliesposten op. Anarchisten en
sociaal-democraten hadden veel minder last van doze mythologische
idee. En konden daarom beter hun strategic en tactiek bepalen. Het
N.A.S. was daarom meer een speelbal dan een speler on kreeg vele
klappen to incasseren.
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Zon vage en misschien wel wat naleve ideologic heefi bijna de ondergang betekend van bet N.A.S.. Na 1903 zakt her ledental, dat toch al niet
te hoog is geweest, snel naar een schamele 3.000. Het is Harm Koithek
jr., vanaf 1907 secretaris van bet N.A.S., die het N.A.S. de vastbeid van
richting geeft. Hij was ook degene, die de intellectuelen van zowel anarchistische als sociaal-democratiscbe kant met gelijke wapens kon bestrijden. Koltbek was een begaafd spreker, maar ook een kundig en vasthoudend organisator. Al heel snel na zijn aantreden was er een nicuwe
beginsel-verkiaring. Daarin komt de volgende passage voor: We
onajhankelijke vakorganisatie (wil) de arheiders organ iseeren, ongeacht
hun politic/ce- of godsdienstige meeningsverschillen. 4/ stelt zich
daarvoor de taak, bet behartigen hunner oogenbli/c/ce4jke en toekoinstige
belangen, door bestrijding van de kapitalistische productiewjze, overal
waar die zich openbaart op economisch ofpolitick terrein.'
De beginselverldaring van 1908 werd met een grote meerderbeid aangenomen. Her was de aanzet tot groei van het N.A.S.. Een verstandige
arbeider is lid van een vakbond, bield de Groninger Koithek vol, ook al
is die arbeider katholiek of anarchist. De vakbeweging was in de optiek
van Koltbek voor alles een 'praktische' beweging. Ook ten aanzien van
de sociale wetgeving was Kolthek tot de overtuiging gekomen dat het
N.A.S., na de moeilijke compromissen van de jaren daarvoor, geen
afwachtende hooding meet kon blijven aannemen. Dat het N.A.S. zich
op deze nieuwe grondslagen verder positief ontwikkelde, liet zien dat in
brede kring van het N.A.S. die denkbeelden weerklank vonden. Na vijf
jaar was bet N.A.S. weer een vakcentrale met zelfvertrouwen. In 1919
groeide het ledental zelfs nit tot 52.000, mede door de revolutionaire
tijden van het naoorlogse tijdperk. In de jaren twintig krijgt bet N.A.S.
bet moeilijk door de economische crises en onderlinge geharrewar. In
1940 beth het N.A.S. nog maar 10.000 leden over. In mei 1940 wordt
her N.A.S. door de Duitse bezetter verboden.
In de lange weg van 1893 tot 1940 en eigenlijk ook nog daarna heeft her
N.A.S. en de latere opvolgers als de Eenheids Vakcentrale (EVC) en
vooral her Onathankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) her
altijd zeer moeilijk gehad. Het N.A.S. en de anderen hadden een dubbele
strijd te voeren tegen het machtige kapitalisme en de gehele moderne
samenleving en tegenover de veel grotere moderne vakbeweging.
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AJb. 4: overzicht vakbeweging ter linkerz(jde (1893-2000)
(AR. W. B. = Algemene Bond van Werkers in he! Bouwbedriff)

Tussen maatschappij en N.Y.V.
Het N.A.S. en het N.VV hebben een andere keuze gemaakt wat hun
organisatie en ideologic betreft. In de tijd van de moderne samenleving
is een moderne organisatie een formele organisatie, met statuten een
gekozen voorzitter, een geldbewaarder. En zo is het ook met de moderne
vakbeweging. De ideoloog van de moderne vakbeweging (en geMschieted) Henri Polak heef't het versehil tussen revolutionairen en modernen
zeer helder beschreven. In de brochure "De Vakvereeniging" maakt hij
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de vergelijking van een vakvereniging met een organisme. In een
lichaam (van een mens, van een dier) zijn her de hersenen, die de rest
van bet lichaam 'besturen'. Zo ook is het met de bestuurders van de
vakvereniging: zij besturen de vakorganisatie, de leden voeren de bevelen des bestuurs nit, zoals de benen van een mens gaan lopen als ze de
zenuwprikkeiing van de hersenen ontvangen. In zijn eigen woorden
schrijft Polak dat beiden worden "bestuurd vanuit een centraal punt
vanwaar alles wordt beheerscht en overzien, vanwaar alle actie uitgaat,
waarin alle communicatie-draden uitlopen, en dat dus her uitgangspunt
van bet leven zelf is." Voor Polak was de metafoor van het biologische
mechanisme voor de werking van een vakvereniging waarschijnlijk meer
dan een vergelijking: de vakvereniging was een lichaam en de bestuurders waren de hersenen. En de bestuurders gaven bevelen aan de leden.
Het doet heel erg denken aan de uitspraak van F. Taylor (van bet scientific management) tegen fabrieksarbeiders, die een voorstel ter verbetering deden: 'you are not supposed to think'.
Tegen deze ideologic hebben de N.A.S.-lui zich altijd verzet. In de tijd
van de oprichting van bet N.VV vaak met kreten, maar war een prachtige kreten: 'Eindelijk! Het commando van de advocaat Troelstra, gegeyen op de Kerst-vergadering van 1903, wordt eindelijk uitgevoerd, door
de Bestuurders van de op humbug en kapitaal berustende Diamantbewerkersbond en wel de poging tot de oprichting van een nieuw N.A.S.
Wij, vrijheidslievende arbeiders, zullen wij dezen poging vreezen? Neen
duizendmaal neent'
Later, in de tijden van Koithek en van Sneevliet, zullen ideologische
verhalen tegenover de moderne beweging gesteld worden. Maar al deze
verhalen komen eigenlijk op betzelfde neer: 'De 'moderne' gedisciplineerde vakorganisatie ( ... ) is niet erg aanlokkelijk, tenminste met voor
ons; men vindt daar terug, wat wij in de kapitalistische maatschappij zoo
vinnig bekampen', schreefde revolutionaire bakkersgezel J.A. Reijnders
in 1906.
Maar de modernisering van de maatschappij beeft bet N.A.S. wel doen
inzien dat, zoals Berms Bouwman in de jaren twintig schrijft, aandacht
voor de overheid nodig is, 'omdat deze overheidsbemoeiingen hun eigen
dagelijkse leven en werken steeds meer gingen taken.' In de loop van de
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jaren zien we dan ook N.A.S.-organisaties deelnemen aan tal van overheidseommissies.

Organisatie van stakingen
Jan van Zomeren, voorzitter van her N.A.S. van 1896 tot 1902, werd
eind vorige eeuw ter huip geroepen door lompensorteerders nit Gorkum.
Zij waren tot wanhoop gedreven door lage lonen en botte weigering van
de baas om hen zelfs maar aan te horen. Jan ging er been, maar werd
buiten de poort gehouden: geen inmenging van vreemden was het
parcel.
Dan ontspint zich de volgende discussie, Van Zomeren vertelt dan dat
het N.A.S. de stakers gaat steunen. 'Dan zoek 1k arbeiders van buiten
Gorkum,' zegt de baas. 'Dan gaan we posten, advertenties in kranten zetten, zodat niemand naar Gorkum komt,' zegt Van Zomeren. Maar de
baas houdt bet vol, her posten begint. Anderhalve week later haalt de
baas bakzeil: alle eisen als ho.-ere lonen en meer zeggenschap over
arbeids-omstandigheden worden ingewilligd. Weer na twee weken kreeg
Van Zomeren een brief nit Gorkum, maar nu van de baas: met zijn
personeel was geen land te bezeilen. De arbeiders jouwden hem na en de
meisjes spuwden achter hem op de grond. Als hij jets terug zei, dan
zeiden de arbeiders: 'Pas op of we schrijven naar die meneer van het
N.A.S. in Amsterdam.' Van Zomeren ging en legde de lompensorteerders
nit dat dat zo met ging en dat ze geen geld ontvingen als door hun
schuld zonder werk kwamen te zitten. Zoals deze anekdote laat zien,
staat achter eWe actie of staking her vraagstuk van de macht. Is de baas
of de arbeider in de fabriek degene die alles bepaalt? Was her bij deze
situatie flog overzichtelijk, bij de volgende is het ingewikkelder omdat
twee richtingen in de vakbeweging, de moderne en de onafhankelijke
variant, tegenover elkaar stonden.
Het lessen van de schepen gebeurde rond 1900 met de hand en schep.
Het lessen en laden bood vele arbeiders werk en inkomen, maar het was
zwaar werk. En bovendien was het langdurig werk, want een schip diende zo snel mogelijk gelost te worden. Werktijden van 14 uur achter elkaar waren meer regel dan uitzondering. En voor de bazen gold dat de
efficiency met echt hoog was. In 1905 is de elevator, een nieuwe vinding
16

ingevoerd om het werk te versnellen. Veel arbeiders waren er tegen, omdat bet ding arbeid overbodig maakte. In 1905 waren woordvoerders var
de moderne (N.VV) en de N.A.S.-ricbting bet met met elkaar eens.
Hendrik Spiekman, voorzitter van de moderne Rotterdamscbe
Bestuurdersbond (RBB) was tegen de elevator en Janus Wessels van de
onathankelijke organisatie van bootwerkers vond de verlichting van de
arbeid zo belangrijk dat bi] een voorstander was van de elevator. Want
het was een waar slagveld, versterkt door de bouding van de bazen: fl
heb liever dat er dagelijks drie werklieden van me doodvallen dan dat ik
een defect aan mijn machine krijg, wat mijn 25 gulden kost.T
Hier zien we een trekje van de modernen naar voren komen, die bet
N.VV en later de F.N.V kenmerkte: een defensieve houding ten opzichte
van nieuwe technologieen. Of bet nu een verzet tegen containervervoer
of de computer in bet onderwijs, steeds wijzen de modernen op de nadelen.
In 1907 staakten wel alle arbeiders van beide richtingen en daardoor was
bet met de elevator gedaan na langdurige strijd. Pantserkruisers kwamen
er aan te pas om onderkruipers te beschernien. Deze werkwilligen kwamen van beinde en ver om de staking te breken, maar het gelukte met.
Eendrachtige samenwerking leverde de overwinning op.

Verhouding met politieke organisaties en Henk Sneevliet
De tragiek van het N.A.S. in haar eerste veertienjaar is dat bet bestuur,
de leden en de sympathisanten zich in de onmogelijke positie hebben
laten dringen te moeten kiezen tussen sociaal-democratie en anarchisme.
In het algemeen kanje zeggen dat bet N.A.S. zicb nooit heeft willen
binden aan een partijpolitieke ricbting. Maar het N.A.S. zocbt wel
samenwerking met anderen, die op een bepaald punt op dezelfde lijn
zaten. In haar historic tot 1940 heef't bet N.A.S. vele partijen gekend, die
de onafhankelijke organisatie voor haar eigen doeleinden wilden inzetten. Het N.A.S. wilde alle arbeiders organiseren ongeacht hun politieke
en religieuze opvattingen. Samenwerking op concrete punten vond wel
plaats. Dat was voor het eerst door in 1911 met de Sociaal-Democratiscbe Partij (SDP) samen te werken in een 'Nationaal Comité voor de
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achturige arbeidsdag'. En zo volgden er meet. In de beginsel-verkiaring
van 1908 stond dat het N.A.S. wel politieke actie wilde voeren maar Tuitsluitend met buitenparlementaire middelen'. Dat laatste viel steeds
minder te handbaven. Het N.A.S. behield haar onaffiankelijkheid ten
opzichte van de SDP/CPN en van de Socialistische Partij (SP) van
Kolthek.
Wanneer de CPN eind jaren twintig definitief voor her N.VV kiest en
tegen de revolutionaire vakbeweging, zal bet N.A.S. op basis van onafhankelijkheid een samenwerking aangaan met de Revolutionair Socialistische Partij (RSP), en later - na de fusie met de Onathankelijke Socialistische Partij (OSP) - met de Revolutionair Socialistische Arbeiders
Partij (RSAP). Henk Sneevliet was toen de voorzitter van het N.A.S. en
van de RSAP.
Sneevliet begon in her begin van deze eeuw als lid en bestuurder van de
Transportarbeidersbond, werd daar voorzitter van, kreeg een conflict met
Troelstra toen hij overstapte naar de SDP. Via allerlei bewegingen en organisaties in landen als Rusland, lndië en China is hij weer in Nederland
terug. Hij wordt in 1924 voorzitter van het N.A.S. en blijft dat tot mei
1940 wanneer de Duitse bezetter de organisatie verbiedt. Sneevliet gaat
in verzet, maar wordt al in 1942 opgepakt en op 13 april 1942 gefusilleerd samen met negen kameraden nit bet Marx Lenin Luxemburg Front.
Sneevliet heefi zijn leven lang voor de revolutie gewerkt. Hij was een
workaholic, iemand met veel contacten over de gehele wereld (een netwerker dus), een revolutionair ideoloog die tocb wel samenhang probeerde te creëren. lemand die het revolutionaire doel voor ogen hield bij
alles war hij deed of voorstelde, ook met betrekking tot het N.A.S.. Maar
met alleen het N.A.S.. Sneevliet was immers ook voorzitter van de
RSAP. In de jaren dertig zien we dan ook weer de partij en de vakbeweging gezamenlijk optrekken. In Rotterdam zijn voor de plaatselijke
verkiezingen N.A.S. en RSAP mensen (als ze at met van beide lid
waren) actief in de propaganda.

Het N.A.S. in Friesland
Sinds Domela Nieuwenbuis in het begin van de jaren tachtig van de
'U

negentiende eeuw elk jaar een rondtocht maakte in Friesland, zijn ook
anderen als Cornelissen, maar ook Gerrit van Erkel op tournee geweest.
Cornelissen trof het niet in deze provincie: door sneeuw en wind kon hij
niet verder. Een dag later trok hij met de hondenkar door.
Ook van Erkel maakte een rondreis door Friesland en dan ging het
voornamelijk over de oprichting en verdere uitbouw van een land- en
veenarbeidersbond.
Wat heeft dat allemaal opgeleverd? Was het N.A.S. nu sterk in het
Noorden en in Friesland. Een analyse van het ledenbestand van het
N.A.S. in de beginjaren liet zien dat het N.A.S. en in feite geldt dat ook
voor de latere periode, voor de communistische beweging, het N.S.V. en
ook voor de periode na 1945, sterk was in Friesland. Van alle aange-

Karikatuur van Gerrit van Erkel.
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sloten bonden waren relatief veel afdelingen in Friesland te vinden.
Invloed en huidig belang
De invloed van het N.A.S. op organisaties als het N.VV is loch wel
aanzienlijk te noemen. Dat gold voor sommige ideeën maar het loutere
bestaan van bet revolutionaire N.A.S. maakte dat bet N.VV niet al te
sterk naar het midden opschoof. Met argusogen volgden N.VV-ers de
ontwikkelingen van bet N.A.S. en later van de EVC. De rol van het OVB
is marginaler. Afleen daar waar OVB-organisaties sterk waren, zoals in
de Rotterdamse en Scheveningse havens, is er van invloed sprake.
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Kerst Huisman
Het N.A.S. en de Friese veenstakingstraditie
Het N.A.S. in Friesland:
sociale en cultuurhistorische achtergronden
In 1901 en 1902 was de Bond van Landarbeiders, ook we! Nederlandsche Bond van Landarbeiders, de grootste bij het N.A.S. aanges!oten
organisatie. Aangezien bet zwaartepunt van die bond gezocht moet
worden in Friesland" komt daarmee een opmerkelijk fenomeen in bee!d.
Namelijk dat het N.A.S. met zijn aanhang geconeentreerd in de grote
steden in Holland, ook een substantleel grote aanhang blijkt te bebben
gebad op bet Friese, en in mindere mate ook op het Noord-Ho!!andse
Groningse en Drentse platteland. Dat vestigt de aandacht op twee zaken.
Het platteland is blijkbaar qua mentaliteit, sociale economie en geschiedenis niet overal hetzelfde, en een in eerste instantie aan de grote stad
toegedachte beweging blijkt ook in bepaalde plattelandsgebieden aan te
slaan.
In het hierna volgende wil ik proberen, enkele mogelijke verkiaringen te
geven voor de zo opvallende aanhang van het N.A.S. in Friesland. Het
volstaat niet om als verkiaring bier zoiets als een a!gemene p!attelandsmentaliteit aan te nemen. Evenmin is bet bevredigend, te wijzen op de
werkelijk barre sociaal-economische toestanden op dat platteland. Want
ook elders, waar helemaal geen afdelingen van bet N.A.S. bestonden zie het platteland van Overijssel, Gelderland en verder zuidelijk - waren
de toestanden der arbeidersbevolking op het platteland allesbehalve
benijdenswaardig.
Op kart I is de verspreiding aangegeven in een groot dee! van Friesland
van de bij het N.A.S. aangesloten Landarbeidersbond, ook wel in de
eerste jaren Land- en Veenarbeidersbond genaamd. De oprichting van
die afdelingen en de aansluiting ervan bij bet N.A.S. vend plaats kort na
1896. Bij de veenstaking in de lente van dat jaar in Beets was een verzoek om financiele steun bij het toen drie jaar bestaande N.A.S. binnengekomen. N.A.S.-voorzitter Christiaan Cornelissen zette zich in de loop
van 1896 in voor bet organiseren van de land- en veenarbeiders in
Friesland. Want organisatie in de !oonstrijd leek geboden onder deze
21
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categorie arbeiders, die soms al een traditie van generaties wilde stakingen achter de rug hadden.
Rend de jaarwisseling 1896-1897 werden er in korte tijd in ZuidoostFriesland en de Kop van Overijssel acht vakverenigingen van veenarbeiders opgericht. Er kwamen er meer bij en eind 1897 achtte het bestuur van het N.A.S. de tijd gekomen om tot de oprichting te komen van
de Nederlandsche Bond van Landarbeiders. Met eerste bestuur werd gevormd door de afdeling Sint Jacobiparochie; om praktische redenen
kwam het hoofdbestuur uit één plaats. Met eerste bondscongres werd met
Pinkster 1898 in 1-Ieerenveen gehouden. Op de kaart is te zien dat er een
hele grote concentratie afdelingen ligt in de Zuidoosthoek van Friesland:
26 in totaal. De gestippelde viek op de kaart geeft het kiesdistrict
Schoterland weer.
2. HT KIESDISTRICTSCHOTERLAND
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Dat district bestond (zie kaart ) nit de gemeenten Schoterland,
Opstefland, Aengwirden, Utingeradeel en Haskerland. Na een aantal
gemeentelijke herindelingen in de twintigste eeuw is alleen de gemeente
Opsterland er vandaag de dag nog, vrijwel binnen dezelfde grenzen als
teen.
De gemeenten Aengwirden en Schoterland vormen thans min of meet de
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gemeente Heerenveen en Haskerland en Utingeradeel zijn in 1984 van
de kaart verdwenen en samengevoegd met andere gemeenten. Ter
oriëntatie zijn enkele grote dorpen binnen het kiesdistrict en enkele
grotere plaatsen erbuiten aangegeven.
Het district Schoterland is het befaamde kiesdistrict dat in 1888 de
eerste socialist afvaardigde naar het Haagse parlement: Ferdinand
Domela Nicuwenhuis. Domela kwam pas na een herstemming in de
Kamer. Bij de ecrste ronde viel de kandidaat van de anti-revolutionairen
af, en niemand minder dan Abraham Kuyper gaf zijn volgelingen de
raad om bi] de herstemming nict op de liberaal te stemmen. Het gevoig
was de verkiezing van Domela, tot grenzenloze vreugde van veel
arbeiders-mensen. De letterkundige J.H. ten Brink maakte zich echter tot
tolk van de bourgeoisie, met de versreges: ,,Ik heb u lief mijn
Nederland, behalve den plekje, en dat is Schoterland." Het zal duidelijk
zijn, dat de grote concentratie van N.A.S.-afdelingen in en rond dit
gebied met Domela en veel met war aan Domela voorafging te maken
heeft.
Dat brengt mij terug op de vraag, waarom? Juist in deze streek hebben
zich in de negentiende en her begin van de twintigste eeuw grote demo3. DE LAGE EN HOGE VEENDERIJEN EN VEENPOLDERS IN FRIESLAND
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grafisehe, sociaal-economisehe en ook culturele veranderingen voltrokken als gevoig van de veenderijen.
Kaart 3 geeft een totaaloverzicht van die veenderijen. De lage veenderijen zijn aangeduid met een gestippelde vlakvulling. De hoge veenderijen zijn aangegeven met bet kenmerkende patroon van veenkanalen en
wijken, in grijze lijntjes. De bekende, in de negentiende eeuw ingericbte
negen laagveenpolders zijn met een zwart lijntje omgeven. Die veenpolders kwamen er om te voorkomen dat bet uitgeveende land na afloop
van de verveningen gebeel aan bet water moest worden prij sgegeven; bet
gevaar dat er in de streek tussen Oosterzee en Beets een uit!oper van de
Zuiderzee zou ontstaan was met denkbeeldig.
De op de kaart aangegeven nederzettingen geven een goede indruk van
de demografisehe veranderingen die zich bier hebben voltrokken.
Daarbij moet worden aangetekend, dat de nieuwe hoogveendorpen (dik
cirkeltje) over het algemeen zijn ontstaan voor 1800, terwijl de nieuwe
Iaagveen-dorpen (zwarte stippen) pas na dat jaar tot stand kwamen. De
namen op de kaart zijn ter oriëntatie aangegeven.
Op 9 mei 1845 verscheen de veenbaas Harmen Otter bij de officier van
justitie in Heerenveen en meldde daar dat de veenarbeiders in Ter Idzard
,,beden morgen door teekenen van oproer op te steeken, door in huime
respectieve tenten stokken nit te steeken, voorzien van vlaggen en roode
wollen dassen, welke van tent tot tent met gelijke semen werden beantwoord, en welke in bet algemeen in de graverijen erkend worden voor
teekenen om de aangenomen werkzaamheden voor het bepaalde loon te
staken, alsmede dat bijaldien veenwerkers met hunne arbeid voortvaren,
zij bedreigd worden door de andere veenwerkers, welke dan gewoonlijk
de oproerlingen zijn, daarin verhinderd te zullen worden .112)
Initiatief'nemers in de lage veenderijen waren met de turfmakers, die
meestal vast in dienst van een veenbaas waren en in of vlakbij de veenderij woonden, maar het tijdelijke baggelvolk, dat zes tot acbt weken
werd ingehuurd om het veen tot op twee meter diepte nit te baggelen.
Deze baggelaars kwamen vooral nit de voormalige hoogveenkolonien in
de buurt, zoals de compagnieën ten oosten van Heerenveen en de heidedorpen in de noordelijke Wooden ten noordoosten van Drachten. Voor
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1870 werkten er ook veel arbeiders nit Duitsland en oostelijk Nederland.
In de Friese veenderijen komt in de negentiende eeuw een opvallende
traditie van stakingen tot ontwikkeling. Die traditie vinden we elders in
veenderijen niet. Kaart 4 geeft daarvan een beeld.
4. VEENSTAKINGSFREUUtNTIE TO' hN MET 15SO
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Er is voor het maken van de kaart een systematiek gevolgd volgens de
eenvoudige regel: hoe dikker de stip, hoe meer stakingen in die veenderij
tot en met 1888. Er staan ook drie gebroken cirkels op. Die vormen een
aanduiding voor de veronderstelling dat ook daar mogelijk grotere aantaflen stakingen hebben plaatsgevonden dan nit het onderzoek van de
archieven kan worden opgemaakt. Achtereenvolgende stakingen vinden
namelijk steeds daar plaats waar ]age venen massaal in exploitatie
worden genomen. Het massaal aanvangen van de laagveengraverij in de
veenderijen van Sint Johannesga, Oosterzee en de Westhoek vindt deels
al plaats in de achttiende eeuw. En over de tijd voor 1815 beschikken wij
no eenmaal met over zulke goede archieven dan die uit de tijd van de
gemeenteadministratie van bet Koninkrijk der Nederlanden.
1k wil mijn veronderstelling illustreren aan de hand van mijn bevindingen in het gemeentearchief van Weststellingwerf in Wolvega. De eerste
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staking die in de stukken van Weststellingwerfwordt beschreven is die
van 1840 in de veenderij van Ter Idzard. Maar in het missiveboek van
grietman Van Heloma van 17 april 1838 staat een intrigerende opmerking. Van Heloma laat dan namelijk een waarschuwing uitgaan naar de
veenbazen die ,,inzonderheid vreemde arbeiders in dienst nemen zonder
voor of met dezelfde eene overeenkomst te sluiten over het geen door
hun voor verdiende loonen zal worden betaald en genoten." Deze
handelwijze, aldus de grietman, zou na afloop van her werk ,,tot veele
onaangename en twisten, Ja zelfs tot ongeregeidheden" aanleiding
kunnen geven, [en dan komt het] ,,gelijk in vroegere Jaren, zoo wel in
deeze Grietenij als wel later en voor korte Jaren nog in het naburig
Lemsterland heeft plaats gehad." De gebeurtenis die ,,voor korte Jaren"
in Lemsterland plaatsvond, lijkt de goed in de archieven na te trekken
staking van dijkwerkers van 1831 te zijn, waarbij een arbeider door een
soldaat werd doodgeschoten. Het 'later' lijkt me te slaan op een
eveneens gedocumenteerde optoeht van bedelaars naar Oosterzee
omstreeks nieuwjaarsdag 1820. De ongeregeidheden waarover de
grietman spreekt, moeten dus voor 1820 hebben plaatsgevonden. De
bronnen zwijgen bier echter over.
Opval!end is ook een reeks stakingen helemaa! in Oudega aan de
F!uessen, waar tussen 1820 en 1860 veel veenderij was. Ook De Greven
valt op, maar daar vindt de afgraving van het veen vooral aan het eind
van de negentiende eeuw plaats, na 1870. Maar afgezien hiervan lijkt het
zwaartepunt toch echt midden in het kiesdistrict Sehoterland te !iggen, in
massale en !angdurige veenstakingsbewegingen in Tijnje en Nij Beets. In
de !iteratuur trefi men in plaats van Tijnje vaak Terwispel aan. Dat komt
omdat de stakingen hier zich op het grondgebied van Terwispel afspee!den, voor het overgrote deel in de veenderij waar na 1800 de nieuwe
nederzetting Tijnje ontstond, een situatie die min of meer vergelijkbaar is
met Appelseha en Ravenswoud.
Er is eigenlijk met sprake van één veenstakingstraditie, maar van een
reeks tradities. Op icafl is getracht de ontwikkeling van die tradities
aan te geven.
1k ben ervan uitgegaan dat je van een traditie kunt spreken wanneer er
gedurende een reeks van jaren voortdurend of bijna voortdurend gestaakt
wordt. Onder een reeks stakingen versta ik eenjaar!ijkse opeenvolging
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van drie stakingen of meet, met then verstande dat bet ontbreken van ten
hoogste twee tussenliggende jaren zonder staking niet als onderbreking
van de reeks wordt gezien. 1k heb daar twee redenen voor. In een dergelijk kort tijdsbestek van enkele jaren werken in een bepaalde veenderij
toch soms voor een be!angrijk deel dezelfde veenarbeiders. Verder meet
er rekening worden gehouden met bet ontbreken van vermeldingen van
stakingen. Soms wordt in de stukken gesproken over stakingen, die kort
tevoren plaats zouden hebben gehad, maar die in de stukken over de
betreffende jaren helemaal niet vermeld worden.
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In een aantal gevallen is her ontbreken van een stakingenreeks voor de
hand liggend: er was voor een bepaalde datum geen veenderij van betekenis (Beets en OMeouwer) of de veenderij was er al afgelopen
(Oudega, Ter Idzard en Sint Johannesga na 1870). Maar toch blijven er
vragen. In de grote veenderijen van Oosterzee, Haskerland en
Scboterland horen we ook in de eerste beth van de negentiende eeuw
niet van stakingen. Dat terwiji de bevolking er echt niet gedweeer was
clan in andere lage veenderijen waar wel werd gestaakt.
Dok in de hoge veenderijen van Friesland boren we in een groot dee!

van de negentiende eeuw niet van verzet in de vorm van stakingen. Daar,
en dan met name in Appelseha, komt het pas in de jaren tachtig tot fe!
verzet. Het oritbreken van stakingen in het Friese boogveen zou zijn to
verklaren uit het bestaan van de zogenaamde laweiscontracten, waarvan
er in Friesland tenminste drie zijn geweest: Henirik/Hoornsterzwaag
(181 1),Appelscha (1827) en Haulerwijk (1830). In doze contracten
komen onder meer bepalingen voor over werktijden on werklonen. Lit
de inhoud blijkt dat er rekening word gehouden met loonstrijd. Maar de
centralistische organisatie van de hoogveengraverij door de veencompagnons on de strenge bepalingen vooraf omtrent het loon hebben stakingsbewegingen gedurende een groot deel van de negentiende eeuw voorkomen.
De lage veenderij was veel individualistischer georganiseerd en eigenlijk
ook chaotischer. In de lage veenderijen bestonden talloze graverijen van
onderscheidene veenbazen. Zij bepaalden het loon pas, wanneer de
arbeiders al enige tijd aan het work waren. Er is voorzover bekend, in de
Friese lage veenderijen s!echts een keer aan reglementering gedaan. Dat
was in 1857, toen de gemeenteraad van Opsterland na een rumoerig
verlopen staking in het voorjaar van 1856 in de veenderij van Tijnje/
Terwispel een veenreglement vaststelde, dat maar enke!ejaren functioneerde.
Het met dwangmaatregelen in de hand houden van de veenarbeiders
lukte in de lage veenderijen alleen na inzet van het leger. Uiteindelijk
mondden die stakingen uit in de grote beweging van 1888, toen er voor
bet eerst een belangrijke bemoelenis van socialisten met de veenstakingen plaatsvond. Vandaar ook dat bij bet jaar 1888 de grens is geplaatst.
Een verkiaring van bet zonet gesignaleerde versehil in stakingsbereidbeid in sommige veenderijen zou kunnen !iggen in de herkomst van de
aansticbters. Lang niet a!le aansticbters zijn bekend, maar we weten over
hen toch nog wel aardig wat uit de gemeentelijke enjustitiele arcbieven.
Op icaart 6 wordt onderscheid gemaakt tussen aanstichters en
geweldplegers. Er zijn opmerkelijk genoeg geen aansticbters veroordeeld
alleen omdat zij tot een staking aanzetten. Zij werden alleen gestraft, als
ze bij dat aanzetten ook geweld hadden toegepast.
De meeste arrestaties zijn tot 1888 verricbt in de veenderij van Tijnje:
18 geweldplegers en 9 aansticbters. Als tweede in de nj komt Oudega
WE
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met 5 geweldpiegers en 8 aanstichters, de iaatsten alien bij de staking
van 1858 en alien afkomstig uit de buurt. Oosterzee is derde met een
merkwaardige eenmalige arrestatie van een grote, uit Oost-Nederland
afkomstige groep aanstichters in 1831. Dan volgt Beets met 4 aanstichters en 7 geweldplegers.
Maar nit her materiaal blijkt eigeniijk toch wel een zich over lange tijd
uitstrekkende en strncturele concentratie van felle arbeidsconflicten in de
veenderijen van Tijnje en Beets. Juist daar werkten veel arbeiders uit de
zeer armoedige heidedorpen en de eindstations van de hoge veenderijen
in Schoterland, Opsterland, Smallingeriand en Achtkarspelen. Het waren
voor een groot deel mensen van her 'Volk zonder uren' zoals de
romanschrijver Evert Zandstra de vrijgevochten en zich weinig van de
bnrgerlijke moraal en het gezag aantrekkende doodarme 'kompenijsters'
(Fries voor de bewoners van de veencompagnieën) heeft genoemd.
Omdat de veenderij van Tijnje al een paar keer opvallend in beeld is
geweest, wit ik daar nog even wat meet in detail gaan. Op icrt 7 is een
viertal stakingen in deze veenderij in kaart gebracht.
Rechts staat de verklaring van de symbolen op de kaarten. Op elk afzonderlijk kaartje staat het stakingsjaar vet bovenin links. Dc vlag dnidt op
een gewonnen staking. Het appél, waar de appelmeester(s) of stakingsleider(s) sprak(en) is aangegeven als een op een verhoging staand
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7. DE VEENSIAKINGEN VAN 1856. 1865. 1868 EN 1869 in TIJNJE EN BEETS
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mannetje met de arm geheven. Verder zijn de gebeurtenissen tijdens de
staking aangegeven: de duur van de staking, incidenten, dat wil zeggen
vechtpartijen, komst en vertrek van her leger en de tijd dat dat duurde,
her verbieden van appéls en arrestaties en veroordelingen, de laatste
aangegeven door een raam met tralies ervoor.
Van 1856 tot 1869 is (let op de aantallen incidenten en arrestaties) een
opvallende teruggang van het door stakers gebruikte geweld te constateren. De stakingen duren verder steeds larger en bijgevolg ook de
aanwezigheid van de soldaten. Ook de intimidatie door her leger - zie
het gewapende vertoon bij de tech wel gedisciplineerd verlopen staking
van 1868 - vertoont een neiging tot toename. Ben opvallende complicatie, voor de autoriteiten aithans, biedt het vanaf het midden van de jaren
zestig voortdurend belangrijker worden van de aan de Tynster polder
grenzende veenderij van Beets. Uit de in kaart gebrachte gegevens uit
1868 en 1869 blijkt ook duidelijk, dater 'geed overleg' is geweest tussen
de stakers in Tijnje en die in Beets.
Maar war bijzonder interessant is, nit de stukken blijkt voorts de aanwe31

zigheid in 1865 en 1868 van wat men toch wel een stakingscomité zou
kunnen noemen. Er zijn zes met name bekende arbeiders, afkomstig uit
Terwispel, Oudehorne, Jubbega, lCortezwaag, Lippenhuizen en
Tubbergen, die duidelijk de leiding hebben. Drie van hen, de maimen uit
Oudehorne, Jubbega en Kortezwaag, moeten zich later extra verantwoorden voor 'het openlijk dragen van militaire costumes en onderscheidingstekenen welke bun met toekomen.' Dat Iijkt ook op een duidelijk
door henzelf aanvaarde en aan hen toegedachte leidersrol.
Welnu, dit is haast in alles het tegendeel van een braat gezagsgetrouw
platteland. Dat maakt nieuwsgierig naar her waarom. 1k wil hier aansluiten bij wat onderzoekers te berde hebben gebracht over het verschil in
mentaliteiten en culturen op het platteland in Nederland. Siep Stuurman
sluit in zijn uit 1983 daterende dissertatie 'Verzuiling, kapitalisme en
patriarchaat. Aspecten van de moderne staat in Nederland' aan bij een in
de jaren zestig door A.J. Wichers" ontwikkelde hypothese over de oude
plattelandsbeschaving. Deze gaat uit van de vaststelling dat er opmerkelijke verschillen in de mentaliteit van plattelandsgebieden in Nederland
bestaan.
Wezenlijk is volgens Wichers de mate waarin in het verleden de feodalisering is doorgedrongen in de Nederlandse gewesten.
In de voorstelling van Wichers loopt er een lijn door Nederland. Ten
noorden van die lijn liggen Noord-Holland benoorden het IJ, Friesland,
Groningen en Drenthe. In deze vier gebieden vond nooit een totale feodale onderwerping van het yolk plaats. In het zuiden, in Noord-Brabant,
Limburg en het Rijk van Nijmegen gold nog lang na de middeleeuwen
het 'Geen grond zonder beer'. De feodalisering thong ook door in
Twente, de Graafschap en op de Veluwe, maar minder dan in het zuiden.
In Holland ten zuiden van het IJ en in Zeeland overheersten de stedelijke
regenten het land.
Wichers gebruikt voor die geestesgesteldheid van onderwerping het
begrip 'overherigheid'.
Hiermee werd het yolk met alleen economisch en militair maar ook
cultureel en psychisch effectief onderdrukt, en waarin serviliteit tegenover de 'heren' samenging met lokale patronage, dat wil zeggen her
leven in plaatselijke, feodaal aandoende beschermende structuren en

ideologische onderwerping aan de onvermijdelijkheid der standen. Die
overherigheid is in de noordelijke gewesten het minst doorgedrongen.
Dat ontbreken van die sterke invloed van de overherigheid heeft oude
wortels in onze noordelijke geschiedenis. Otto Knottnerus nuanceert het
beeld van Wichers met betrekking tot het zeekleigebied van Zeeland, dat
volgens hem veel minder is gefeodaliseerd dan Wichers wil. Voor de
noordelijke kustprovincies komt hij echter tot een verdere verfijning.
Het zou te ver voeren om alle aspecten van het betoog dat hij op een
symposium in Leeuwarden ter gelegenheid van het eeuwfeest van de
verkiezing van Domela Nieuwenhuis heeft gehouden4 op te voeren. Dc
kern van zijn verhaal was dat de mentaliteit van Friesland en Groningen
te maken heeft met de eeuwige aanwezigheid van de zee en de rijkdom
van de bodem. Daar bestond een samenleving die gebaseerd was op vrije
concurrentie en persoonlijk succes, hetgeen de een tot zegen diende,
maar de ander slechts ellende bracht. Die cultuur legde de nadruk op de
verschillen tussen de gevestigden en buitenstaanders, tussen hen die mee
mochten delen in de rijkdommen van dit land Kanaän en hen die ervan
buitengesloten waren.
Het was hem opgevallen dat gebieden die in de negentiende eeuw zo'n
rood en revolutionair karakter hadden, zoals de Friese Zuidoosthoek en
het Oldambt en de Veenkolonien, een eeuw eerder een sterk pietistisch
geloof kenden. Vandaar zowel het uitgesproken anarchistische karakter
van bepaaldc streken of zelfs dorpen als de opvallend protestantsorthodoxe instelling in andere, vaak op korte afstand van elkaar gelegen.
Zet het uiterst rechtszinnige gereformeerdendom van de noordelijke
Friese Wouden maar eens naast het communisme van Houtigehage,
Jubbega en Opsterland. Volgens Knottnerus zijn ze in wezen twee loten
van één mentaliteit.
Er bestaat een opmerkelijke overecnkomst in de geestesgesteidheid van
beide op het eerste gezicht zo tegengestelde opvattingen. Beide ideeënwerelden, die van de orthodoxie en die van het radicale socialisme in het
Noorden, keimen een sterke ontvankelijkheid voor wat je eindtijdgedachten kunt noemen. De een verwacht het duizendjarig hemelse rijk, de
ander de onmiddellijke komst van de sociale revolutie. In essentie gaat
die ontvankelijkheid terug op het fysisch milieu van het oude Friesland.
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Daar groeide, door de voortdurende dreiging van overstromingen, door
de eeuwen heen een besef van vergankelijkheid voor zowel arm as rijk.
Je mocht dan nog zo rijk en machtig zijn, als de stormvloeden her zeewater over de wijde graslanden tussen de wierden en terpen doorjoeg,
liep iedereen, rijk en arm, evenveel gevaar. En dat werkte weer een mentaliteit in de hand die je in zekere zin als een tegenkracht kunt beschouwen van de straks beschreven overherigheid.
Men zou hier tegen in kunnen brengen dat de zand- en veengronden van
de Friese Zuidoosthoek minder goed bij dit beeld passen. Maar er
bestaat zo'n grote, vooral culturele en mentale verwantsehap tussen de
klei en het aangrenzende veen- on zandgebied, dat het aannemelijk is dat
de oorspronkelijk alleen op de klei aanwezige overtuigingen zich naar
binnen hebben verplaatst. Per slot van rekening is de Friese Zuidoosthoek in elk geval voor het overgrote deel vanuit het kustgebied ontgonnen. Dat geldt net zo voor Groningen en Oost-Friesland en zelfs delen
van Drenthe.
8. DE FRIESE VRIJHEID

B.,mcnS
Vierde Zeffland

In het politick-historische valt bij deze mentaliteit het idee van de Friese
vrijheid te plaatsen. Dat is de gedachte, dat de begrippen 'Fries' en 'vrij'
bij elkaar horen. De Friese vrijheid heeft ook zeker re6el bestaan en
vond zijn uitdrukking in traktaten als die van de Upstathoom en de
Zeven Zeelanden (zie ici 8) die, zo luidde de ideologie, nimmer
onderworpen zouden zijn geweest aan graven of hertogen. Dat de Friese
landen w& degelijk tussen 800 en 1300 door de Duitse keizer voort34

durend `beleend' waren, werd daarbij gemakkelijk vergeten. Of misschien was men het helemaal niet vergeten en gold het verhaal alleen als
een legitimatie tegen aanspraken van al te begerige graven, hertogen en
bisschoppen.
Maar desalniettemin werd juist door dat voortdurend terugkerende
beroep op een door keizer Karel de Grote hoogstpersoonlijk toegekende
vrijheid de vrijheidsgedachte een realiteit. Her Friese vrijheidsidee was
lang uitsluitend verbonden aan wat je de politiek-maatschappelijke
bovenlaag zou kunnen noemen. Die bovenlaag beriep zich op die in hun
ogen eeuwenoude vrijheid om zich de talloze graven, bisschoppen en
hertogen die aanspraken op de Friese landen dachten te hebben, van het
lijf to kunnen houden. Maar de Friese vrijheid is zeker niet de wat idyllisch aandoende 'boerenvrijheid' waarmee een historicus als Bernhard
Slicher van Bath'' furore heeft gemaakt. Het is nog zeer de vraag of
deze, met name in de DDR-historiografie zo hartstochtelijk nagevorste
middeleeuwse `boerenvrijheid' in de Germaanse gebieden wel ooit
ergens heeft bestaan°' .
Velen beriepen zich op die Friese vrijheid: de Noord-Friezen in hun
strijd tegen de Deense koning, de Oost-Friese graven uit het huis
Cirksena om een eigen grafelijk huis te kunnen stichten, Westerlauwerse,
Ommelander en Oldambtster Friezen tegenover de stad Groningen,
Eemslanders, Drenthen en Stellingwervers om zich met succes te weer te
kunnen stellen tegen landsheerlijke pretenties uit het zuiden en oosten,
Stad Groningers bij hun pogingen tot een noordelijke staatsvorming te
komen, wederdopers en calvinisten in hun opstand tegen Rome en
Spanje en de Staten van Friesland toen zij in 1580 de kant van Holland
in de opstand tegen de wereldmacht Spanje kozen. En dan zie je dat een
oorspronkelijk aan een hoofdelingen elite gebonden ideologie als her
ware 'neerdaalt' naar heel andere maatschappelijke groeperingen en
klassen. Die Friese vrijheid krijgt dan een heel andere belevingswaarde
voor ook heel andere maatschappelijke standen en klassen dan waar het
allemaal eeuwen eerder mee begon.
Als in april 1890 Amsterdamse socialisten met de trein naar Leeuwarden
reizen, waar de eerste grote Ben Meidemonstratie in Nederland zal
plaatsvinden, doen vrienden hen op het Centraal Station uitgeleide met
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de woorden: ,,Naar het arme, maar vrije Friesland." We vinden her ook
in de door de socialist Tjeerd Stienstra gedichte en tij dens die
demonstratie gezongen strijdzang 'Op Friezen op, der falt foar rjocht te
striden', op de wijze van het Fries volksiied. En in Friesland geboren en
opgegroeide socialisten als Pieter Jelles Troelstra en Sam de Wolff zien
in bun werken een verband tussen die Friese vrijheidszin en de zo
opmerkelijke en hartstochtelijk beleefde opkomst en bloei van bet
socialistisch gedachte-goed onder de Friezen.
Her is zeer de vraag of de veelal naamloze appélmeesters uit de roemruchte Friese veenstakingstraditie zich daarvan bewust zijn geweest.
Hoewel je de kans noolt helemaal moet uitsluiten. Dc bij de veenstaking
van mel 1838 in Tijnje gearresteerde 33-jarige aanstichter en vermoedelijke appêlmeester Jan Harkes Landmeter uit Kortezwaag kwam uit een
opvallende Opsterlandse familie. Hij stamde af van de vroeg-achttiende
eeuwse landmeter Fooke Eylis, die een hoogst interessante verzameling
detailkaarten van landopmetingen beeft nagelaten. En in 1870 vocht een
Landmeeter uit Gorredijk, het kan haast met anders of bij was familie,
mee als Zoeaaf voor de paus van Rome. Maar pas echt interessant voor
mijn verhaal is een tijdgenoot en verwant van de appêlmeester Jan
Harkes: de in her Fries dicbtende Korneles Harkes Landmeeter, die in
1790 in Lippenbuizen was geboren. Friese dichters waren in her begin
van de negentiende eeuw uiterst dun gezaaid. Fries schrijven leerde je
zeker met op school. Wie in die tijd in het Fries dichtte was zich ook
bewust van andere Friese tradities.
Her verband met her idee van de Friese vrijheid is waarschijnlijk met zo
direct als Troelstra en De Wolff wilden. Veeleer ligt de verklaring voor
dat rode wonder in Friesland in een algemene, door de eeuwen been
gegroeide mentaliteit, die ideeënbistorisch gezien zeker te maken beeft
met bet idee van de Friese vrijheid, maar door de arbeiders zelf met
bewust als zodanig is beleefd. Maar een intrigerende zaak blijft bet.
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Hans van Borselen
Het Nationaal Arbeids-Secretariaat (N.A.S.) in
Appelscha: kort maar heftig.
Alvorens toe te komen aan het N.A.S. in Appelscha wordt eerst ingegaan
op de sociale geschiedenis en strijd in dit dorp.

In de veenhouderij in Appelscha en omgeving waren voornamelijk
"import"-Friezen werkzaam. Vanaf eind jaren zeventig tot negentig was
er een landbouw- en veencrisis in Appelscha. Een aanzienlijk deel van
de bevolking (10 tot 15%) leefde van de bedeling. Domela Nieuwenhuis
was in dit gebied zeer geliefd. llij was een begenadigd spreker. In die
periode waren er om de haverkiap stakingen, acties en demonstraties,
waardoor de revolutionaire verwachtingen sterk en snel stegen. Bij de
grote veenstaking van 1888 waren vele honderden arbeiders betrokken,
die een forse agressie tentoonspreidden tegenover de veenbazen. Deze
stakingen hadden weliswaar enig resultaat, maar de veenhouderij verliep
allengs en veel arbeiders (met name Friezen dus) trokken we.- nit
Appelscha.

Toen in 1894 gematigde sociaal-democraten uit de revolutionaire Sociaal
Democratische Bond (S.D.B.) van Domela Nieuwenhuis stapten, ging de
S.D.B. afdeling Appelscha daarin niet mee. Zij wezen het parlementarisme van de S.D.A.P. resoluut van de hand en bleven pal achter Domela
staan. Zij steunden bet revolutionair socialisme en het daarmee
verbonden vakbondsanarchisme. De nieuwe S.D.A.P. kreeg dus met zo
veel aanhang in bet revolutionaire boiwerk Appelscha.

"Als een Rots"

Urn nog een heel andere reden was Appelscha bijzonder. In 1890 was er
een unieke staking van enkele honderden vrouwelijke veenarbeiders en
ook de leiding daarvan was geheel in handen van vrouwen. Ze gingen
sneller dan hun mannen tot staking over, waren radicaler en hielden het
langer vol. Deze staking werd weliswaar verloren, maar een jaar later
was er tech sprake van een lets betere arbeidssituatie.
Een andere opmerkelijke ontwikkeling in de sociale strijd inAppelscha
in de jaren negentig was bet zogenoemde hongeroproer in 1893. Veertig
arbeiders, verzameld in Café Zwart in Appelseha hadden geen geld orn
eten te kopen, want ze waren werkloos. Ze gingen naar Burgerneester
Witteveen van Uoststellingwerf en vroegen hem orn hulp. Daarna gingen
ze naar de armvoogd Van Rozen en vroegen hem orn brood. Die hield dit
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verzoek af, want hij moest zijn met zijn medevoogden overleggen.
Daarna kwam de burgemeester bij het bestuur van de S.D.B. in
Appelscha op bezoek, er ontstond een gespannen sfeer (er was veel
yolk) en een grote eenheid marechaussee was aanwezig. De om brood
vragende arbeiders werden beschuldigd van opruiing en afjersing. Zij
verdwenen in het caehot. Dc socialist Troelstra verdedigde hen in het
zogenoemde Appelschaster hongerproces. Maar helaas, ze werden in
feite gestrafi alleen omdat ze SDB'ers waren. Het was een politick
proces.
Sociale strijd in Appelscha is zeer sterk verbonden met de persoon
Domela Nieuwenhuis. Hij was eind negentiende eeuw de revolutionaire
leidsman van veel arbeiders. Bij de veenarbeiders in Friesland was hij
het meest geliefd. Domela leefde van 1846 tot 1919. Hij was van
oorsprong Luthers predikant. Zijn eerste standplaats - waar hij voor bet
eerst met sociale ellende werd geconfronteerd - was Harlingen. Kort
daarop werd hij benoemd in Beverwijk en daarna in Den Haag. Vanwege
de schijnheiligheid van de kerk en bet niet geInteresseerd zijn in de
sociale problemen van de arme kiasse trad hij in 1879 uit de kerk. Viak
daarna richtte hij de Sociaal Democratische Bond op, de moederpartij
van de S.D.A.P. van Troelstra. Hij werd in 1888 het eerste socialistisch
Tweede Kamerlid (met 99 vijandige kamerleden tegenover zich). Hij
werd gekozen vanuit het kiesdistrict Schoterland (Opsterland,
Heerenveen c.o.). Hij deed in de Kamer tientallen voorstellen voor een
economisch en sociaal rechtvaardig Nederland, waarbij hij de belangen
van de arbeidersk!asse scherp voor ogen had. Al zijn initiatieven werden
volledig de grond ingeboord. Diep teleurgesteld liet hij zich in 1891 niet
opnieuw kandidaat stellen. Hij zei: "Parlement? Dat is porter et mentir"
(praten en liegen). Hij koos hierna de weg van her antiparlementarisme,
de revolutionaire strijd die uitmondde in het anarchisme.
Domela heefi oimoemelijk veel geschreven en gesproken. De enige
complete rede die van hem bewaard is gebleven, is die uit Appelscha in
1889. Een opmerkelijk citaat: "Daarom roep 1k u met alien ernst toe:
organiseert u, verenigt u! Daarin ligt alie kracht. Niemand zal u
uitkomst brengen. Gü moet uw eigen verlosser zjn en dat kunt ge sled-its
door vereniging. Daarom, nogmaais, verenigt u. Dan zult gij een mac/it
worden, waartegen anderen niet opkunnen en dan zult gij krgen brood,
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recht, geluk en vrijheid voor a/len." Deze rede, alsmede enkele lezingen
handelend over de hierboven genoemde vrouwenstaking en het hongerproces in Appelscha, zijn opgenomen in de bundel "Sociale strijd in
Appelscha", evenals deze lezingenbundel uitgegeven door de
Stellingwarver Schrieversronte (1992) in Oldeberkoop.

Het Nationaal Arbeids Secretariaat (N.A.S.) in Appelscha
Het laatste deel van mijn lezing gaat over het N.A.S. (Nationaal ArbeidsSeeretariaat) in Appelscha. Dc Sociaal Democratisehe Bond richtte in
1898 de Vakvereniging van Veen- en Veldarbeiders af'deling Appelscha
op, die zich bij het N.A.S. aansloot. Er waren bij de oprichting 140
leden, waarvan het overgrote deel onbekend was met de concrete ideeen
van het anarchisme.
Het N.A.S. afdeling Appelscha organiseerde drie achtereenvolgende
jaren stakingen: in 1900, 1901 en 1902. De stakingen werden gezien als
wapen in de revolutionaire strijd. In 1900 werd een loonsverhoging voor
vrouwen geëist van f2,50 naar f3,00 per dag voor het droogmaken van
turf. Ook voor de mannen werd meer loon geëist. De eis van de vrouwen
werd door de veenbazen ingewilligd en die van de mannen met. De
vrouwen stonden een gedeelte van hun loonsverhoging aan de mannen af
en hielden collectes voor hen. Toch was deze moedige daad met voldoende: de honger bleef. Latere acties leverden meer resultaten op. De
vrouwen waren en bleven feller, waardoor uiteindelijk meer resultaat
voor iedereen (vrouwen en mannen) werd behaald.
Dc acties in 1901 waren min of meer vergelijkbaar met die van 1900. In
1902 was er minder veenwerk, maar de economische problemen waren
nog steeds groot. De S.D.A.P. in Appelscha steunden de stakingsacties in
Appelscha met van harte; er was nog steeds geen sociaal-democratische
vakbond. De protestants-christelijke vakbond was daar wel actief, in her
bijzonder de leider Kornelis Joustra, die later het eerste S.D.A.P.-raadslid
zou worden in Ooststel!ingwerf. Rend 1906 was het N.A.S. in Appelscha
aan het verlopen, in 1908 sprak Domela nog een keer bij een staking
aldaar, maar toen was er al geen N.A.S. meer in dit strijdbare dorp.
Buiten Appelscha, maar binnen Ooststellingwerf waren er op initiatief
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van N.A.S.-kaderleden flog enkele kleinere stakingen in Oosterwolde
(1910) en Oldeberkoop (1912). In dat laatste jaar werd nog getracbt een
afdeling op te richten, maar na een mislukte staking ging dat initiatief in
1914 roemloos onder. Een en ander werd beinvloed door Van der Zwaag,
de latere eerste sociaal-democratische gedeputeerde in Friesland (en ook
in Nederland). Hij was een fervent tegenstander van zogenaarnde wilde
acties van her N.A.S..
Her N.A.S. in Appelscha heefi dus maar acht jaar effectief geftrnctioneerd. De geest van bet anarchisme van Domela bleef daarentegen veel
langer leven. Hij streed tegen de vijf K's: kapitaal, krijgsmacht, koning,
kerk en kroeg.

Enkele conclusies
• het sociaalanarchisme (N.A.S.) in Appelscha einde negentiende eeuw
dreefvoornamelijk op zgn. import-Friezen: de vrouwen speelden geregeld een voorhoederol en ze waren vaak feller dan de mannen;
• Domela werd door de veenarbeiders in Appelscha van eind
negentiende tot begin twintigste eeuw bewonderd en verafgood. Ze
volgden bern blindelings, omdat ze volledig vertrouwen in hem hadden.
Hij wees hun de weg naar bet sociale paradijs;
• er zijn in bovengenoemde periode veel grootschalige, felle veenacties
geweest die op den duur enig resultaat hebben opgeleverd;
• door her allengs verminderen van bet belang van de veenhouderij en
door her verslecbteren van de economie rond de eeuwwisseling trokken
veel radicale Friese veenarbeiders weg nit Appelscha naar andere
provincies;
• tegen her N.A.S. en bet anarchisme in Appelscha werd begin
twintigste eeuw fors tegenspel geboden door de S.D.A.P. en de
christelijke vakbeweging;
• hoewel de actieve tijd van her N.A.S. in Appelscha slecbts achtjaar
bedroeg, is de geest van Domela Nieuwenhuis vanaf 1880 tot ver in de
twintigste eeuw aanwezig geweest. Appelscha is Domela nooit vergeten.
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Verantwoording illustraties
Illustratie op bet omsiag is afkomstig van een brochure van Domëla
Nieuwenhuis: Dc werkloosheid ccii teken des tds 1895
De bij het artikel van Marten Buschman gebruikte illustraties zijn
afkomstig uit zijn eigen collectie.
De kaartjes bij het artikel van Kerst Huisman zijn door hem getekend.
De illustraties bij het artikel van Hans van Borselen zijn afkomstig uit
het boek Ken vergeten hooJdstuk, Amsterdam 1898 (tekeningen zijn van
Jan de Waardt). En de tekening Als een rots ( tekening van Ligter) uit:
Dc Gemeentearbeider, orgaan van de Nederlandschen Federatieve Bond
van Gemeente-Werklieden, lOe jaargang 30 dec. 1914.
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Werkgroep Fryslân
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Over de inleiders.
Marten Buschman, heeft versehillende publicaties op zijn naam staan
over het N.A.S.. Zoals Tussen revolutie en modernisine. Het Nationaal
Arbeids-Secretariaat in Nederland 1893-1907, Den Haag 1993. Verder is
hij redacteur van "Onvoltooid Verleden" een kwartaalblad voor de
geschiedenis van sociale bewegingen.
Kerst Huisman, beth als journalist en historicus verschillende zaken in
Fryslân nader onderzocht en publiceerde hierover. Bekend zijn o.a. zijn
boeken Opstand in de turf en It libben fan Gerrit Roorda.
Hans van Borselen, heefi als publicist en voorzitter van "Wervende
Stellingen" bijdragen geleverd aan de geschiedschrijving van socialisme
en anarchisme in de Stellingwerven.

Enige namen en a&ortingen
CHRISTLAAN CORNELISSEN
Onderwijzer te Middelburg. In 1892 werd hij mederedacteur van
het door Ferdinand Domela Nieuwenbuis geredigeerde "Recht
voor Allen". Werken: o.a. 'Het revolutionaire Communisme',
hierin bepleitte hij een syndicalistische middenweg tussen
anarchisme en sociaal-democratie. Binnen het NAS vond dit
veel weerklank, maar de anarchistische gedachte won. Vertrok in
1899 naar Parijs.
EVC
Eenheids yak Centrale. In 1945 opgerichtte Nederlandse
Centrale van Vakbonden. In 1943 gestart als de
EenheidsVakbeweging (EVB)
ABRAHAM KUYPER
1837- 1920 Nederlands protestants theoloog, politicus en
cultuurfilosoof. Stichtte in 1880 Vrije Universiteit te
Amsterdam. 1894-1901 en 1908- 1912 lid Tweede Kamer voor
de Anti Revolutionaire Partij (ARP) 1912- 1920 lid Berste
Kamer. 1901-1905 Minister President. Bracht na de
spoorwegstaking van 1903 een stakingsverbod voor
overheidspersoneel tot stand ('de worgwetten').
NAS
Nationaal Arbeids-Secretariaat; 1893 opgericht om gevolg te
geven aan de oproep van de Tweede Internationale (1891),
waarin was aan bevolen dat de arbeidersbeweging in elk land
een NAS zou vormen om de coördinatie van de klassenstrijd te
verbeteren. Was meer dan een vakcentrale in eerste aanleg, bet
wilde de bele Nederlandse Arbeidersbeweging overkoepelen.
Opgericbt op initiatief van de 5DB die zeif ook deel uitmaakte
van bet NAS. Ook de SDAP werd lid. Er ontstond strijd tussen
Domela Nieuwenbuis en volgelingen en Troelstra en
volgelingen. 1896 Besloot bet NAS zich alleen als vakcentrale
te continueren.
FERDINAND D0MELA NIEUwENHUJS
1846-1919 Luthers predikant, werd socialist en trad in 1879 uit
de kerk. Ricbtte in 1879 'Recht voor Allen' op, bet eerste
socialistische orgaan in Nederland. Werd later het orgaan van de
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Sociaal Democratische Bond (1881).
1882 oprichter Bond voor Algemeen Kiesrecht; 1882- '87
secretaris van de SDB; 1888- '91 lid Tweede Kamer voor het
district Schoterland, de eerste socialist in het Nederlandse
Parlement; 1893 mede oprichter van bet NAS.
NKV
Nederlands Katholiek Vakverbond
NSV
Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond 1923- 1940
NVV
Nederlands Verbond van Vakverenigingen. In 1905 opgericht
door de sociaal-democratische elementen die in strijd waren
geraakt met bet NAS. Vooral bet werk van de Algemene
Nederlandsche Diamantbewerkers Bond van Henri Polak.
OVB
Onaffiankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
HENRI POLAK

1868- 1943 Diamantbewerker; richtte in 1894 de Algemene
Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB) op, waarvan hij
tot 1940 voorzitter bleef. 1905-1908 tevens voorzitter van bet
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) 1913-1922 en
1923-1937 lid Eerste Kamer voor de SDAP.
Sociaal Democratische Bond (zgn. 'oude bond') in 1881
voortgekomen uit de Sociaal Democratische Vereniging (1878)
Ca. 1890 ontwikkelden zich binnen de SDB een parlementair
sociaal-democratische en een anarchistische stroming, welke in
1894 leidde tot afscheiding van de SDAP
Sociaal Democratische Partij, in 1909 gesticht toen op het
Deventer congres de Nieuwe Tijd groep nit de SDAP werd
gezet. In 1918 werd de SDP omgedoopt tot Communistische
Partij Holland (CPH) en trad zij toe tot de Derde Internationale.
In 1935 werd de CPH op haar beurt omgedoopt in
Communistische Partij Nederland.
HENDRICUS JOSEPHUS FRANCISCUS MARIE SNEEvLIET

Spoorwegemploye; behoorde tot de marxistische intellectuelen
in de SDAP die een scherpe oppositie tegen Troelstra voerden.

12

1909 voorzitter Nederlandse Vereniging van Spoor- en
trampersoneel: trad in 1912 uit wegens een conflict met de
leiding van het NVM over de ondersteuning van stakende
zeelieden. Was pionier van her socialisme in Nederlands Indie.
Was met Mao mede oprichter van de Communistisehe Partij in
China. Keerde in Nederland terug en werd voorzitter van het
NAS. Brak in 1929 met de CPH en stichtte in 1929 de
Revolutionair Socialistisehe Partij; 11933 vanuit de gevangenis
(gearresteerd wegens solidariteit met de muiteri] op de 'Zeven
Provincien') gekozen in de Tweede Kamer.
PIETER JELLES TROELSTRA

1860-1930 Po11iticus, Fries dichtet Advocaat te Leeuwarden,
werd lid van de SDB en opponeerde tegen Ferdinand Domela
Nieuwenhuis, met wie hi] in 1893 brak. Behoorde tot de 12
initiatiethemers van de Sociaal Democratisehe Arbeiders Partij
(SDAP) in 1894. Was 30 jaar de politieke leider. Van 18991925 lid Tweede Kamer.
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