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Woord vooraf
Dit book over het vooroorlogse radicale socialisine en anarchisme in Appelscha
had in deze vorm niet geschreven kunnen worden als enige aan het eind van de
jaren tachtig nog in leven zijnde aanhangers van genoemde beweging mij niet
deelgenoot hadden willen maken van hun herinneringen. Van talrijke gebeurtenissen ben ik dankzij hen de details to weten gekomen. Voor een enkel cinderdeel als dat over de onivang on samenstelling van de groep die de actieve kern
van de beweging vormde, hebben zij zelfs nagenoeg alle gegevens aangedragen.
Als degenen van hen aan wie ik verreweg het meest te danken heb gehad, moot
1k noemen het echtpaar J. van Zanden (geb. 1900) en J. van Zanden-de Haan
(1903-1990). TaUoze middagen on avonden hebben zij mij aan huis ontvangen
om to vertelien over de armelijke levensonistandigheden van de mensen in her
vroegere Appelscha en de door de anarchistische beweging gevoerde strijd voor
Iotsverbetering.
Met de weinige andere leden van de groep die ik nog heb kunnen spreken - T.
Veenstra (geb. 1896), C. de Haan (1900-1991) en S. Mulder (geb. 1903)- heb ik
minder intensief contact gehad. Niettemin hebben zij mij over enige aspecten
zeer waardevolle informatie verstrekt.
Op doze plaats.wil 1k al de genoemden oprecht danken voor de geboden huip.
J-Ietaas heb ik niet kunnen voorkomen dat dit dankwoord voor twee van hen te
Iaat komt om er nog kennis van to kunnen nemen.
Naar con aantal van de betrokkenen mij meedeelden, hadden zij met hun huip
een bepaald doel willen bereiken. Zij hoopten dat ik hierdoor een work kon
afleveren, dat op waardige wijze de herinnering aan de beweging, waarvoor zij
zich zo lang met hart en ziel hebben ingezet, levendig zou houden. 1k heb mijn
best gedaan om daaraan te voldoen en een bock te schrijven, dat het Appelschaaster anarchisme de plaats in de geschiedenis geeft waarop het recht heeft.
Vervolgens moot ik een aantal mensen bedanken aan wie 1k om verschiilende
redenen veel verplicht ben.
Van hen verdient als eerste de beer J. Smit, archiefambtenaar van de gemeente
Ooststetlingwerf, naar voren te worden gehaald. Hij heeft mij bijgestaan bij het
Iangdurige archiefonderzoek en het merendeel van de afbeeldingen gemaakt die
berusten op in her gemeentearchief aanwezige bronnen.
Dc volgenden aan wie ik dank verschuldigd hen, zijn de heren Tj. Geertsma to
Terwispel (beheerder van het archief van het N.G.v.V.S.), (ij. de Haan te
Appelscha (zoon van de eerdergenoemde C. de Haan) en K. Vondeling, evencons to Appelscha (belangstellende in de geschiedenis van zijn dorp). Hun
bijdrage aan het bock heeft hierin bestaan dat zij mij enkele grotendeels zeer
bijzondere foto's ter beschikking hebben gesteld.
De Iaatste die ik hier wil bedanken, is de beer P. Jonker, hoofdmedewerker van
de Stellingwarver Schrieversronte, die er voor heeft gezorgd dat bet book in de
fraaie vorin kon worden uitgegeven waarin her nu voor ons ligt. Omdat ik bij bet
schrijven van dit dankwoord de volgorde van werkzaamheden als leidraad heb
genomen, wordt hij als (aatste genoemd; Laat hij er echter van overtuigd zijn dat

1k weet, dat dit gerekend naar het vele werk dat hij voor mij heeft verzet, niet de
juiste plaats is.
1k heb de behoefte in dit woord vooraf kort uiting te geven aan de ambivalente
gevoelens, die de verschijning van het boek bij mij oproepen.
Toen het manuscript voor een groot deel in kiad gereed was, ontviel mij aan het
eind van 1990 mijn lieve vrouw Tini. Zoals eerder bij het schrijven van mijn
dissertatie en enige artikelen had zij ook voor het werk aan dit boek grote
belangstelling. In dit geval was die zelfs groter dan ooit, doordat het vooral haar
relatie met het echtpaar Van Zanden was geweest, die mij tot de aanpak van het
werk had bewogen. Dat zij de voltooiing niet heeft mogen meemaken, stemt mu
bedroefd. Ms blijk van grote dank voor alles wat zij, niet alleen op dit specifieke punt, voor mij heeft gedaan, draag ik het boek aan haar nagedachtenis op.
Ongeveer tweejaar heeft hierna het werk stilgelegen. Dat ik in de loop van 1992
weer de moed heb gevonden het op te pakken, dank ik aan de kennismaking met
mijn huidige vrouw Luz. De gevoelens van dankbaarheid die ik jegens haar
koester, heb ik tot uitdrukking gebracht in de tweede opdracht die ik het boek
heb meegegeven.
Assen,juni 1995

Jurschuur

HOOFDSTUK 1

Inleiding

"Groot oproer to Appelscha! Al de veenarbeiders staan op tegen de bazen;
troepen soldaten met politie trekken op".
Onder doze opzienbarende kop bracht op woensdag 28 maart 1888 He! Nicuw
Advertenlieblad (in de volksmond beter bekend als 1* Hepkema) het nieuws
over de at op 22 maart in de venen van Appelscha uitgebroken staking. En at
wordt uit het vervoig van het verhaal spoedig duidelijk dat de titel ervan de
inhoud niet geheel dekte - na aanvankelijke ongeregeidheden waarbij bij twee
veenbazen alles am huis zou zijn vernield, was bet verder rustig gebleven - dat
bet voorgevallene wijd on zijd diepe indruk had gemaakt, valt oak nit andere
bronnen op te maken. De voornaamste redenen hiervan waren zonder twijfet dat
or tot dan toe nog nooit in Appelscha was gestaakt en dat de leiders van de
staking zeiden te handelen vanuit hun soeialistische overtuiging. Oak dat laatste
had men niet eerder in Appelscha gehoord. Vandaar dat her voor de hand ligt dat
1k mijn verhaal over de geschiedenis van het socialisme met doze gebeurtenis
begin.
In het Appeiseha van zo'n honderdjaar geleden leefde bijna iedereen van het
veenbedrijf. Zoals de hiervoor afgedrukte kaart laat zien, word oorspronkelijk
bet hele noordoosten van de gemeente Ooststeilingwerf ingenomen door eon
uitgestrekt hoogveenmoeras. Kort voor 1830 began men onder Appelscha dit
veen tot ontginning to brengen, wat een zeer snelle groei van het aantal inwoners van bet dorp tot gevoig had. Turf was tot diep in de vorige eeuw de meest
gebruikte brandstof in zowet de huishoudens a!s de industrie. Dc winning ervan
macst nag volledig met handkracht gesehieden, wat met name in het zomerseizoen - 's winters kon door het natte en koude weer niet warden gewerkt handenvol work gaf. Naar zeggen van tijdgenoten zag men in die maanden in
Appelscha honderden mannen, vrouwen en oudere kinderen bezig met het
graven, kruien en stapelen van de turf. Het loon dat zij met doze zeer zware
lichamelijke arbeid verdienden, was - men mag we[ zeggen zoals gebruikelijk in
die tijd - karig. Dc besehrijving van de levensomstandigheden van de veenarbeiders vult in de geschiedenisboeken over het 19e-eeuwse Nederland de
zwartste b)adzijden. Voorlopig even in het midden latend of doze voorstelling
van zaken helemaal terecht is, dat de bevalking van het taenmalige Appelscha
het niet breed had, staat buiten kijf.
Nog in menig ander opzicht drukte het veenbedrijf zijn stempel op het leven in
het dorp. De bezitsrechten op het veen waren in handen van eon naar de begrippen van die tijd grate anderneming, De Gezamenlijke Compagnans van de
Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten'. ZiJ streek de
winsten op nit de verkoap van de nag niet antgannen veengranden; de directe
explaitatie liet zij over aan hen die het veen van haar kochten. Omdat die

laatsten de mensen waren met wie de arbeiders het meest van doen hadden,
werden zij en niet de compagnons de "bazen" genoemd. Veelal waren deze
veenbazen van huis uit rijke boeren en handelaren, die hoopten op deze manier
hun fortuin te kunnen vergroten. Door die instelling gedreven hebben zij
praktisch geen middel onbeproefd gelaten om zoveel mogelijk aan de arbeiders
te verdienen. 1k geef hiervan enige staaltjes die door de stakers in 1888 als
grieven naar voren werden gebracht.
Door het arbeidsintensieve karakter van het veengraven bestond er meestal
grote vraag naar arbeidskrachten. Teneinde te voorkomen dat door onderlinge
concurrentie de loonkosten te veel zouden oplopen maakten de veenbazen aan
het begin van het graafseizoen afspraken over de uit te betalen lonen.' Zo werd
het enige in die tijd werkende economische principe, dat de arbeiders tegen
uitbuiting kon beschermen, buiten werking gezet. Een niet minder belangrijk,
maar moeilijker meetbaar neveneffect van deze eensgezindheid onder de bazen
was een sterke machtsuitstraling naar buiten toe. De arbeiders moesten het
gevoel krijgen - en hebben dat ook zeker gehad - dat tegen dit gesloten front
weinig viel uit te richten. Mij dunkt dat hieruit voor het grootste deel moet
worden verklaard, dat tot 1888 niet van verzet tegen de macht van de veenbazen
wordt gehoord.
Het enorme verschil in inkomen tussen een kleine groep rijken en de arme
arbeidersmassa werd verder vergroot door een aantal sociale gebruiken, die op
zichzelf niets met het veenbedrijf te maken hadden, maar wei tot de vaste
bege!eidingsverschijnselen ervan behoorden. A!s het beruchtste voorbeeld
ervan noem ik de verp!ichte winkelnering.2 De meeste veenbazen waren tevens
eigenaar van een winkel, waarin de bij hen in dienst zijnde arbeiders verplicht
hun boodschappen moesten doen. Mede door de hoge prijzen in deze winkels
vloeide op die wijze een groot dee] van het uitbetaa!de loon weer naar de bazen
terug. De gevolgen van deze misstand werden nog verergerd door het sterk
seizoensmatige karakter van het veenbedrijf. Vaak waren de arbeiders in de
wintermaanden door geidgebrek gedwongen schulden in de winkel van de baas
te maken. Wie dit overkwam, was vol!edig aan de willekeur van de patroon
overgeleverd. In de zeventiger jaren hadden de veenbazen in Appelscha de afspraak gemaakt dat een arbeider die meer dan f35,-- schuld had niet van werkgever mocht veranderen.3 Zon iemand was dus praktisch !ijfeigene geworden.
De naam voor dit systeem, dat we heden ten dage nog uit sommige arme landen
kennen, is schuldslavernij.
Een vergelijkbaar sociaal awel was dat veel bazen of familieleden van hen
tevens caféhouder waren. Volgens een register van verlothouders uit 1849-1851
waren van de 17 in Appelseha uitstaande vergunningen maar liefst 15 in hun
handen.4 En al zal nader onderzoek nog uitwijzen dat het drankgebruik onder de
meeste arbeiders waarschijnlijk minder groot was dan wel eens is beweerd, dat
de veenbazen ook op deze wijze extra aan hun arbeiders hebben verdiend, lijdt
geen twijfel.
Het verloop van de staking
Na deze korte inleiding kunnen de gebeurtenissen van maart 1888 veel beter
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Appelscha 23 Maart '88

Weled. Heer,
Gisteravond ontving 1k een schrijven van bet werkvolk aihier, bevattende eischen tegenover de verveeners aihier. Een afschrift
daarvan vind u in bijgevoegde circulaire. Afgescheiden van de finantieele kwestie, waarover u niet zal kunnen oordelen, zal bet u
wet duidelijk zijn dat de verveeners de gestelde eischen niet kunnen
inwilligen; immers de werkman lou in dat geval zich geheel meester
maken van de zaak der verveeners, die niets Maven dan de uitvoerders van de bevelen der werkqevers. Maar oak de finantieele kwestie
ml, vrees ik, niet warden toegegeven; althans 1k heb flu reeds van
verscheiden verveeners gehoord die bet bepaald weigeren En inderdaad de verveeners kunnen thans geen hooger weekleon beloven zonder
zichzelf weg te geven. Zeer zeker zullen dos in de op heden avond te
houden vergadering van verveeners, de eischen van het werkvolk warden afgewezen, in elk geval year bet greotste deel. En dan staat een
werkstaking voor de deur, een werkstaking met al zijn noodlottige
gevolgen. En weilce zullen die zijn?
Dinsdag was bet yolk reeds meet aproerig an is reeds geweld gebezigd. Sister heeft een optocht van pm. 350 man plaats gehad, ofschoon in goede orde, em aan hunne eischen krachtsbetoon bij te
zetten. Beden circuleert een stuk ter onderteekening bij bet werkvolk, waarbij nj rich verbinden, bij afwijzing bonnet eischen,
niet te werken en flu reeds most San de wegwerkers bet werken verboden zijn.
Op morgan 12 uur is wear een bijeenkomst van al bet werkvolk belegd.
En vat zal dan, bij afwijzing der eischen, wat te wachten is, bet
gevnlg zijn? Een algemeene optocht most in bet plan begrepen zijn.
Wordt dan, evenals gister, geen sterke drank gebruikt, dan kan net
zijn dat geen geweld gebruikt wordt, maar kant er sterken dflEkTE
EICspel, dan zijn de gevclgen niet te overzien. Algemeen beataat
bier de vrees, dat dan net row geweld in zijn afzichtelijkste vormen
zal losbarsten. No most reeds Mi sommigen bet plan bestaan have en
goad aan bet lot over te laten, on althans bet leven te redden.
U sal dus begrijpen, dat de spanning hier groat en drukkend is, en
ik meende wel te doen u net de zaak op de hoogte te brengen. Vraagt
u mu, wat is dean? dan zoo mijn antwnord zijn, dat net nij wenschelijk voorknint, met de sterke macht tussschen beide te konen voor bet
te laat is. Aan hat lid van den Read swart was opgedragen U van de
teak in kennis te stellen, mall doze most bet nagelaten hebben uit
vrees voor wraak. En misechien niet zonder reden. 1k schreef dan oak
on die reden hierboven 'gehein' an it verzoek u dan oak dit schrijyen als een strikt geheim te beschauwen an aan niernand door woord en
dead made te deelen vie u de toestand schetste. 1k ben geagiteerd,
vandaar ook mijn slecht schrift, naar 1k verzeker a dat 1k de zaak
naar waarheid en zonder overdrijving heb voorgesteld.
Met hoogachting
W.A. van der Slois
P.S. Het verspreiden van socialistiche geschriften, dat hier in de
laatste tijd op groote schaal geschiedde, zal zeker een groats
invloed op de zaak uitoefenen.

Aft. 1. Brief van veenbaos W.A. v.d. Sluis van 23 moart 1888. Bron: GA., Inv.
no. 449.
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worden begrepen. Het massale en grimmige karakter van de staking zal zo goed
als zeker uit dejarenlang opgekropte haatgevoelens van de arbeiders jegens hun
bazen moeten worden verklaard. De bron waarop ik deze uitspraak mede baseer,
is een brief die de veenbaas Wytze Alles van der Sluis op 23 maart over de
ontstane problemen aan de burgemeester van Ooststellingwerf schreef (afb. 1;
Daaruit kan men zich een indruk vormen van de gespannen sfeer die
bijiage
in die dagen in het dorp heerste.
Volgens Van der Sluis waren de moeilijkheden at op dinsdag 20 maart
begonnen. De arbeiders zouden daarbij van geweiddadige middelen gebruik
hebben gemaakt. Mogelijk doelt hij hier op de vernielingen bij de veenbazen,
waarvan ook in De Hepkema melding wordt gemaakt. Helemaal zeker is dit
echter niet, omdat in dezelfde krant van 4 april 1888 in een anoniem schrijven
van een ingezetene van Appelscha dit voorval categorisch wordt ontkend. Order
de arbeiders zou "beste orde't hebben geheerst. Zij hadden op "straffe van
kennismaking met de diepte der vaart" afgesproken niemand overlast aan te
doen. En om ook de kans op een toevallig incident zo klein mogelijk te maken
hadden zij besloten om voor de duur van de staking af te zien van het gebruik
van sterke drank. Wat er die eerste dagen precies is gebeurd, kan dus niet
volledig worden opgehelderd. Of bet zo erg is geweest als Van der Sluis
beweert, waag ik te betwijfelen. Naar nog zal blijken, had hij een goede reden
om de zaak enigszins te overdrijven.
Vast staat we] dat de arbeiders op donderdag 22 maart een vergadering hebben
belegd, waarin zij over hun eisen aan de veenbazen hebben gesproken. Er is
toen een voorstel over betere arbeidsvoorwaarden op papier gezet dat, na eerst
door henzelf te zijn ondertekend, vervolgens aan de bazen werd aangeboden.
Het exemplaar waaraan ik mijn gegevens ontleen, is dat uit het archief van
Wytze Alles v.d. Sluis (ath. 2).

Hat gewone graven is gesioten op 8 Old. Het tweevoud
graven 10 Old. Net postgraven 12 Old. alien bet dagwerk. Hat turfleggen 2 Gid. net dagwerk. Het omringen 18 stuiver bet dagwerk. Wet stoeken 10 cts bet
dagwerk. Net omliggen 40 cts bet dagwerk.
Regaling van oniwerk.
Het bijkrooien van her dagwerk 40 cts an zoo vervolgens, dat is stok een cent. Mu graven aan October
toe 1 gulden. October, November, December 75 cent.
Januari, Februari 60 cent, van Februari at aan graven toe 75 cent. De afstand van bijkrooien volgens
de regeling van flu tegenwoordig. De dag is on te
werken is van zoo tot 2 uur toe. Daar most geen
verplicht van de winkel wezen; hier most zaterdag
ieder zijn geld hebben. De baggelaarsmakers vragen
noeten 10 cent verhoogen hebben.
Wij zulien niet eerder aan werk gaan of aan daze
veenregeling noet voidaan worden. Zaterdag om
12 uur most wij net weten, dan hebben wij weer vergaderen.

Aft. 2. Het loonvoorstel van de arbeiders van 22 moor! 1888. Bran: Fa,nilieboelc
Van der Sluis, p. 173.
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Leeuwarden
den 24 rnaart 1888
Ic Afdeeiing A
No. 341
Bijiagen
Wordt verzocht afdeeling, datum
en nummer dezer, bij de bearitwoording of aanha}ing, neauwkeurig uit to drukken.
Berigt op missive
van 23 Wart 1888. Geheim
betreffende Werkstaking
Appelscha.
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Aan den heer Burgemeester
van Ooststellingwerf
Na kennisneming van den inhoud
Uwer in margine gemelde missive is her rink mij voorgekomen,
dat voorshands moet worden getraeht, door middel van de Rijksen genieente-politic tegen elke
verstoring der orde, tengevolge
van de werkstaking to Appelseha
to waken.
Naar aanleiding van her slot Uwer
missive zijn intusschen door mij
de noodige maatregelen genomen,
am een detachment militairen
gereed to doen houden en, voor
bet geval deze voor de handhaving der orde door U noodig
mochten warden geacht, op Uwe
aanvrage, naar Appelscha te
doen vertrekken en ter Uwer
beschikking to stellen.
1k verzoek U, afgescheiden van
de moge!ijkheid van her Iaatste,
mij van den toestand to Appelscha op de hoogte IC houden,
Her schrijven van den beer
van der Sluis gaat hierbij terug

Uanw,d,n. den
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Do Cornmissaris des Konings in
de provincie Friesland,
Van J-tarinxma
thee Slooten

Aft. 3.
3. Missive van de Coinmissaris des Konings van 24 maci-I 1888. Uit de
slotregel blukt dat de brief van Van der Sluis arm de Commissaris belcend is
geweest Bron: G.A. Inv. no, 449.
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De belangrijkste door de arbeiders geformuleerde eisen blijken te zijn geweest:
het loon voor het graven moest gemiddeld met f 1,-- per dagwerk worden
verhoogd, na het graafseizoen zou naar gelang de tijd van hetjaar een minimum
daghuur van f 0,60 a f 1,-- moeten worden betaald en aan de verplichte winkelnering diende met onmiddellijke ingang een einde te worden gemaakt.
Om aan deze wensen kracht bij te zetten organiseerden de stakers nog dezelfde
middag een optocht, waaraan door zon 350 man werd deelgenomen. Op grond
van dit deelnemersaantal kan een schatting worden gemaalct van de omvang van
de staking. Naar verderop zal blijken, hadden in die tijd ongeveer 300 volwassen mannen hun hoofdberoep in het veenbedrijf. Naast de al genoemde vrouwen
en kinderen werkten ook nog vele losse arbeiders voor langere of kortere tijd
mee, waardoor het jaarlijkse getal arbeiders op ongeveer 1000 uitkwam.6
Aangezien het voor het grootste deel de vaste arbeiders zu!len zijn geweest die
bij de staking betrokken waren, meen ik te mogen stellen dat zij vrij algemeen is
geweest. Deze veronderstelling wordt bevestigd door het eerder geciteerde
opschrift van het artikel in De Hepkema. Dit verklaart dat Van der Sluis en
waarschijnlijk ook de meeste andere verveners - het nit hun kring afkomstig
raadslid Zwart had, zoa!s in de brief staat, het zelfs niet aangedurfd om de
kwestie bij de burgemeester aan te kaarten - de schrik om het hart sloeg.
De volgende be!angrijke ontwikkeling in het conflict deed zich voor op
vrijdag 23 maart, toen Wytze A!!es v.d. Sluis in de pen k!om om zijn voornoemde brief te schrijven. Afgezien van de feite!ijke gegevens, die grotendeels ook
wel uit andere bron bekend waren, ligt het belang van dit schrijven vooral in de
daaruit getrokken eindconclusie. Naar Van der Sluis' mening liet de toestand
zich dermate dreigend aanzien dat tussenkomst van de "sterke macht" dringend
gewenst was. Welke macht hij daarbij precies op her cog had - de politie of het
leger - is moeilijk te zeggen; te ontkennen valt niet - ook al is wel eens anders
geschreven7 - dat de verveners ingrijpen van hogerhand nadrukkelijk hebben
gewenst. Het eerder aan het raadslid Zwart gedane verzoek om met de burgemeester te gaan praten bewijst dat er overleg tussen hen was geweest. Van der
Sluis ondernam pas zelf jets, toen duidelijk werd dat Zwart het initiatief hiertoe
niet had durven nemen.
Wat nu eveneens pas met zekerheid kan worden vastgeste!d, is dat de burgemeester volledig overeenkomstig de wensen van de verveners heeft gehandeld.
Onder de bij de burgemeester ingekomen 'geheime missives' vond ik een
schrijven van de Commissaris des Konings van 24 maart, waarin niet alleen
staat dat de gevraagde militairen gereed zouden worden gehouden, maar ook dat
de brief van de beer Van der Sluis aan hem hierbij retour ging (aft. 3).8) Door
deze missive komt vast te staan dat het besluit tot het sturen van een detachement infanterie (30 man) nit Leeuwarden aismede van zes rijksveldwachters
mede op grond van Van der Sluis' brief is genomen (aft. 4).
Of het zenden van deze troepenmacht hier nu wel of niet invloed op heeft
gehad, feit is dat de volgende dag de zaak een heel andere wending nam dan
waarschijnlijk alie betrokkenen nog kort ervoor hadden gedacht. Op maandag
26 maart wist de burgemeester een schikking te bewerkstelligen, waarbij de
voornaamste eisen van de stakers - verhoging van het loon en afschaffing van de
verplichte winkelnering - werden ingewifligd. Naar zeggen van de socialistische
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Aft. 4. Telegrainmen van de Commissaris des Konings van 25 macfl 1888 over
heizenden van troepen. Bron: GA., Inv. no. 449.
voorman Vliegen schikte aithans CCII deet van de vcenbazen zich zo snel, omdat
ook zij de komst van de mibtairen atkeurden.9 Gezien de hiervoor genoemde
feiten meen ik echter te mogen betwijfelen of Vliegen wet juist geinforineerd is
geweest. Volgens mij is de angst die onder de veenbazen heerste een veel
belangrijkere factor geweest. 1k korn daar even verderop op terug.
Uk uitkomst van de staking moet de arbeiders grote voldoening hebben
gesehonken. Stechts vier stakingsdagen waren nodig geweest em de bazen op de
knieen te krijgen. Even tevreden zullen zij zijn geweest over de manier waarop
een en ander was gerealiseerd. Anders dan men alt de brief van Van der Sluis
zou opmaken, was bet bij de vergaderingen en betogingen zeer ordelijk toegegaan. In zijn brief daarover aan de Coinmissaris des Konings gaat de burgemeester zelfs zover de arbeiders te prijzen "voor hunne waardige bonding en
uitmuntend gedrag. Mannelijk en gemotiveerd was hunne taal, streng en
nauwgezet hebben zij zich gehouden aan hunne afgesproken regelen en gedurende de gehele crisis geen sterke drank gebruilit.""I Bijna dezelide bewoordingen worden ook gebruikt door de anonieme inwoner van Appelseha in het
ingezonden stuk in De Hepkema. De arbeiders waren kaim en waardig opgetreden; door hen, zoa)s in bet krantebericht van 28 maart was gebeurd, af te
schilderen als oproermakers werd hun greet onrecht gedaan.
Waarom werd dan door de veenbaas Van der Sluis heel anders geoordeeld, zo
zal de kzer zich afvragen. Het antwoord is volgens mij te vunden in bet aan de
brief toegevoegde 'P.S.'. Wat daar wordt gezegd, meet waarschijnlijk werden
verstaan als dat niet zozeer de staking als wet "bet verspreiden van socia15

listisehe geschriften, dat hier in de laatste tijd op groote schaal geschiedde......
hem de meeste zorg had gebaard. Of anders gesteld, Van der Sluis is bang
geweest dat de socialistische revolutie, die een einde aan de heersehappij van de
veenbazen zou kunnen maken, op uitbreken stond. Ook enkele andere passages
in zijn brief lijken tegen de achtergrond van deze angst te zijn geschreven. 1k
wijs op war hij al in een van de eerste rege!s opmerkt over een eventuele
inwilliging van de gestelde eisen. Daar kon geen sprake van zijn, "immers de
werkman zou in dat geval zich geheel meester maken van de zaak der verveeners,...". Doorslaggevend lijkt mij eehter de zin waarin hij vertelt over de
plannen van somniige veenbazen "have en geed aan bet lot over te laten, om
althans het !even te redden". Dit gecombineerd met zijn mededeling dat hij leed
onder agitatie, neemt bij mij de laatste twijfe! weg. Tot degenen die plannen in
deze riehting hadden gemaakt, behoorde zo goed als zeker Van der Sluis zelf die
volledig door angst was overmand. Daarbij heeft waarschijnlijk ook meegespeeld wat in dezelfde week in het naburige Schoterland was gebeurd. Tot grote
ontsteltenis van nagenoeg de gehele bezittende kiasse was daar de leider van de
socialistische beweging, Domela Nieuwenhuis, tot lid van de Tweede Kamer
gekozen.") De stemming had op 20 maart p!aatsgevonden, enige dagen later
stond de uits!ag met grote koppen in de krant. Wytze Alles v.d. Sluis heeft op
het moment dat hij zijn brief schreef missehien wel hetzelfde gevoel gehad als
Domela Nieuwenhuis en zijn aanhangers onder de arbeiders in Appelscha, dat
de socialistische revolutie niet meet lang op zich zou laten wachten en dat Z.O.Friesland, en inzonderheid Appe!scha, een van de brandpunten van de actie zou
kunnen zijn. Mogelijk is dit ook de ware reden voor het snelle toegeven van de
veenbazen geweest. Maar hoe dit ook zij, in elk geval zijn zij door de aard en de
omvang van de veenarbeidersstaking volledig van de kook geraakt. En dat
terwijl kort ervoor hun machtspositie nog bijkans onaantastbaar had geleken.
De gevolgen van de staking
Zoa!s wij achteraf kunnen vaststellen, heeft de staking van 1888 in menig
opzicht een keerpunt in de gesehiedenis van Appelseha gevormd. Het dorp had
de aandacht op zich gevestigd. Valt er over vroeger tijd nauwe!ijks lets te
melden, nadien duikt de naam Appelseha met de regelmaat van de k!ok op in
officiele rapporten, kranten ed. Zoals kan worden verwacht, heeft het merendeel van die beriehten betrekking op bet opkomende socialisme. Maar omdat
deze beweging zich inzette voor de verbetering van de levensomstandigheden
van de armen, kunnen we tevens beschikken over een schat van gegevens betreffende de sociaal-economische situatie.
Maar hetjaar 1888 was toch allereerst een mijlpaal in de geschiedenis van het
socialisme zelf. Volgens het 'P.S.' onder debrief van Van der Sluis was pas in
de laatste tijd de propaganda ervoor toegenomen. Als gevoig van de bij de
staking behaalde successen heeft de aanhang van de beweging zich hierna
bijzonder snel uitgebreid. In de volgende twee jaren kwam een groot aantal
organisaties tot stand, zoals een vakbond van veenarbeiders, een vrouwen- en
een jongelingenvereniging, die zich aansloten bij de Sociaal-Democratische
Bond (5DB), rond die tijd de enige socialistische partij in ons land. Er waren in
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Aft. 5. L qst van sprekers op sociai!stische vergaderingen in Ooststellingwerf
(1890-1896). Bron: De Klok,jaargangen 1890-1896.
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Friesland, hoewel eertijds een provincie waar de SDB naar verhouding sterk
vertegenwoordigd was - denk aan de verkiezing van Domela Nieuwenhuis weinig andere plaatsen die op de aanwezigheid van zoveel organisaties konden
bogenJ Op grond hiervan mag men Appelscha typeren als een boiwerk van het
vroege socialisme.
Als vanzelf ontwikkelde het dorp zich ook tot een centrum, vanwaaruit werd
geprobeerd het socialistisch ideaal verder uit te dragen. Op 30 maart 1889 hield
voor de eerste keer de vereerde leider van de SDB, de al een aantal keren
genoemde Ferdinand Domela Nieuwenhuis, hier een redevoering.13) In de
volgende jaren zou hij het dorp regelmatig blijven bezoeken. Hetzelfde geldt
voor de meeste andere social jstische voormannen uit die tijd. Maakt men een
overzicht van de sprekers op de tussen 1890 en 1896 in Appelscha en de overige
dorpen van Oostste!lingwerfgehouden vergaderingen en meetings, dan ziet then
bijna de hele fine fleur van de toenmalige beweging aan het oog voorbijtrekken
(aft. 5). Uit het grote versehil in aantal bijeenkomsten tussen de genoemde
p!aatsen blijkt bovendien dat 1k hierboven geen woord te veel heb gezegd over
de vooraanstaande positie die Appelscha innam. Een ander bewijs hiervoor
leven het aantal abonnees op het in deze tijd in de zuidoosthoek van Friesland
veel gelezen sociaiistische weekblad De Kiok (aft. 6).

o1vega
Gorredijk
Appeischa
Noordwolde
Heerenveen
Terwispel
Amsterdam
Leeuwarden
Lemmer
Beets
Jubbega
Kortezwaag

90
60
40
39
38
38
35
29
25
25
23
23

Oideholtpade 22
Drachten
21
Akkrun
20
Monnikeburen 20
Oldeberkoop
11
Dosterwolde
9
Donkerbroek
5
Haulerwijk
4
ElsIoc
3
Nijeberkoop
2
Fochteioo
2
Makkinga
1

Aft. 6 Overzicht nan'- dorp van het aantal abonnees op De KIok (1890). 1k heb
fleE ges!reefd nan'- volledigheid: behalve de Ooststellingwerfse dorpen zI/n in
het overzicht alleen de plaazsen opgenomen, wan'- het aantal abonnees meer dan
Ewintig bedroeg. Bron: De KIok, 18 april 1890.
In een overzicht ervan dat werd afgedrukt in bet nummer van 18 april 1890,
staatAppelscha na Wolvega en Gorredijk op de derde plaats. Maar in Appelscha
waren meer abonnees dan in het veel grotere Heerenveen. Floofdredacteur en
uitgever van De Kiok was de in de zuidoosthoek van Friesland bijzonder
populaire socialistische voorman Geert van der Zwaag uit Gorredijk, bij wie ik
verderop nog we] tanger zal stilstaan. Hier zij alvast opgemerkt dat hij zich uit
IV
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zijn krant laat kennen als een voorstander van eon radicale vorm van socialisme.
Als laatste teveren de in de volgendejaren frequent voorkomende stakingen en
onlusten een duidelijk bewijs voor de grate kracht die van bet socialisme ter
plaatse uitging. In de winter van 1888/89 en 1889/90 waren er stakingen in de
werkverschaffing. In hot voorjaar van 1890 kwam het opnieuw tat een grate
veenstaking, waarin de arbeiders ditmaal echter bet onderspit moesten de1ven.'4
Voorlapig hoagtepunt, of za men wit dieptepunt, van al de acties was bet z.g.
hongeraproer van januari 1893, dat leidde tat de gevangenname van drie
plaatselijke socialistische leiders.15 Veroordeeld wegens opruiing en afpersing
(van brood) verdwenen zij maar liefst voor een jaar achter de tralies. Deze
recbtszaak behoort tot de bekendste van do vele socialistenpracessen uit die
tijd.
Dat in deze jaren de invlaed van het socialisme in Appelscha bijzander groat
was, wardt oak gezegd in een geheim rapport dat de Commissaris des Konings
in 1890 apmaakte naar aanleiding van de grote veenstakingen in Friesland. Deze
stakingen hadden zich evenals die van 1888 over het hele zuidoostelijke
veengebied van de provincie verbreid. De Canimissaris merkt over het verloop
van de stakingen op dat in de meeste gemeenten betrekkelijk snel een oplossing
voor bet conflict was gevanden, maar niet in Ooststellingwerf. Daar was de
situatie 'vooral te Appelscha geheel anders. Meer nag dan in enige andere
gemeente waren het bier de socialisten, die de arbeiders aanspoarden in de
werkstaking te voiharden, en deze niet zelden tegen bet openbaar gezag opruiden en prikkelden". 16)
De doorwerking van de staking op langere tertnUn
Ook over een langere periode gezien blijken de gebeurtenissen van 1888 en de
direct daaropvolgendejaren een beslissende inv!oed op de ontwikkeling van her
socialisme in Appelscha te hebben gehad. Anders lijkt mij tenminste niet to
verkiaren dat bier veef langer dan in de overige darpen van Ooststellingwerfde
beweging haar oorspronkelijk zeer radicale karakter heeft behouden. Alvorens
deze latere ontwikkeling te kunnen uitfeggen moet ik echter eerst een enkel
woord zeggen over de geschiedenis van het socialisme in het algemeen.
Zoals al kon warden opgemaakt uit de hierboven geciteerde woorden van de
Cammissaris des Konings, was de anrust die in de jaren 1888 tot 1893 in
Appelscha beerste niet een op zichzelf staand verschijnse!. Oak in het algemeen
was dit een zeer roerige periode in de geschiedenis van het Nederlandse socialisme, wat angetwijfeld samenhangt met de diepe economische crisis waaronder
in die tijd vooral de landbouw in ons land teed. De grate etlende hiervan maakte
de mensen gevoelig voor de revolutionaire ideeen van het oorspronkelijke
socialisme. Bij velen gloorde de hoop dat nu eindetijk de door Marx e.a.
voarspelde socialistische revalutie tot uitbarsting zou komen. En hoewel de
meesten er nauwelijks enige voorstelling van hadden hoe za'n omwenteling tot
stand moest warden gebracht, had men wel een soart onbestemd gevoef dat
stakingen en andere acties er een beslissende aanzet toe konden geven. Marx
had tach gezegd dat de socialistische revotutie de vaststaande uitkamst van de
strijd van de arbeiders zou zijn. In het licht van deze toekamstdromen is de tijd
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rond 1890 gekarakteriseerd als de "jaren van venvachting"." Onder de socialisten bestonden echter versehillende opvattingen over de strategie die moest
worden gevolgd om dit dod to bereiken.'8 Zeker van de leiders waron er velen,
die de revolutie slechts zagen als een ver verwijderd toekomstperspectief. Zij
verwachtten op korte termijn meer van een aanpak die zich hield aan de bestaande democratische speiregels. Bovendien zou als de strijd voor algemeen
kiesrecht eenmaal gewonnen was de macht vanzelf aan de socialisten konien.
Overigens wil ik er nadrukkeiijk op wijzen dat beido standpunten elkaar
oorspronkelijk niet uitsloten. Domela Nieuwenhuis, later do grote voorman van
de revolutionaire stroming, was eerder een van de grondleggers van do beweging voor algemeen kiesrecht geweest on had zich in 1888 als eerste socialist in
de Kamer laten kiezen. Waarschijnlijk is het vooral de mislukking van dit
Kamerlidmaatschap geweest - Domela vond dat hij op doze wijze to weinig voor
zijn mensen had kunnen doen - die hem nadien stork in radicale richting deed
opsehuiven. Daarentegen waren or onder do latere 'parlementairen' velen die
zeker niet elke gedachte aan een revolutie hadden uitgebannen. Hun voomaamste leider, Pieter Jelles Troelstra, zou or zelfs in 1918 nag een serieuze poging
toe ondernemen. In de jaren waarover het hier gaat, kort na 1890, trad doze
tegenstelling voor het eerst binnen do SDB aan hot licht.
Do beslissing in doze voor do verdere ontwikkeling van hot Nederlandse
socialisme hoogst be(angrijke kwestie viol op hot kerstcongres van de SUB in
1893. Dc meerderheid schaarde zich achter het revolutionaire standpunt. De
partij zou van verdere deolname aan verkiezingen afzien; aan de leden word
toegestaan om louter op persoonlijke titel aan de stembusstrijd to blijven
meedoen. Het belangrijkste voor mij is dat tot de meerderheid die dit standpunt
onderschreef, ook do afdeling Appelscha behoorde.'9 Hiermee komt onomstotelijk vast to staan dat tenminste bet grootste deel van do Appelschaaster socialisten radicaai gezind was.
Voor de SDB is strikt genomon do uitkomst van deze strijd nauwelijks meet
van gewicht geweest. Dc partij word wegens haar revolutionaire doelstelling
aan het einde van hot volgende jaar verboden. Do meteen daarna opgerichte
Socialistenbond (SB) mag echter als do directe voortzetting ervan worden
beschouwd. De Iaatstgenoemde partij bleef het revolutionaire ideaal trouw;
alleen de individuele loden zouden aan verkiezingen mogen doelnemen. De
minderheid die de SDB, c.q. SB to radicaal vond, had even eerder al, in de
zomer van 1894, eon nieuwe partij opgericht, do Sociaal-democratische Arbeiderspartij (SDAP). Do leider ervan werd do a! genoemde Pieter Jolles Troelstra,
die zich hiermee opwierp als do grate tegenspeler van Domela. Gezien het door
haar gekozen uitgangspunt - het socialisme zou allereerst langs democratisehe
weg verwezenlijkt moeten worden - is hot bogrijpelijk dat de SDAP de strijd
voor algemeen kiesrecht centraal stelde. Net zou echter nog jaron duren eer zij
met doze tactiek enig succes boekte. Do meeste socialistisehe leiders van hot
oerste uur aismede het merendeel van de arbeiders bleven voorlopig de SB
trouw. Dat gold ook voor de Appelschaaster socialisten, die niet meet deden dan
de naam van de partijafdeling aan to passen aan de veranderde omstandigheden.20 Van eon afscheidingsbeweging in do richting van de SDAP wordt bier
niets vernomen, waarmee komt vast to staan dat hot bij do stemming van 1893
door de afdeling ingenomen standpunt nagenoeg algemeen gedeold word.
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De volgende stap in het desintegratieproces dat het Nederlandse social isme in
deze jaren doormaakte, werd in 1897 gezet door Domela Nieuwenhuis ze!f. In
december van dat jaar trad hij nit de SB en ging over naar het anarchisme.21
Omdat hem ook daarin het overgrote deel van de Appelschaaster sociahsten
volgde, spreekt het vanze!f dat 1k aan deze gebeurtenis wat meer aandacht
besteed.
De voornaamste beweegreden die Domela Nieuwenhuis voor zijn besluit had,
was het verlies van het vertrouwen in de traditionele partijvorming.22 Hij was
tot het inzicht gekomen dat de socialistische samenleving met van bovenaf aan
de mensen diende te worden opgedrongen. Het doe dat de bestaande socialistische partijen nastreefden - de overname van de macht - kon hoogstens tot
gevoig hebben dat de ene dictatuur - die van de door de kapita!isten geleide
staat - door een andere - die van de !eiders van de socialistische partij - werd
vervangen. De ware socialistische maatschappij moest volgens Domela zonder
dwangmidde!en van bovenaf verwezenlijkt worden, omdat ook socialistische
!eiders altijd hun wil aan andersdenkenden zouden wi!len opleggen. Van een
samenwerking op voet van gelijkheid, die het wezenlijke kennierk van de
nieuwet maatschappij diende te zijn, zou aldus geen sprake kunnen zijn. De weg
die Domela wilde begaan, had als vertrekpunt de verandering van onderaf.
A!vorens aan een realisering van het einddoel kon worden gedacht, moest eerst
dejuiste instel!ing ervoor bij de mensen worden aangekweekt. Pas als elk mens
door de idea!en van het socialisnie was gegrepen, zou het mogelijk zijn ook de
samenleving als geheel te veranderen.
De middelen waarmee volgens Domela dit dod dichterbij moest worden
gebracht, waren heel andere dan die van de 'gewone' politieke partijen. Verwachtten die al!es - de SDAP - of op zn minst iets - de SB - van een goede
partijorganisatie, de traditionele politieke strijd en de macht van het stembi!jet,
Domela had in al deze middelen het vertrouwen ver!oren. Bovendien vond hij ze
onverenigbaar met de socialistische vrijheids- en gel ijkheidsprincipes. Op deze
wijze zouden de leiders van de partij alle macht naar zich toetrekken. De
gewone mensen hoefden niet veel meer te doen dan eens in de zoveel jaar een
hokje rood te maken op een stembiljet. En dat droeg weinig bij tot de verwezenlijking van het werkelijke dod: de bekering van de mensen tot het socialistische
ideaal. Domela verwachtte van zijn volgelingen een heel andere opstelling.
ledereen diende actief aan het werk deel te nemen. Het be!eggen van vergaderingen, het maken van propaganda en het voorbereiden van acties en demonstràties was een taak voor alien. Ook moesten zijn volge!ingen door hun gedrag
een voorbeeld zijn voor anderen. Een uitvloeisel hiervan was dat de anarchisten
op ve!e terreinen actief waren om propaganda voor hun idealen te maken. Zij
organiseerden vergaderingen, verspreidden propagandamateriaal, gaven leiding
aan acties, deden mee aan de strijd tegen het drankmisbruik, richtten verenigingen op tegen het militarisme en stichtten col!ectieve leef- en werkgemeenschappen. Uitoefening van dwang was bij al dit werk uit den boze. De mensen
moesten werke!ijk worden overtuigd en tot vrijwillig meedoen worden bewogen. Ook moest hieraan geen leiding van bovenaf worden gegeven; in de
anarchistische beweging werden in Principe al de initiatieven door de betrokkenen zeif ontwikkeld.
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Ben van de weinige traditionele strijdmiddelen waarin Domela vertrouwen
bleef houden, was de staking.23 Roden daarvan was dat de mensen bij een
dergelijke aetie veel directer betrokken waren dan bij verkiezingen. Zeus de
vakbondsorganisatie word door hem niet openlijk afgewezen. Overigens kon hij
dat ook moeilijk doen omdat veel van zijn volgelingen waren aangesloten bij het
Nationaal-Arbeidssecretariaat in Nederland (NAS), rond 1900 het grote sodalistisohe vakverbond. Andere door Domela gesteunde organisaties waren de
vereniging tegen het militarisme, IAMV, die in 1904 mede door zijn toedoen
was opgericht, en de bond van geheelonthouders, ANGOB, die vooral onder
anarchisten veel aanhang had. op grand van dit standpunt is Domela wet
tweeslachtigheid verweten. Waarom konden op doze terreinen vaste organisatorisehe verbanden wel gunstig werken en op dat van de politiek niet?") Andere
critici gingen nag verder en verweten Domela elk realiteitsbesef te hebben
ver1oren.25 Zijn idealen moesten worden beschouwd als utopieen, zijn actiemiddelen als onbruikbaar omdat er door het gebrek aan organisatie geen kracht van
uitging. Ja, zelfs konden de arbeiders er volledig door in het ongeluk worden
gestort, omdat een wegens gebrek aan organisatie verloren staking of actie vaak
ontslag en uitsluiting van work tot gevoig had. Het hoeft geen betoog dat doze
kritiek vooral door de SDAP breed werd uitgemeten.
Terugkerende tot de politieke realiteit van kort voor 1900 betekende de stap
van Domela, dat or flu dde stromingen in het socialistisehe kamp waren to
onderscheiden: de anarchisten, die doordat aanvankelijk de meeste arbeiders
Domela trouw bleven de grootste groepvormden; de SB, die door doze handelwijze van zijn voormalige voorman tot een splinterpartij ineenschrompelde en
de SDAP, die van Dome1as stap minder last had, maar toen nog een betrekkelijk
kleine partij was. Overigens word in 1900 het aantal hoofdrichtingen weer tot
twee teruggebracht doordat het restant van de SB opging in de SDAP. Er waren
echter ook socialisten die door doze afscheidingen blijvend. buiten ieder groter
verband kwamen te staan. Ben aantal van hen keerde de beweging voorgoed de
rug toe of verdween in de anonimiteit, een enkeling ging min of meer zelfstandig verder, zoals de hiervoor genoemde Geert v.d. Zwaag. Dankzij zijn grote
persoonlijke populariteit heeft hij in Zuidoost-Friesland tot in de jaren twintig
van doze eeuw een zekere aanhang weten te behouden.
Wat meer bepaald Appelscha betreft blijken vooraisnog alleen de meer
radicale van de bovengenoemde stromingen bier voet aan de grond te hebben
gekregen. Volgens een krantebericht van 1 april 1898 was de plaatselijke
afde!ing van de SB opgeheven en vervangen door een vakvereniging, die op dat
moment zo'n 140 (eden telde.26 Duidelijk blijkt uit de gekozen organisatievorm
irnar welke richting de voorkeur uitging. Dc vakbond was een van de weinig
organisaties, waaraan Domela waarde bleefhechten. Volgens berichten van wat
later datum betrof het bier een vakvereniging van veen- en veldarbeiders, die
was aangesloten bij het NAS.27 Zoals ik al zei, hoorde het merendeel van de
leden van het NAS tot de volgelingen van Domela. Volledige zekerheid krijgen
we echter als de schrijver aan het slot van zijn bericht de oprichting aankondigt
van con z.g. vrije groep', een op anarchistische leest geschoeide vereniging, die
zich bezighield met de organisatie van vergaderingen, de verspreiding van
propaganda, enz. De naam van de vereniging was zo gekozen om nit te drukken
dat zij niet hetzelfde was als de afdeIing van een politieke partij. Jedereen die
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bevolkingsgroei en vestiging kon worden goedgemazkt. In 1901 was volgens
het in datjaar aangelegde nieuwe Bevolkingsregister het aantal gezinnen tot 481
teruggelopen. Aan de bestemming die de meeste migranten kozen - Eminen en
enige andere plaatsen in Z.O.-Drente, waar de verveningen nog in voile gang
waren - kan men zien dat de oorzaak van het vertrek vooral in de stagnerende
ontwikkeling van het veenbedrijf in Appelseha moet worden gezocht.
Bovenstaande conclusie wordt bevestigd door de uitspraken van een aantal
tijdgenoten. Volgens de ons al bekende veenbaas W.A. v.d. Sluis was Appelscha rond 1890 "eene afnemende veenkolonie, wat de bevolking betreft (echter)
eene producerende, want de lieden trouwen op zeer jeugdigen Ieeftijd;... Dat
trouwt maar voor het vaderland weg. Dientengevolge zijn er veel kinderen.
Vandaar dat in Appelscha sedert enigejaren overbevolking was en nog is. Maar
voor een dccl heeft die zich ontlast. Er hebben jaarlijks landverhuizingen plaats
gehad naar het oosten van de venen van Drenthe,. "i Van wat later datum zijn
de berichten over hetzelfde verschijnsel in het regionale nieuwsblad De Ooststellingwerver. In bet nummer van 24 maart 1899 wordt gezegd dat ten gevolge
van de afname van de verveningen vele gezinnen uit Haulerwijk - een ander
veendorp in Ooststellingwerf - en Appelscha vertrekken naar Duitsiand, waar
door de economische bloei grote vraag was naar land- en fabrieksarbeiders, en
Drente. Op 5 april 1902 en 14 maart 1903 duiken berichten van dezelfde
strekking in de kolommen van de krant op.
Zoals uit de grafiek van de inwoneraantallen blijkt, volgt na 1905 een periode
van licht herstel die tot dejaren twintig heeft voortgeduurd. Van een definitieve
omsiag van bet beeld kan echter niet worden gesproken. Bijna meteen na de
Eerste Wereldoorlog verschijnen in de krant opnieuw berichten over de hoge
vertrekcijfers.'5 Als bestemmingen van de migranten worden in eigen land
genoemd Holland, Twente en de Wieringermeer (de aanleg van de Zuiderzeewerken) en in het buitenland Noord-Frankrijk (wederopbouw na de oorlog) en
Canada. De grootste teruggang valt in dejaren twintig, daarna zijn waarsehijnlijk onder invloed van de steeds dieper wordende economische crisis, waardoor
men ook elders geen werk meer kon krijgen, de vertrekoverschotten wat minder
geworden. De hele periode van 1880 tot 1940 overziende kan uit de bevolkingscijfers worden geconciudeerd dat Appelscha toentertijd moeitijke jaren
heeft doorgemaakt. Door de teruggang van de verveningen heeft een massale
uittocht van mensen plaatsgevonden. De langdurige aard van het verschijnsel
bewijst dat er een bijna permanente crisissituatie heeft geheerst. In bet komende
hoofdstuk over de sociaal-economische ontwikkeling zal ik dieper op de details
ervan ingaan, maar kort gezegd kwam het probleem hierop neer dat door de
afnemende werkgelegenheid in het veen een grote structurele werkloosheid is
ontstaan, waarvoor op locaal niveau nauwelijks een oplossing kon worden
gevonden. Voor veel inwoners van Appelscha stond derhalve geen andere weg
open dan te vertrekken. Dit vormt het meest wezenlijke verschil met de periode
voor 1880, teen het dorp aan een groeiend aantal mensen een nieuw bestaan kon
bieden.

geconstateerd dat Van der Zwaag zijn greep op de kiezers heeft verloren: iedere
socialist die wit stemmen staat flu wet achter de SDAP.34 Maar niet Lang hierna
treedt opnieuw aan het lieht dat de verhoudingen in Appelscha toch anders
lagen. Horen we - een kleine opleving rond de Eerste Wereidoorlog daarlatende
- later in de avenge doTpen van Ooststellingwerf zo geed als niets meer over de
anarchistisehe beweging, in Appeiseha heeft zij zich in doze jaren een blijvende
aanhang weten to verwerven. In de zomer van 1913 wordt een 'vrij e groep'
vermeld,35 enige jaren later blijkt er oak weer een anarchistisch georiönteerde
vakbeweging to bestaan.36 Oak nit dezelfde book afkomstige nieuwe organisaties als bet Vrije Jeugdverbond3 en de 1ATv1V38 hebben rand die tijd hun intrede
in Appelseha gedaan. En hoewel we over de aanhang van at doze verenigingen
nauweJijks jets weten - zoals mijn informanten zeiden wend er nooit lets op
papier gezet - dat het anarchisme hier niet dood was, blijkt oak uit de soms zeer
in bet oog springende daden ervan.
In de jaren tijdens en kart na de Eerste Wereldoorlog deed de beweging sterk
van zich spreken op bet terrein van de anti-militanistische actie. Onder de
toentertijdjongere generatie Appe(schaasters waren er naar verhouding veten,
die nit hun overtuiging de uiterste consequentie trokken en dienstweigeraar
werden. Niet zonder trots vertelden mijn informanten mij dat hun aantal zelfs 10
groat was, dat Bail de Ligt - een in die tijd bekend propagandist op dit terrein eens over Appelscha had gesproken als "het dorp waar de victorie zou beginnon". Ook waren het vooral de anarehisten die optraden als de leiders van de en hieruit blijkt opnieuw de continuiteit - nag steeds met grate regelmaat
voorkomende stakingen on oproeren. In dit verband verdienen de jaren 1900,
1901, 1902, 1913, 1918, 1925 en 1932 bijzondere vermelding. Bij de twee
laatste grate acties in 1925 en 1932 word in Ooststellingwerf zelfs weer net als
in 1888 de kleine staat van beleg afgekondigd. De directe reden ervan was dat
de autoriteiten zich vooraL over de situatie in Appelscha zorgen maakten. Eon
ander stork bewijs dat het anarchisme tang invloed in Appelscha heeft behouden, wordt geleverd door de sinds 1924 regelmatig hier georganiseerde Pinksterlanddagen. Dat waren grate anti-militaristische manifestaties, die door
geestverwanten nit bet hele land werden bezocht. Plaats van samenkomst was
oorspronke!ijk een open plek in het bos bij Appelseha - de 'Koele' of Knit
geheten - waar later het open)uchttheater in is gebouwd. Vanaf 1933 beschikte
men echter over een cigen terrein dat tot op de dag van heden bestaat.
Met de aankoop van dit terrein naderen we langzamerhand het einde van de
gesehiedenis van het anarchisme in Appelscha. Weliswaar komt elke eerste
zondag van de maand nag steeds een kleine groep mensen van het Noordelijke
Gewest van Vrije Soeialisten - onder doze laatste betiteling mag hetzelfde
warden verstaan als onder anarchisten - in Appelseha bijeen, maar druk is het
alleen nag met Pinksteren als aanhangers nit binnen - en buitenland de weg naar
het dorp weten to vinden. Onder de elgen bevolking van Appelseha heeft de
beweging echter at in de dertiger jaren haar aanhang grotendeels verlaren.
Trouw bleef alleen de 'harde kern, die na de Tweede Wereldoorlag steeds
verder ineensehrompelde. Nu is er nag slechts cen handjevol zeer oude mensen
dat zich anarchist noemt. Door de aard van het anarchisme - het was een
beweging die zich met het normale politieke bednijf in Nederland niet inliet vail moeilijk na to gaan hoe de neergang precies is verlopen. Wet zijn er sterke
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• = 50 personen
• = 10 personen
• = I persoon
APPELSCHA 11,4%
Friesland 70.60%
Overig Ooststellingwerf
Wijnjewoude
Hermik
Lippethuizen
Langezwaag
Jubbega
Drachten
Notrdwolde
Koxtezwaag
Oonedijk
Ureteip
Overig Friesland

14,70/o
11,6%
6,00%
4,3%
3,7%
2,9%
2,4%
1,8%
1,8%
1,7%
1,60%
18,1%

Gxvningai 10.1%
Zevenhuizen
5,1%
Leek
ZO%
Overig Groningen 3,0%
Drente 5.5%
Smilde
Overig Drente

1,40/o
4,1%

Overig Nerland Z0%
Duitsl and 0.3%

Afb. 15. Herkomst von de gezinshoofden en hun ech/genoten, die in 1860 in
Appelscha woonden (to/ad 761 personen). In de tabel zn a.11een de plaatsen
opgenomen, waar meet dcen lien personen geboren waren. Bron: G.A., Inv. no.
593-612 (Bevolkingsregister 1860-1880).
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het anarchisme is; het aantal dat op de hoogte is van de gesehiedenis ervan is
ongetwijfeld nog geringer. Te verwachten vail dat deze herinnering door de tijd
helemaal zal worden uitgewist. Gezien de bijzondere aard van de anarchistisehe
organisatie heeft de beweging niet veet sporen in de archieven achtergeiaten. In
elk geval heeft de groep in Appeischa zeus nooit enige aantekening van haar
activiteiten gemaakt. Feitelijke gegevens zijn dus alleen te vinden in de archieyen van anderen en in kranten. Op veel vragen over de grootte en samenstelling
van de groep, de beweegredenen van de mensen om mee te doen e.a. geven deze
bronnen echter zelden het antwoord. Urn dus tot een enigszins volledige
reconstructie te kunnen komen moeten de betrokkenen zeif aan de land worden
gevoeld. Die mogelijkheid was, toen 1k in 1987 met mijn onderzoek begon, nog
aanwezig, maar dan diende wet sneiheid te worden betracht. Van de leden van
de Appelschaaster groep met wie 1k sprak, varieerden de geboortedata van 1896
tot 1903. Twee van hen zijn inmiddets al niet meer onder ons. Het schrijven van
een geschiedenis van bet Appekschaaster anarchisine is dus een kwestie van nu
of nooit.
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Dc bevolkingsoniwikkeling
Op grond van een grafiek van her bevolkingsverloop van Appelscha kan men
zeggen dat de stichting van de Compagnons een succes is geworden: in ongeveer een halve eeuw tussen 1815 en 1870 blijkt het inwoneraantal van het dorp
maar liefst te zijn vertwintigvoudigd (afb. 13 en 14).

Aft,. 13. Bevolkingsverloop van Appelscha (1815-1940). Bron: Gemeente Ooslstellingwerf, Afdeling Bevolking.
Daarmee was Appelscha eensklaps het grootste dorp van Ooststellingwerf
geworden, een positie die het tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft kunnen
handhaven. Bekijken we de beide hier afgedrukte grafieken echter wat nader
dan blijkt rnijn eerste opmerking toch enige nuancering te behoeven: op het
succes' van de eerste halve eeuw volgt een periode waarin van een stagnatie in
de bevolkingsontwikkeling sprake is. Met name na 1900 gaat het bevolkingsaanta! van Appelscha sterk bij dat van de andere Ooststellingwerfse dorpen
achterblijven. De verkiaring van dit gespleten beeld moet worden gezocht in de
op- en neergang van de ene activiteit, waaraan Appelscha haar aanzien dankte,
het veenbedrijf. Naar nit de hiervoor afgedrukte kaart ervan kan worden opgemaakt, zijn de ontginningen tot ongeveer 1880 regelmatig doorgegaan, wat de
grote bevolkingsgroei in de jaren ervoor verklaart. Aan her veel kleinere aantal
tussen 1880 en 1888 uitgegeven percelen is echter te zien dat de kentering zich.
had aangediend. Het oude peil zou daarna nooit weer worden gehaald. De onder
het nabuurdorp Fochteloo gelegen venen leenden zich wegens hun geringe dikte.
minder voor een grootschalige exploitatie clan die onder Appelscha.' ' Hierdoor
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Terwisscha en Dc Bult.2 Deze aantallen zijn ook op de kaart van Sehotanus
ongeveer terug te vinden. Volgens dezelfde kaart bestond do overige bebouwing
slechts nit een kerk, die gezien haar ligging tussen de versohillende woonkernen
een functie voor de hole nederzetting vervuide, en eon korenmolen, die diende
om hot broodgraan te m&en. Veel omvangrijker als hier weergegeven is de
bebouwing van het dorp zo good als zeker nooit geweest. Appelscha was do
langste tijd van haar bestaan niet meer dan een kleine agrarisehe nederzetting,
die qua aanleg sterke overeenkomst vertoont met do esdorpen in het naburige
Drente. In de open ruimte in het centrum van Oud-Appelscha waarop alle wegen
nit de omgeving samenkomen, vail eon brink te herkennen. Ter weerszijden van
het dorp strekken zich groto open gebiedon nit, bouwandeomplexen, die heden
ten dage nog de narnen Oosterse en Westerse Es dragon. Do parallel wordt
volledig door do eveneens op de kaart ingetekende weidogronden en heidevelden. Hot enige landsehapselernent dat niet specifiek in eon esdorp thuis hoort, is
het ten noorden en oosten van de nederzetting gelegen veenmoeras. Uit de op do
kaart bijzonder grillig getekende westgrens ervan blijkt dat hieruit toen al op
kleine schaal door do dorpelingen turf word gewonnen. Dit veenmoeras word na
1800 het voor do geschiedenis van het dorp bepalende landsehapselement. In
1827 nam do grootschalige exploitatie ervan eon aanvang.3 Op eon kaart van
Appelscha nit ongeveer 1850 kan men zien hoe sterk hierdoor het dorp in enkele
decennia voranderde (aTh. 9). Langs een voor de ontwatering van het veen en de
afvoer van do turf gegraven kanaal - do nog heden ten dage bestaande Opsterlandse Compagnonsvaart - was een geheel nieuw dorp ontstaan, dat vele inalen
grotor was dan do oorspronkehjke boeronnederzetting. Gezien zijn aanleg - eon
lint van huizen langs een kanaal - kan dit niouwe Appelseha worden gotypeerd
als eon hoogveonkolonio. Otudat het vooral dit deel van hot dorp is dat in zijn
goschiedenis de meeste raakvlakken met bet hier behandelde thema heeft, zal ik
vanaf zijn stichtingsdaturn de ontwikkeling wat moor op de voet volgen.
Hot ontstaan van Nieuw-Appelscha
Do aanleg in zo'n korte tijd van eon voiledig nieuw dorp, waarbij bovendien
zichtbaar van een van te voren opgesteld plan is uitgegaan, is alleen mogelijk
als daar door een hogere instantie leiding aan is gegeven. De hogere autoriteit
die in dit geval als zodanig is opgetreden, is Do Gezamenlijke Compagnons van
do Opsterlandsche en Ooststeilingworfsche Veenen en Vaarten', kortweg meesta do Fleren Compagnons geheten.4 Aehter doze naam vorsehuilt zich in
werkelijkheid echter slechts den farnilie, do tussen de 16e en 19e ecuw in de
hele Z.O.-hoek van Friesland op do voorgrond tredende Lyck1amas a Nijeholt.5
Telgon van dit geslacht kornen we in deze tijd regelmatig tegen als grietmannen
of burgerneesters van Utingeradeel, Opsterland en Ooststellingwerf. Do voor
doze invloedrijke positie benodigde financiele basis hadden zij verworven door
bun deelname aan de grote veenontginningen, die skids do I 6e ecuw in dit deel
van Friesland in voile gang waren. Uit grondbelastingregistors valt op to maken
dat zij al in de 17e eeuw ook bun oog hadden laten vailen op do venon bij Appelscha. Urn daar zeggenschap over te kunnen krijgen moesten zij eigonaar zien te
worden van de boerderijen in hot oude dorp, waaraan volgens hot toentertijd
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AJb. 11. Plan voor de ontginning van het veen u/I ± 1845. Bron: A rchief Heren
Compagnons (Visser, Inv. no. 14-Z-4).
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geldende reeht hot bezit van do gemene dorpsgronden verbonden was.0 Naar
blijkt bezaten de Lycklama's in 1640 vier boerderijen in Appelscha, in 1698
mochton zij zich al de gehele of godeoltelijko eigenaar noomen van vijftien
stuks en in 1728 zelfs van drientwintig. Op grand hiervan konden do Heren
Compagnons - feitelijk do Lycklama's dus - zich do wottige bezitters noemen
van ongovoer driekwart van hot veen. Pit was voldoondo oni do biding bij do
exploitatie en do inrichting ervan in handon to nemen .71 Aan do nog overgebleyen kleine oigonaren word eon z.g. vrijkoopoontract aangeboden, volgens welke
zij weliswaar zoif hun bezit mochten expboitoren, maar om de gewonnon turf
langs de door do Compagnons gegravon vaart to kunnen afvoeron, eonvijfde dod
van her veen alsmede do hole ondergrond ervan aan de Compagnons moesten
afstaan. hence is do machtspositie van de Heren Compagnons voldoendo
getekend: in feite was ten heel dorp het bezit geworden van eon paar rijke
heron. Wat zij daarmee voor hadden, komt verderop uitvoenig aan do orde, maar
bat zich ook radon: toyed mogelijk geld verdienen.
Alvorens de financiele vruchten van doze investoring konden worden geplukt,
moest echter nog eon belangnijk voorboroidend work wordon vernicht: do aanbeg
van eon vaart van Gorrodijk naar Appelscha. In 1777 word met hot oog hierop
door de famulio Lycklama een overeenkomst gosloten met do overige grondoigenaren in de dorpen Oostorwolde, Fochteloo en Appelscha over do afstand van
het benodigde land.') Niet lang hiorna ging de eorste spade do grond in, maar
toen men in 1783 tot do grens van Ooststellingwerf was gevorderd, stokte het
work. De onderbroking zou tot 1814 duren, maar daarna hoeft men bijzonder
snel doorgepakt. In 1819 kwam do eerste van do noodzakelijke sluizen in
Appelscha, hot Stokersverlaat, goreed en al eon jaar later volgdo do tweede, her
Bovonste Verlaat. In do jaren hiorna is do vaart mot do voortschrijdende
vorvoningen langzamerhand in do riohting van do Drontso grons vonlongd. Do
aarisluiting op het Drentse kanalennet kwam echtor oorst in 1893 tot stand.
Voor do Heren Compagnons was hiormoo hot foitolijko work godaan; mot do
directo oxpboitatie van hot veen hobbon zij zich vrijwel niot beziggohouden.9
Die activiteiton lieten zij over aan do voenbazen die do veenpercelen van hen
kochton. Op laatstgenoemden rustto ook do plicht do zijkanalon on sloton - do
z.g. wijkon en dwarswijkon - to graven die nodig waren om hot achtorliggende
veen to ontsluiten. Op eon aantal in her archiof van de Compagnons bewaard
gebleven kaarten kan men zion hoe do uitgifte van hot veen tot hot eindo van do
19e oouw is verlopen (aft. JO). De eorsto voenvenkoping had plaats in november
1827; het is doze gobeurtenis die moostal als do stichtingsdatum van NiouwAppelscha wordt boschouwd. Do vorkochto porcelen lagen aan de zuidrand van
hot veen on direct aan do hoofdvaart. Uit do op do kaarten vormoldo jaartallen
kan men afleidon dat do oxploitatie daarna in regolmatig tempo is doorgogaan.
Dat daarbij van eon van to voren opgesteld plan is uitgegaan, bewijst oen kaart
waarop do hoofdlijnon van do tookomstige ontginningen staan aangogevon (ath.
11). Aan hot oindo van do jaron tachtig was her plan praktisch uitgovoord, do
ontginningen haddon do noordrand van hot dorpsgobiod bereikt. Dc niot moor
aangogevon vordor noordolijk gelegon vonen vielen ondor het dorp Fochteloo.
Daar is do turfwinning, ovorigens op veel minder grote schaal, tot rond do
Twoedo Woreldoonlog doongogaan.
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geldende recht het bezit van de gemene dorpsgronden verbonden was. ) Naar
blijkt bezaten de Lycklamas in 1640 vier boerderijen in Appelscha, in 1698
mochten zij zich a! de gehele of gedeeltelijke eigenaar noemen van vijftien
stuks en in 1728 zelfs van drieentwintig. Op grond hiervan konden de Heren
Compagnons - feitelijk de Lycklama's dus - zich de wettige bezitters noemen
van ongeveer driekwart van het veen. Dit was voldoende om de leiding bij de
exploitatie en de inrichting ervan in handen te nemen.7 Aan de nog overgebleyen kleine eigenaren werd een z.g. vrijkoopcontract aangeboden, volgens welke
zij weliswaar zelf hun bezit mochten exploiteren, maar om de gewonnen turf
langs de door de Compagnons gegraven vaart te kunnen afvoeren, eenvijfde dee]
van het veen aismede de hele ondergrond ervan aan de Compagnons moesten
afstaan. Hiermee is de machtspositie van de Heren Compagnons vo!doende
getekend: in feite was een heel dorp bet bezit geworden van een paar rijke
heren. Wat zij daarmee voor hadden, komt verderop uitvoerig aan de orde, maar
laat zich ook raden: zoveeL mogelijk geld verdienen.
ALvorens de financiële vruchten van deze investering konden worden geplukt,
moest echter nog een belangrijk voorbereidend werk worden verricht: de aanleg
van een vaart van Gorredijk naar Appelscha. In 1777 werd met het oog hierop
door de familie Lycklama een overeenkomst gesloten met de overige grondeigenaren in de dorpen Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha over de afstand van
het benodigde land!) Niet Lang hierna ging de eerste spade de grond in, maar
toen men in 1783 tot de grens van Ooststellingwerf was gevorderd, stokte het
werk. De onderbreking zou tot 1814 duren, maar daarna heeft men bijzonder
snel doorgepakt. In 1819 kwam de eerste van de noodzakelijke s!uizen in
Appelscha, het Stokersverlaat, gereed en al een jaar later volgde de tweede, het
Bovenste Verlaat. In de jaren hierna is de vaart met de voortschrijdende
verveningen langzamerhand in de richting van de Drentse grens verlengd. De
aansluiting op het Drentse kanalennet kwam echter eerst in 1893 tot stand.
Voor de Heren Compagnons was hiermee het feitelijke werk gedaan; met de
directe exploitatie van bet veen hebben zij zich vrijwel niet beziggehouden.9
Die aetiviteiten lieten zij over aan de veenbazen die de veenpercelen van hen
kochten. Op laatstgenoemden rustte ook de plicht de zijkanalen en sloten - de
z.g. wijken en dwarswijken - te graven die nodig waren om het achterliggende
veen te ontsluiten. Op een aantal in het archief van de Compagnons bewaard
geb!even kaarten kan men zien hoe de uitgifte van het veen tot het einde van de
19e eeuw is verlopen (all,. 10). De eerste veenverkoping had plaats in november
1827; bet is deze gebeurtenis die meestal als de stichtingsdatum van NieuwAppelscha wordt beschouwd. De verkochte perceLen lagen aan de zuidrand van
het veen en direct aan de hoofdvaart. Uit de op de kaarten vermelde jaai-taLlen
kan men afleiden dat de exploitatie daarna in regelmatig tempo is doorgegaan.
Dat daarbij van een van te voren opgesteld plan is uitgegaan, bewijst een kaart
waarop de hoofdlijnen van de toekomstige ontginningen staan aangegeven (afb.
11). Aan her einde van de jaren tachtig was her plan praktisch uitgevoerd, de
ontginningen hadden de noordrand van het dorpsgebied bereikt. De niet meer
aangegeven verder noordelijk gelegen venen vielen onder het dorp Fochteloo.
Daar is de turfwinning, overigens op veel minder grote schaal, tot rond de
Tweede Wereldoorlog doorgegaan.
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Afb. 11. Plan voor c/c ontginning van het veen uit ± /845. Bron: A i-chief Heren
Compagnons (Visser, liv,'. no. 14-Z-4).
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Terwisseha en De Bult.2 Deze aantal!en zijn ook op de kaart van Sehotanus
ongeveer terug te vinden. Volgens dezelfde kaart bestond de overige bebouwing
sleehts nit een kerk, die gezien haar ligging tussen de verschillende woonkernen
een functie voor de hele nederzetting vervulde, en een korenmolen, die diende
om het broodgraan te malen. Veel omvangrijker als hier weergegeven is de
bebouwing van het dorp zo goed als zeker nooit geweest. Appelseha was de
langste tijd van haar bestaan niet meer dan een kleine agrarische nederzetting,
die qua aanleg sterke overeenkomst vertoont met de esdorpen in het naburige
Drente. In de open ruimte in het centrum van Oud-Appelseha waarop alle wegen
nit de omgeving samenkomen, va!t een brink te herkennen. Ter weerszijden van
her dorp strekken zich grote open gebieden nit, bouwlandeomplexen, die heden
ten dage nog de namen Oosterse en Westerse Es dragen. De parallel wordt
volledig door de eveneens op de kaart ingetekende weidegronden en heidevelden. Het enige landschapselement dat niet specifiek in een esdorp thuis hoort, is
het ten noorden en oosten van de nederzetting gelegen veenmoeras. Uit de op de
kaart bijzonder grillig getekende westgrens ervan blijkt dat hieruit toen al op
kleine schaal door de dorpelingen turf werd gewonnen. Dit veenmoeras werd na
1800 het voor de geschiedenis van het dorp bepalende landschapselement. In
1827 nam de grootscha!ige exploitatie ervan een aanvang.3 Op een kaart van
Appelseha nit ongeveer 1850 kan men zien hoe sterk hierdoor het dorp in enkele
decennia veranderde (afb. 9). Langs een voor de ontwatering van het veen en de
afvoer van de turf gegraven kanaal - de nog heden ten dage bestaande Opsterlandse Compagnonsvaart - was een geheel nieuw dorp ontstaan, dat vele malen
groter was dan de oorspronkelijke boerennederzetting. Gezien zijn aanleg - een
lint van huizen !angs een kanaal - kan dit nieuwe Appe!scha worden getypeerd
als een hoogveenko!onie. Omdat het vooral dit deel van het dorp is dat in zijn
geschiedenis de meeste raakvlakken met het hier behandelde thema heeft, zal ik
vanaf zijn stichtingsdatum de ontwikkeling wat meer op de voet volgen.
Het ontstaan van Nieuw-Appelscha
De aanleg in zo'n korte tijd van een volledig nieuw dorp, waarbij bovendien
zichtbaar van een van te voren opgesteld plan is uitgegaan, is alleen mogelijk
als daar door een hogere instantie leiding aan is gegeven. De hogere autoriteit
die in dit geval als zodanig is opgetreden, is 'De Gezamenlijke Compagnons van
de Opsterlandsehe en Ooststel!ingwerfsche Veenen en Vaarten', kortweg meestal de Heren Compagnons geheten.4 Aehter deze naam verschuilt zich in
werkelijkheid echter slechts den fami!ie, de tussen de 16e en 19e eeuw in de
hele Z.O.-hoek van Friesland op de voorgrond tredende Lycklama's àNijeholt. 5
Telgen van dit geslacht komen we in deze tijd regelmatig tegen als grietmannen
of burgemeesters van Utingeradeel, Opsterland en Ooststellingwerf. De voor
deze invloedrijke positie benodigde financiele basis hadden zij verworven door
hun deelname ann de grote veenontginningen, die sinds de 16e eeuw in dit dee!
van Friesland in voile gang waren. Uit grondbe!astingregisters valt op te maken
dat zij al in de I 7e eeuw ook hun oog hadden laten vallen op de venen bij Appelscha. Om daar zeggenschap over te kunnen krijgen moesten zij eigenaar zien te
worden van de boerderijen in her oude dorp, waaraan volgens het toentertijd
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De bevo/kingsons-p,jkk/jg
Op grond van een grafiek van het bevolkingsverjoop van Appelscha kan men
zeggen dat de stiehting van de Compagno5 een Succes is geworde. in ongeveer een halve eeuw tussen 1815 en 1870 blijkt het inwoneraantaj van het dorp
maar !iefst to zijn vertwintigvoudjg
(ath. 13 on 14).

stellingwe,f Afde/ing

evolicing.

p

(11115-1940). Bron: Getneente Cost-

Daarmee was Appelscha eenskiaps bet grootste dorp van Ooststellingwerf
geworden een positie die her tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft kunnen
handhaven Bekijken we de
beide hier afgedruk grafleken echter wat nader
dan blijkt
mijn eerste opmerking toch enige nuancering to behoeven: op het
succes van de eerste halve eeuw voigt een periode waarin van een stagnatie in
de bevolkingsontwikkejjg sprake is. Met name na 1900 gaat het bevolkings
aantaj van Appelscha stork Nj dat van de andere 00ststelAjngwf5 dorpen
achterbj
ijven Dc verklaring van dit gespleten beeld moot worden gezocht in de
OPen neergang van de one activiteit waaraan Appelscha haar aanzjen dankte,
bet veenbedrijf. Naar uit de hiervoor afgedrute kaart ervan kan worden opg
emaakt, zijn de ontginningen tot ongeveer 1880 regelmatig doorgegaan
grote bevolkingsgroe
t de
i in dejaren ervoor verklaart.
Aan het veej kleinere wa
tussen 1880 en 1888 uitgegeven percelen is echter to zien dat de kenteringaantal
zich
had aangediend. Het oude peil zou daarna nooit we
er worden
De onder
het nabuurdorp Fochtejoo gelegen venen leenden zich
wegensgehaald.
hun geringe
dikte
minder voor een grootschalige exploitatie dan die onder Appelscha. Hierdoo
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het anarchisme is; het aantal dat op de hoogte is van de geschiedenis ervan is
ongetwijfeld nog geringer. Te verwachten valt dat deze herinnering door de tijd
helemaal zal worden uitgewist. Gezien de bijzondere aard van de anarchistische
organisatie heeft de beweging niet veel sporen in de archieven achtergelaten. In
elk geval heeft de groep in Appelscha zelfs nooit enige aantekening van haar
activiteiten gemaakt. Feitelijke gegevens zijn dus alleen te vinden in de archieyen van anderen en in kranten. Op veel vragen over de grootte en samenstelling
van de groep, de beweegredenen van de mensen om mee te doen e.a. geven deze
bronnen echter zelden het antwoord. Om dus tot een enigszins volledige
reconstructie te kunnen komen moeten de betrokkenen zeif aan de tand worden
gevoeld. Die mogelijkheid was, toen ik in 1987 met mijn onderzoek begon, nog
aanwezig, maar dan diende wet sneiheid te worden betracht. Van de leden van
de Appe!schaaster groep met wie ik sprak, varieerden de geboortedata van 1896
tot 1903. Twee van hen zijn inmiddels at niet meer onder ons. Het schrijven van
een geschiedenis van het Appe!schaaster anarchisme is dus een kwestie van nu
of nooit.
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• = 50 personen
P = 10 personen
* - 1 JDCFSOOU

-

APPELSCHA 11.4%
FriSand 700%
Ovei-ig Ooststellingwerf
Wijnjewoude
Heninl
Lippethuizen
Langezwaag
Jubbega
Drachten
Noordwolde
Kortezwaag
Gorredijk
Ureterp
Overig Friesland

14,7%
11,60/.
6,0%
4,30/6
3,7%
2,9%
2.4%
1,8%
1,8%
1,70/o
1,6%
18,1%

QrQnIDgilJQ4%
Zeverthuizen
5,1%
Leek
2,09/6
Ovedg Groningen 3,0%
Drente 5.5%
Smilde
Overig Diente

1,40/a
4,1%

Qveçjged4j4,Q%
Duitsland 0.3%

Afb. 15. Her/cornst van de gezinshooft/en en hun echigenoten, aze in 160f) in
Appe/scha woonden (to/ad 761 personen). In de label zjn dleen de plan/sen
opgenomen, war meer don lien personen geboren waren. Bron: GA., In','. no.
593-612 (Bevolkingsregisler 1860-1880).
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geconstateerd dat Van der Zwaag zijn greep op do kiezers heeft verloren: iedere
socialist die Wil stemmen staat flu wel achter de SDAP.34 Maar niet lang hierna
treedt opnieuw aan her !icht dat de verhoudingen in Appelscha toch anders
lagen. Horen we - een klelne opleving rond de Eerste Wereldoorlog daarlatende
- later in de overige dorpefl van Ooststellingwerf zo goed als mets meer over de
anarchistische beweging, in Appelscha heeft zij zich in doze jaren een blijvende
aanhang weten te verwerven. In de zomer van 1913 wordt een vrije groep'
vermeld,35 enige jaren later blijkt er ook weer een anarchistisch georienteerde
vakbeweging to bestaan.36 Ook uit dezelfde hoek afkomstige nieuwe organisaties als bet Vrije Jeugdverbond37 en de IAMV38 hebben rond die tijd hun intrede
in Appelscha gedaan. En hoewel we over do aanhang van al doze verenigingen
nauwelijks iets weten - zoals mijn informanten zeiden werd or flooit iets op
papier gezet - dat het anarchisme hier niet dood was, blijkt ook uit de soms zeer
in het cog springende daden ervan.
In de jaren tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog deed de beweging stork
van zich spreken op het terrein van de anti-militaristische actie. Onder de
toentertijd jongere generatie Appelschaasters waren er naar verhouding velen,
die uit hun overtuiging de uiterste consequentie trokken en dienstweigeraar
werden. Niet zonder trots vertelden mijn informanten mij dat hun aantal zelfs zo
groot was, dat Bail de Ligt - een in die tijd bekend propagandist op dit terrein eens over Appelscha had gesproken als 'het dorp waar de victorie zou beginnon". Ook waren het vooral do anarchisten die optraden als de leiders van de en hieruit blijkt opnieuw do continulteit - nog steeds met grote regelmaat
voorkomende stakingen en oproeren. In dit verband verdienen de jaren 1900,
1901, 1902, 1913, 1918, 1925 en 1932 bijzondere vermelding. Bij de twee
laatste grote acties in 1925 en 1932 werd in Ooststellingwerf zelfs weer net als
in 1888 de kleine staat van beleg afgekondigd. Do directe reden ervan was dat
de autoriteiten zich vooral over de situatie in AppeLscha zorgen maakten. Eon
ander sterk bewijs dat bet anarchisme Tang invloed in Appelscha heeft behoudefl, wordt geleverd door de sinds 1924 regelmatig hier georgafliseerde Pinksterlanddagen. Dat waren grote anti-militaristisclle manifestaties, die door
geestverwanten uit het hole land werden bezocht. Plaats van samenkomst was
oorspronkelijk een open plek in bet bos bij Appelscha - de Koele' of Kuil
geheten - waar later bet openluchttheater in is gebouwd. Vaflaf 1933 beschikte
men echter over eon eigen terrein dat tot op de dag van heden bestaat.
Met de aankoop van dit terrein naderen we !angzamerhand het einde van de
geschiedenis van het anarchisme in Appelscha. Weliswaar komt elke eerste
zondag van de maand nog steeds een k!eine groep mensen van bet Noordelijke
Gewest van Vrije Socialisten - onder deze laatste betiteling mag hetzelfde
worden verstaan als onder anarchisten - in Appelscha bijeen, maar druk is het
alleen nog met Pinksteren als aanhangers uit binnen - en buitenland de weg naar
het dorp weten te vinden. Under de eigen bevolking van Appelscha heeft de
beweging echter al in de dertiger jaren haar aanhang grotendeels verloren.
Trouw bleef alleen de 'harde kern', die na de Tweede Wereldoorlog steeds
verder ineenschrompelde. Nu is er nog slechts een handjevol zeer oude mensen
dat zich anarchist noemt. Door de aard van het anarchisme - hot was een
beweging die zich met het normale politieke bedrijf in Nederland niet inliet valt moeilijk na te gaan hoe de neergang precies is verlopen. Wei zijn er sterke
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bevolkingsgroei en vestiging kon worden goedgemaakt. In 1901 was volgens
het in dat jaar aangelegde nieuwe Bevolkingsregister het aantal gezinnen tot 481
teruggelopen. Aan de bestemming die de meeste migranten kozen - Emmen en
enige andere plaatsen in Z.O.-Drente, waar de verveningen nog in voile gang
waren - kan men zien dat de oorzaak van het vertrek vooral in de stagnerende
ont-wikkeling van het veenbedrijf in Appelscha moet worden gezocht.
Bovenstaande conclusie wordt bevestigd door de uitspraken van een aantal
tijdgenoten. Volgens de ons al bekende veenbaas W.A. v.d. Sluis was Appelscha rand 1890 "eene afnemende veenkolonie, wat de bevolking betreut (echter)
eene producerende, want de lieden trouwen op zeer jeugdigen leeftijd;... Dat
trouwt maar voor het vaderland weg. Dientengevolge zijn er veel kinderen.
Vandaar dat in Appelscha sedert enigejaren overbevolking was en nog is. Maar
voor con deel heeft die zich ontlast. Er hebben jaarlijks landverhuizingen plaats
gehad naar het oosten van de venen van Drenthe,... 'Y4 Van wat later datum zijn
de berichten over hetzelfde verschijnsel in het regionale nieuwsblad Dc Ooststellingwervcr In het nummer van 24 maart 1899 wordt gezegd dat ten gevolge
van de afnanie van de verveningen vele gezinnen uit J-Iaulerwijk - een arider
veendorp in Ooststellingwerf - en Appelscha vertrekken naar Duitsiand, waar
door de economische bioei grote vraag was naar land- en fabrieksarbeiders, en
Drente. Op 5 apri( 1902 en 14 maart 1903 duiken berichten van dezelfde
strekking in de kolommen van de krant op.
Zoals uit de grafiek van de inwoneraantallen blijkt, volgt na 1905 een periode
van licht herstel die tot de jaren twintig heeft voortgeduurd. Van een definitieve
omsiag van het beeld kan echter niet worden gesproken. Bijna meteen na de
Eerste Wereldoorlog verschijnen in de krant opnieuw berichten over de hoge
vertrekcijfers. IS) Ak bestemmingen van de migranten worden in eigen land
genoemd Holland, Twente en de Wieringernieer (de aanleg van de Zuiderzeewerken) on in het buitenland Noord-Frankrijk (wederophouw na de ooriog) on
Canada. De grootste teruggang valt in de jaren twintig, daarna zijn waarschijnlijk onder invloed van de steeds dieper wordende economische crisis, waardoor
men ook elders geen werk meer kon krijgen, de vertrekoverschotten wat minder
geworden. De hele periode van 1880 tot 1940 overziende kan uit de bevolkingscijfers warden geconchideerd dat Appelscha toentertijd moeilijke jaren
heeft doorgeniaakt. Door de teruggang van de verveningen heeft cen massale
uittocht van mensen plaatsgevonden. 1k langdurige aard van het verschijnsel
bewijst dater een bijna permanente crisissituatie heeft geheerst. In bet komende
hoofdstuk over de sociaat-economische ontwikkeling zal ik dieper op de details
ervan ingaan, maar kort gezegd kwam bet probleem hierop fleer dat door de
afnemende werkgelegenheid in het veen een grote structurele werkloosheid is
ontstaan, waarvoor op locaal niveau nauwelijks een opiossing kon worden
gevonden. Voor veel inwoners van Appelscha stond derhalve geen andere weg
open dan to vertrekken. Dit vormt het meest wezenlijke verschii met de periode
voor 1880, toen bet dorp aan een groeiend aantal mensen een nieuw bestaan kon
bieden.
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Een van de weinige traditionele strijdmiddelen waarin Domela vertrouwen
bleef houden, was de staking.23 Reden daarvan was dat de mensen bij een
derge!ijke actie veel directer betrokken waren dan bij verkiezingen. Zeus de
vakbondsorganisatie werd door hem niet openlijk afgewezen. Overigens kon hij
dat ook moeilijk doen omdat veel van zijn volgelingen waren aangesloten bij het
Nationaal-Arbeidssecretariaat in Nederland (NAS), rond 1900 het grote socialistische vakverbond. Andere door Domela gesteunde organisaties waren de
vereniging tegen het militarisme, JAIV1V, die in 1904 mede door zijn toedoen
was opgericht, en de bond van geheelonthouders, ANGOB, die vooral onder
anarchisten veel aanhang had. Op grond van dii standpunt is Domela wel
tweeslachtigheid verweten. Waarom konden op deze terreinen vaste organisatorisehe verbanden wel gunstig werken en op dat van de politick niet?') Andere
critici gingen nog verder en verweten Domela elk rea!iteitsbesef te hebben
verloren.25 Zijn idealen moesten worden beschouwd als utopieën, zijn actiemiddelen als onbruikbaar omdat er door het gebrek aan organisatie geen kracht van
uitging. Ja, zelfs konden de arbeiders er volledig door in het ongeluk worden
gestort, omdat een wegens gebrek aan organisatie verloren staking of actie vaak
ontslag en uitsluiting van werk tot gevoig had. Het hoeft geen betoog dat deze
kritiek vooral door de SDAP breed werd uitgemeten.
Terugkerende tot de politieke realiteit van kort voor 1900 betekende de stap
van Domela, dat er nu drie stromingen in het socialistische kamp waren te
onderscheiden: de anarchisten, die doordat aanvankelijk de meeste arbeiders
Domela trouw bleven de grootste groepvormden; de SB, die door deze handelwijze van zijn voormalige voorman tot een splinterpartij ineenschrompelde en
de SDAP, die van Domelas stap minder last had, maar toen nog een betrekke!ijk
kleine partij was. Overigens werd in 1900 het aantal hoofdrichtingen weer tot
twee teruggebracht doordat het restant van de SB opging in de SDAP. Er waren
echter ook socialisten die door deze afscheidingen blijvend. buiten ieder groter
verband kwamen te staan. Een aantal van hen keerde de beweging voorgoed de
rug toe of verdween in de anonimiteit, een enke!ing ging min of meer zelfstandig verder, zoals de hiervoor genoemde Geert v.d. Zwaag. Dankzij zijn grote
persoonlijke populariteit heeft bij in Zuidoost-Friesland tot in de jaren twintig
van deze eeuw een zekere aanhang weten te behouden.
Wat meer bepaa!d Appe!scha betreft blijken vooraisnog alleen de meer
radicale van de bovengenoemde stromingen hier voet aan de grond te hebben
gekregen. Volgens een krantebericht van 1 april 1898 was de plaatselijke
afdeling van de SB opgeheven en vervangen door een vakvereniging, die op dat
moment zo'n 140 !eden telde.26 Duide!ijk blijkt uit de gekozen organisatieyorm
naar welke richting de voorkeur uitging. De vakbond was een van de weinigç
organisaties, waaraan Domela waarde bleefhechten. Volgens berichten van wat
later datum betrof het hier een vakvereniging van veen- en veldarbeiders, die
was aangesloten bij het NAS.27 Zoals 1k al zei, hoorde bet merendeel van de
!eden van het NAS tot de volgelingen van Domela. Volledige zekerheid krijgen
we echter als de schrijver aan het slot van zijn bericht de oprichting aankondigt
van een z.g. 'vrije groep!, een op anarchistische leest geschoeide vereniging, die
zich bezighie!d met de organisatie van vergaderingen, de verspreiding van
propaganda, enz. De naam van de vereniging was zo gekozen om nit te drukken
dat zij niet hetzelfde was als de afdeling van een po!itieke partij. ledereen die
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Beoordoelde do commissie de kwaliteit van de woningen niet als onvoldoende,
minder was zij to spreken over hot onderhoud. Door de verwaarlozing hiervan
waren do nieuwere huizen bepaald beter dan de oudere. Maar wat do huidige
lezer waarschijnlijk zal verwonderen, is dat do conmissie in haar beoordeling
niet tevens do geringe omvang van de huisjes betrekt. Het blijkt dat men hierin
gemiddeld met vijf, maar soms zelfs met meer dan tien mensen moest wonen.
Maar kritiek hierop gaat misschien to veel van onze moderne normen nit. Dat
bleek mij toon ik het oordeel vroeg van enkele oudere mensen, die zeif nog in
dit soort huisjes hadden gewoond. "Je kon or best in wonen", zeiden do meosten.
Eon van hen sprak zeus heel waarderend over do bedsteden, die in do dubbele
woningen tegen de binnenwand waren gebouwd, waardoor zij 's winters behaaglijk warm waren. Lof was er ook voor de mime kelder, die zich in do wat
nieuwere huizen onder de bedsteden beyond. Afgaande op doze feiten moon ik
to mogen stellen dat hot met do woontoestanden in Appelseha minder slecht
gesteld was dan vaak in do stork generaliserende algemone beschrijvingen van
de veendorpen wordt beweord. Dc meeste veenarbeiders bier woonden in stenen
huisjes, die gezien do gozinsgrootto wetiswaar aan de kleino kant waren, maar
niet zonder moor als krotten kunnon worden betiteld. Zoats ult het door mij
genoemde voorbeeld blijkt en door de Enquêtecommissie wordt bevestigd,
waren bijna at doze huisjes eigendom van do veenbazen. Zij lieten zo bouwen
voor de vast bij hen in dienst zijnde arbeiders, die daarin voor eon naar do
maatstaven van die tijd betrekkelijk lage huur van zo'n f 25,- a f 30,-- per jaar
kondon wonen. En hoewel ook door dit systoom do afhankelijkheid van do
arbeiders zoker is bevorderd, worden or tegenover do commissio toch botrekkelijk weinig klachten over gouit. Hot blijft bij aanmerkingen op het slechte
ondorhoud van de oudere woningen on de in do laatsto jaren doorgevoerde
huurverhoging van f 5,--. Do verhalon over misstanden komen pas Los als hot
gaat over do huizen bewoond door ecu "ander soort" mensen: de nog armere,
heel kleine ze[fstandigon, tosse arbeiders on werkiozen.
Eon van degenen die op hot onderscheid dat bier moot worden gemaakt wijst,
is do toonmalige burgemeester van Ooststeilingworf, R.E. v.d. Loeff'9 Naast do
veenarbeiders moesten volgens hem worden onderscheiden do "heidebewonors",
die meestal eon "minder soort van menschen" waren, omdat zij "hover niet
werkten dan we[". Aan do roden van bet door de burgemeoster gomaakte
verschil zat ik voorbij gaan. Do lezer kan die zeif beoordelon als hij weet, dat
Appelscha destijds leed ondor eon bijna chronischo werkloosheid. flat niettemin
eon duidelijk vorschil tussen do boido bevolkingsgroepon bostond, wordt ook
door anderon erkend. Volgens do ondorwijzer B. Posma bevolkten vooral do
hoidobewoners do plaggonhutten, die ook in Appelseha te vinden waren.2 Zijn
beschrijving van zo'n hut bowoond door eon mandenmakor noem ik bier kort
over. Do 'door bestond nit teem en was eon paar voet in do grond uitgoschopt.
Do muren waren opgetrokken van turf, hot dak was gemaakt van zoden. Aileen
aari do voorkant bovondon zich een paar kloine raampjes, die slochts uitzicht
gaven op de wandon van de kuil. Het huisjo was ingedeeld in eon klein gangetje,
drie bedsteden en eon vertrek. Do veenbaas Y.P. Reitsma zoi in zijn getuigenis
voor do Enquetecommissie dat doze button in hot aigemeon bowoond werdon
door do losso arbeiders, die zeif voor hun onderdak moesten zorgen en wegens
hun groto armoodo geen duurder huis konden botalon.20 Hooveel van dergehijke
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hutten in Appelseha hebben gestaan, wordt helaas niet meegedeeld. Net waren
er "nogal eenige" en in de laatste jaren was het aantal toegenomen, is alles wat
we te horen krijgen. Ook mijn informanten konden mij op dii punt niet veel
verder helpen, omdat dit soort bouwsels in hun jeugd al bijna niet meer voorkwam. Dit laatste ondersteunt mijn zienswijze dat zij nooit algemeen zijn
geweest en in de bebouwde kom van het dorp helemaal niet voorkwamen.
Naast de heidebewoners moet nog een andere groep mensen worden genoemd
van wie de woonomstandigheden eveneens treurig waren. B!ijkens de uits!ag
van de Enquête stonden in de kom van het dorp wel een achttal woningen, die zo
s!echt waren dat er zich de naam 'de konijnenhokken' aan had gehecht.22 Zij
werden door de veenbaas Reinders verhuurd aan arme ondersteunden. Waar zij
precies hebben gestaan, wordt niet gezegd en heb ik ook niet kunnen achterhalen. Mijn informanten wisten zich alleen nog te herinneren dat heel lang aan de
zuidkant van de vaart, vlakbij de bocht in het midden van het dorp, een rijtje
huisjes voor armen had gestaan dat de 'Lange Jammer' werd genoemd. Of het
hier om dezelfde of andere verge!ijkbare huisjes gaat, heb 1k echter niet kunnen
uitmaken.
Dat wat betreft de kwaliteit van de huizen grote verschillen hebben bestaan,
blijkt ook uit een ingezonden brief van mevrouw R. Brouwer-Krediet, de vrouw
van de hoofdonderwijzer in Appe!scha, in De Kiok van 3 maart 1899 (aft. 17).
Zij brengt daarin verslag uit van haar bezoek aan een tweetal hulpbehoevende
gezinnen, die beide leefden onder zeer erbarme!ijke omstandigheden. Naar nog
zal blijken, zijn deze jaren misschien wel de s!echtste uit de geschiedenis van
Appe!scha geweest. Dat er desondanks nog gradaties in armoede hebben
bestaan, kan onder andere worden opgemaakt uit het hier besproken verschil in
behuizing. Het eerste gezin woonde in een eenkamerwoning aan de vaart, die
weliswaar veel te klein was, maar waarop verder niet zoveel viel aan te merken.
Veel slechter waren vo!gens de schrijfster de levensomstandigheden van het
gezin dat in een keet op de hei woonde. Wie niet beter wist, zou hun onderkomen niet voor een huis aanzien, maar voor een schapehok. Ook verder was dii
gezin duide!ijk armer dan het eerste: niet een van de leden ervan beschikte over
voldoende k!eding. Om de verschi!len te accentueren die voorkwamen, wijst
mevrouw Brouwer en passant nog op de betere "niet onvriende!ijke arbeiderswoningen", die onlangs aan de weg naar de heide waren gebouwd. Al met al
bevestigt haar verhaal in grote !ijnen de conc!usies van de Enquëtecommissie.
De kwa!iteit van de huizen liep sterk uiteen, er waren uitgesproken slechte,
maar ook die de toets der kritiek konden doorstaan. Gemiddeld mocht de
toestand misschien voldoende heten, zoals de commissie het uitdrukt; zeker
onder de maat bleef echter de grootte van de huizen.
Het lijdt geen twijfel dat in de hele hier beschouwde periode de bebouwing
van Appelscha een overwegend zeer eenvoudig karakter heeft gehad. Voor de
tijd vanaf ongeveer 1900 kunnen a!s bewijs daarvoor een aantal tote's worden
overgelegd, waarop verschillende types arbeidershuisjes zijn afgebeeld (aft. 18
en 19). De mogelijkheid zich ook door eigen aanschouwing hier nog een beeld
van te vormen is - uiteraard ge!ukkig maar - niet meer aanwezig. Al spoedig na
1900 bereiken ons de eerste berichten over plannen tot verbetering van de
woontoestanden. Volgens een in 1913 uitgevoerd onderzoek waren er in de hele
gemeente Ooststellingwerf nogal wat huizen die dringend door nieuwe moesten
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Aft,. 17 Bencht over de woontoestanden in Appelscfla (JdY). nron: ye isioK, .
maart 1899. Uit de inleiding kan worden opgemaakt dat de brief eerder was
i,aerschenen in he! weekblad Dc Amsterdammer. Moet daa.ruit de veel eerdere
datum eronder warden verklaard?
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worden vervangen.23 Tot de dorpen waar de toestand als zeer slecht werd
beoordeeld, behoorde Appelscha. Het altertreurigst stond eehter het andere
veendorp, Haulerwijk, ervoor. In hetzelfde jaar werd in de Gemeenteraad ook
voor het eerst beraadslaagd over de onbewoonbaarverklaring van de ergste
krotten. Dit zou nadien een regelmatig terugkerend agendapunt worden. De
reden van dit beginnende overheidsingrijpen was de Woningwet van 1901, die
hogere kwaliteitseisen aan de huizen stelde en tevens de mogelijkheid hood met
rijkssteun vervangende woningen te bouwen. Zoals in meer Nedertandse
gemeenten had het in Ooststellingwerf enige jaren gedaurd voor daadwerkelijk
op de moge!ijkheden van de wet werd ingespeeld. Naar mij nit berichten in de
krant bleek, was de eerste aanzet in november 1912 gegeven met de opriehting
van de Woningstichting Ooststel1ingwerf.24 Zij stelde zich tot doe] betere en
goed betaalbare woningen voor de arbeidersk!asse te bouwen. Ook voor dit
soort stichtingen had de Woningwet het kader geschapen. De grote activiteit die
de Ooststellingwerfse vereniging in de eerste jaren van haar bestaan ontwikkelde, toont aan hoe goed de wetgever daarmee had gehandeld. In de betrekkelijk korte tijd tussen 1913 en 1921 werden afgaande op berichten hierover in de
krant alleen a! in Appelscha zon 75 huizen door de stichting gebouwd. Bij haar
25-jarig bestaan in 1937 bezat zij in de hele gemeente om en nabij 200 huizen '25)
waarvan dus meer dan eenderde in Appelscha stond. Van deze eerste door de
Woningstichting gebouwde huizen is nog een aantal over. Op een foto kan men
zien dat zij er van buiten heel behoorlijk uitzagen (afi,. 20). Dat gold ook voor
de indeling: beneden was een aparte woonkamer en keuken, boven bevonden
zich meerdere slaapkamers. Van een goed begrip voor de bestaande levensgewoonten getuigt het bijbehorende schuurtje en het ruime stuk grond dat rond het
huis lag. Zoals gezegd waren de mensen hier van oudsher gewend wat vee te
houden en hun eigen aardappelen en groente te telen.
Een naar verhouding groot aantal van deze huizen bet de Woningstichting
bouwen in de destijds tot Appelscha behorende buurtschap Ravenswoud of zoals
zij oorspronkelijk heette Appelscha- Derde Wijk. Deze nederzetting was kort na
1870 ontstaan op de nieuw verveende gronden aan de kruising van de Derde
Wijk en de Eerste Dwarswijk.26 Het ligt voor de hand de oorzaak van haar
ontstaan te zoeken in de alsmaar verder naar het noorden opschuivende verveningen. Maar waarschijnlijk door de niet lang hierna inzettende neergang van
het veenbedrijf breidde de bebouwing zich in de eerste jaren slechts !angzaam
ult. In 1915 stonden er nog geen twintig huizen. De groei kwam er eerst in toen
rond de Eerste Wereidoortog de Woningstichting de plaats uitkoos om te gaan
bouwen. Net dorp Ravenswoud - her werd als zodanig eerst in 1952 van Appelscha losgemaakt - mag grotendeels als haar creatie worden beschouwd.
Na de grote activiteit in dejaren rond de Eerste Wereldoorlog wordt het stiller
rond de Woningstichting. De oude draad zou pas weer worden opgepakt, toen na
1935 de gemeente opnieuw het initiatief tot krotopruiming nam.27
Uit het aantal in die jaren onbewoonbaar verklaarde woningen kan men opmaken dat Appelscha toen wat de woningtoestand betreft de !aatste onder de
Oostste!lingwerfse dorpen was. In de betrekkelijk korte tijd tussen 1935 en
1939 werden hier voigens de krant zo'n twintig krotten opgeruimd, wat verreweg het grootste aantal in de gemeente was. Naast deze misstand wordt genoemd dat nog minstens een tiental gezinnen in woonwagens, bokvaartuigen

108.

-

fl

L40

Gemeentearchief no AA 109.

"e VYl/leflJflg4 Foto: Gemeenfecitchief no. AA

J,,,",e

VaQfl

legen het eind van he! dorp. Foto:

Aft. 20. A rbeiderswoning van de 'Woningstichting Ooststellingwerf' am c/c
Boslaan. Foto: SEcts/ce A. Blocinhoff
e.d. woonde.28 Weer heeft toen de Woningstiehting met steun van de rijksoverheid de bouw van nieuwe huizen ter hand genomen. Zij zijn bekend geworden
onder de nan krotopruimingswoningen'. Het hele bouwprogramma heeft men
zeker niet voor de Tweede Wereldoorlog kunnen afronden. In Dc Ooststellingwerver van 27 oktober 1939 las ik dat toen nog in Appelscha opmerkelijk veel
borden met het opschrift 'onbewoonbaarverklaarde woning stonden. Dit bericht
toont ook aan dat het dorp wat de woontoestanden betreft zeer lang onder de
erfenis van zijn verleden heeft moeten lijden.
Van de overige aspecten van de bebouwing vermeld ik slechts enige hoofd!ijnen. Zoals uit bewaard gebleven foto's kan worden opgemaakt, had in het
begin van deze eeuw het meer centrale deel van het dorp, waar zich nu hoofdzakelijk winke!s bevinden, qua bebouwing een vrij aanzien!ijk karakter. Ook in
die tijd stonden hier al enige winkels, maar daarnaast veel herenhuizen en
boerderijen van de er toen nog wonende veenbazen. Vergelijking met de
hedendaagse situatie leert dat van deze betere bebouwing betrekke!ijk veel
bewaard is gebleven. Vooral de huizen van de veenbazen springen er qua
grootte en stiji nog steeds uit. Mede gelet op hun historische betekenis zouden
enige het zeker verdienen als monument voor het nages!acht bewaard te b!ijven.

Met behuip van enige foto's hoop ik ook de lezers die Appelscha niet zo good
kennen hiervan to kunnen overtuigen (all,. 21,22 en 23).

Afb. 21. A ugus/inussi ate cvn hel begin van deze ceuw. Fob: Collectie K.
Vondeling.
Zoals ook mijn informanten zeiden, kon or wat de bebouwing betreft van een
tegenstelling worden gesproken tussen het kerndorp en enige buitenbuurten. Dc
grootste concentraties arbeiderswoningen werden aangetroffen in deze laatste
nieestal wat achteraf gelegen buurten, zoals in Appelscha-Boven, langs straten
als de Boslaan en de Drentseweg on in gehuchten ten noorden van de vaart als
de Willemstad, de Berste Wijk on het at genoemde Ravenswoud. Van deze gehuchtjes is de Willemstad, waar onder andere de veenbaas J.F. v.d. Bosch
huisjes voor zijn werknemers bezat, nagenoeg geheel verdwenen. De aanzet
daartoe word al in 1926 gegeven, toen bier een aantal huizen op atbraak word
verkocht.29 Monson die de 'oude Willemstad nog hebben gekend, vert&den mij
dat de meeste huizen inderdaad van heel s}echte kwaliteit waren geweest. Uit
deze gegevens blijkt dat de ruimtelijke opbouw van het dorp tot op grote boogte
een weerspiegeling is geweest van de heersende maatschappelijke ordening: de
rijken woonden in bet centrum, voor de vele armen was slechts een piaatsje aan
de periferie ingeruimd.
Over de meestal in de bebouwingsgeschiedenis van een dorp centraal gestelde
grotere bouwwerken ben 1k wat Appelscha betreft snel uitgepraat, omdat ze
weinig voorkwaxnen en in het algemeen in eenvoudige stiji waren opgetrokken.
Appelscha was nit eenmaal geen rijk dorp. Derhalve goof ik bier volledigheidshalve alleen een overzicht ervan met die gegevens die voor het onderhavige onderzoek van belang zijn.3 Voor de Jigging van de verschiilende gebouwen verwijs 1k naar de afgedrukte kaarten.
1835: verplaatsing van de Lagere School van Oud- naar Nieuw-Appelscha
1841: stichting van de Gereformeerde Kerk te Nieuw-Appelscha
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1848: bouw van Augustinusstate, zetel van de Ileren Compagnons.
Oorspronkelijk was dit het mooiste gebouw van het dorp,
maar bij een verbouwing ten behoeve van de vestiging van de
Boerenleenbank aan het begin van deze eeuw werd bet helaas danig
verminkt.
1867: stichting van de Doopsgezinde Kerk (1919 afgebroken)
1869: stichting van de nieuwe Ned. Fiery. Kerk
1876: bouw van een Lagere School in Appelscha-Boven
1911: stichting van de christelijke Lagere School in Nieuw-Appelscha
1932: stichting van de Lagere School in Appelscha-Derde Wijk
Zoals te verwachten viel, sluit de ontstaansgeschiedenis van de openbare
gebouwen nauw aan bij de algemene bebouwingsgeschiedenis: de meeste
stichtingen zijn tot stand gekomen in de periode voor 1880, daarna trad een
stilstand in die tot her begin van deze eeuw voortduurde. Treffend is ook dat van
de openbare gebouwen Augustinusstate, gesticht door de Heren Compagnons,
de grote blikvanger was. Samen met de herenhuizen en kapitale boerderijen van
de veenbazen was zo de sociale hierarchie voor iedereen duidelijk ziehtbaar in
steen vastgelegd.

Aft. 22. Boerderij fain. Stoker (later Kampeerboerder 'Jongsma), ± 1950.
Fob: Collectie K. Vondeling.
Dc sterk veranderende aanblik van het dorp na 1880
Zoals vergelijking van de in dit hoofdstuk afgedrukte kaarten leert, hebben de
veranderingen in het dorp zich niet tot de bebouwing beperkt (afb. 24 tIm 29).
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Aft. 23. Villa van mevronw W. Stoker-Reinders, begin van den eeuw. Foto:
Collectie K. Vondeling.
Eerst door de grote verveningen en later door de grote ontginningen on bosaanplant heeft ook de omgeving een heel ander aanzien gekregen: voor de veenmoerassen, heidevelden en zandverstuivingen kwamen landbouwgronden en
bossen in de plaats. De gevolgen van doze verandering reikten verder dan het
uiterlijk voorkomen alleen, ook economiseh beth hot dorp hierdoor een metamorfose ondergaan. In hot Appelseha van na de Eerste Wereldoorlog had het
veenbedrijf weinig meer to betekenen; landbouw, winkelbedrijf en toerisme
waren do belangrijkste pijiers van de dorpseconornie geworden.
Volgens de voornamelijk in her archief van de Heron Compagnons to vinden
gegevens heeft do ontginning in do tijd gezien het volgende verloop gehad.3
Tot ongeveer 1880 word de meeste grond omgezet in bouw- en weiland. De
kaart van Eekhoff nit ongeveer 1850 en do topografisohe kaart van 1864
bevestigen doze bewering. Oak in de aardrijkskundige besehrijving van Appelscha uit 1877 wordt alleen op doze verandering gewezen22 Daarna is in dejaren
tachtig en negentig van de vorige eeuw voornamelijk op initiatief van de Heren
Compagnons veel grond met bos beplant. De ten noorden van Ravenswoud
gelegen z.g. Compagnonsbossen zijn hiervan bet voornaamste voorbeeld. Het
eerste jaar waarop in het archief van doze activiteit melding wordt gemaakt is
1885.11) Volgens een bericht in Do Qoststellingwerver van eind 1895 gaf de
bosaanplant toen nag steeds vooral in do winter aan grate aantallen arbeiders
werk.34 De verkiaring van dit verloop van de ontginningen moot worden
gezocht in de algemene economische ontwikkeling. De laatste decennia van de
19e eeuw staan to book als de tijd van de grote landbouwcrisis. Oak de landbouw in Ooststellingwerf ging bet toen, zoals in do Gemeenteversiagen to lezen
valt, bijzonder slecht.35 Op grond hiervan mag worden aangenomen dat de
vraag naar landbouwgrond tij delij k stork is verminderd - een expliciete uitspraak dienaangaande voor Ooststel lingwerf heb ik echter niet in de bronnen
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Afb. 24. Appelscha omstreeks 1865 (Topografische kaart 1864). De ontginningen tot landbouwgrond beperkten zich in deze td nog tot de gebieden direct
aan de noord- en zuidkcjnt van de vaart.
kunnen vinden.
Een bevestiging van bovenstaande veronderstelling leveren de ontginningswerkzaamheden buiten het veengebied, die pas in deze eeuw geed op gang
kwamen. Aan de west- en zuidkant van het dorp lagen van oudsher grote
heidevelden en zandvlakten. De kaart van Eekhoff toont aan dat hier voor 1850
alleen in het noordwestelijk deel ontginningen hebben plaatsgevonden. Mogelijk heeft de aanleg van de vaart hier een belangrijke aanzet tot verandering
gegeven. Tussen 1850 en het begin van deze eeuw is de verdere uitbreiding
beperkt gebleven tot de viak ten zuiden van de vaart, tegen de bebouwde kom
van Nieuw-Appelscha aan gelegen gronden. Er lagen hier enige landerijen en
een enkel bosperceel. Dit kiopt met de mededeling van mevrouw BrouwerKrediet in haar eerder geciteerde brief van 1899 dat op de pas "aangemaakte"
gronden aan de rand van de heide toentertijd nog maar enkele arbeiderswoningen stonden. Uit andere bron weten we dat in de 19e eeuw de Reservekas in
ditze!fde gebied gronden had aangekoeht om die in de wintermaanden door
werkioze arbeiders te Jaten ontginnen. 36 Deze Reservekas was een onmiddellijk
bij de aanvang van de verveningen op initiatief van enige inwoners van Appelscha, die bang waren dat de in de toekomst voor de armenzorg benodigde gelden
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Aft. 25. De ontginning van het veengebied rond 1900 (Topogrqfische kaan
1896). Het gebied ten zuiden van de Eerste Verbindingswk of Kruiswjjk is
gedee1te1k ontgonnen tot landbouwgrond en enkele bospercelen (tussen de
Zesde en A chtste Wyk). In het noorde1ker gelegen gebied heeft tot dan toe
nagenoeg uitsluitend bosaanpkint plaatsgevonden - het begin van de Compagnonsbossen.
de draagkracht van de inwoners ver to boven zouden gaan, opgerieht soeiaal
thnds.37 Het kreeg zijn inkonsten uit een door de veenbazen to betalen heffing
op de turf'verkopen. Dc aankoop van woeste grond teneinde de arbeiders in
moeilijke tijden work te verschaffen past geheel bij de docistelling van bet
fends. De eerste vermelding van grondaankoop dateert nit 1846, de Iaatste die- ik
in het archief genoemd vond nit 1895. Het staat vast dat ook doze gronden
51
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Aft. 26 De voltooiing van de oniginning van het veengebied ± 1920 (Topografische kaart 1924). De ontginning van het tot Appelscha behorende veengebied
is voltooid. De Compagnonsbossen blken nog een aanzienlke uitbreiding in
noorde1ke en ooste1ke richting te hebben ondergaan. De in de eerste decennia
van deze eeuw ontgonnen gronden ten noorden en oosten van het bosgebied
hebben een agrarische bestemming gekregen.
htA

AJb.de27.
Appelscha
omstreeks 1890 (TOPO"ische kaart 1888). In verge1/jn
met
tOP
09?Vr
g
ische kaart
van 1864 beep zich atm de zuidkant van bet dorp
geen enkele verandering
voorgedaaji
tenminste vOor eon deel met bos zijn beplant. Volgens opgaven in de jaarreke_
ningen
de aan het work gezetto arbeiders hiermee
meestal van
VoordedeWas'
duur verdienden
van
enkele dagen een karig loon van 40/50 ct. per dag.
Naar
aangenomen, hebben doze uitgaven onder andere betrekking
op
hetmag
ann wordon
de zuidkant
van de vaart en midden in hot dorp gelege
n bos
dat voor
het eerst in 1864 op de kaart voorkomt. Volgens de beschrkjving van
Appelscha
uit 1877 droeg hot de naam het Wandelbos en was de Reservekas er de eigenaar
van.38
Hot bestaat nog en iigt langs de straat,
die om begrijpe1ij0 reden do
naam
kreeg. Naar uit de versiagen van de grote stakingen uit hot einde
van
doBoslaan
l9e 0011w
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omdat zij do beloning die nog steeds 40/50 ct. per dag bedroeg to mager vonden
De stakende arbeiders moeten hebben gewerkt in de bossen, die op de kaarten
van Voor 1900 zijn to vinden. Dat blijken flog betrekkelijk kleine stukjes ten
noorden on direct ten zuiden van do vaart
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Afb. 28. Appelscha omstreeks 1910 (Topogrqfische kaart 1909). De veranderingen acm de zuidkant van het dorp hebben een aanvang genomen. De eerste as
van de ontginning b4/kt te zt/n gevormd door de Drentseweg: aan de noordkant
ervan zffn voornameljjk bospercelen aa.ngelegd, verrnoede4/k door de Reservekas; am de zuidkant strekken zich landbouwgronden uit. De oppervlakte bos
in de omgeving van de Boschberg is nog steeds zeer beperkt.
begonnen en de grote bossen verder naar het zuiden bij Oud-Appelseha en
Aekinga pas uit de tijd na 1900 dateren.
In een kranteberieht van 2 oktober 1897 las 1k dat de landbouwers in OudAppelseba veel overlast ondervonden van het stuiven van de vlakbij gelegen
zandduinen.39 Dit betekent dat hier toen kennelijk nog weinig grond was
ontgonnen. Bosaanplant werd echter in die tijd ook niet als een oplossing van
het probleem gezien; liever wilde men dat de duinen met heideplaggen
(scbapenbouderij!) werden belegd. Twee andere gegevens bevestigen deze
informatie. Volgens de aardrijkskundige beschrijving van 1877 stonden er
oorspronkelijk alleen bomen en struiken in de omgeving van de Boschberg.40
De kaarten laten zien dat daar tot 1900 weinig verandering in was gekomen.
De geschiedenis van het bos dat aan dit gebied thans zijn aanzien geef't, begint
pas 1901. In De Ooststellingwerver van 26 januari van dat jaar vond ik bet
bericht dat de rijksoverheid had besloten staatsbossen aan te leggen in de
gemeenten Ooststellingwerf, Diever en Smilde. Het zou nog tot 1906 duren eer
het werk werd aangevat. In datzelfdejaar gingen ook deal bestaande bossen van
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Aft. 29. De ontginning van het heidegebied ten zuiden van her dorp tot ± 1925
(Topografische kaart 1924). Her noordelke deel van de 'Vuinen" in de omgeving van bet doip bl(jkt geheel met bos Ic zijn beplant.
de Reservekas in handen van de staat over.4 t Met eigenlijke duingebied werd
pas in 1911 door de staat aangekocht.42' Hoe de werkzaamheden verder zijn
verlopen, geef 1k slechts in hoofdlijnen aan. Volgens een door de VVV van
Oosterwolde e.o. uitgegeven folder waren in 1912 de duinen gedeettelijk met
bos bedekt.43 Begin 1926 weet Dc Qoststellingwerver te melden dat inmiddels
al 500 ha. met bornen was beplant.44 Dit zal ongeveer bet gebied zijn dat op de
kaart van 1924 staat aangegeven als Staatsbosschen'. In de jaren tot de Tweede
Wereldoorlog kwamen tenslotte de uitbreidingen in de richting van Diever en
Smigde tot stand.
Op de kaart van 1924 is ook te zien dat niet het hele gebied met bos werd
ingeplant; met name in de oostelijke en zuidelijke delen heeft eveneens ontginfling tot landbouwgrond plaatsgevonden. Een bijzondere instelling die zich hier
met deze activiteit heeft beziggehouden, wil 1k noemen omdat de stichting van
een andere in Appelscha veel bekendere organisatie daarmee samenhangt. In
1917/18 liet de Amsterdamse Vereniging Huip voor Onbehuisden in de Oude
Willem bet protestants-christelijke jongenshuis Ora et Labora (=Bid en Werk)

bouwen, dat ook op de kaart van 1924 onder die naam is te vinden.45 Het doel
van de vereniging was werkioze jongens vertrouwd te maken met de landarbeid.
Met bet oog bierop werd in 191932 ha. woeste grond aangekocht.46 Blijkens het
Bevolkingsregister uit dejaren 1910-1920 waren er in de begintijd meestal zon
tien jongens voor een jaar of langer aanwezig. Aan bet project kwam ecbter in
1929 een einde.47 Begin 1930 werd het leegstaande gebouw eigendom van
Staatsbosbebeer, die her nog datzelfdejaar doorverkocht aan de Jeugdbond voor
Onthouding (JVO). Her is deze laatste verandering, die voor mij de aanleiding
vormt deze instelling hier naar voren te halen. JVO heeft het oorspronkelijk
houten barakkencomplex omgebouwd tot een jeugdherberg, die de toepasselijke
naam Us Blau [Rem kreeg. Deze gebeurtenis mag als tekenend voor de belangrijke plaats die Appelscha in de geheelonthoudersbeweging innam worden
beschouwd. Zoals we zagen hadden al bij de eerste staking van 1888 de socialistische leiders zich ingespannen om het drankmisbruik onder de arbeiders tegen
te gaan. In de eerste helft van deze eeuw hadden al de belangrijke Nederlandse
geheelonthoudersverenigingen hier grote afdelingen. Op het terrein van de
drankbestrijding heeft Appelscha een niet minder belangrijke rol gespeeld dan
op dat van de sociale strijd.
Veranderingen in het 1ev en van alledag
Na 1900 drongen een aantal moderniseringen door die ook in het leven van de
mensen in Appelscha diep hebben ingegrepen. Het zou interessant zijn al de
veranderingen op de voet te volgen, maar in het kader van dii boek moet ik mij
tot de voornaamste feiten beperken. Ben van de meest ingrijpende veranderingen was ongetwijfeld de ontwikkeling van het moderne verkeer. Appelscha en
omgeving waren daarin lange tijd ver achtergebleven. Tot het begin van deze
eeuw was er in het dorp slechts een verharde weg - die langs de Vaart ZZ - voor
het overige moesten de mensen zich behelpen met zandwegen.48 Het verkeersaanbod was navenant hieraan heel gering: afgezien van het agrarische vervoer
met paard en wagen zag men op de wegen alleen enkele diligences en koetsen,
o.a. van de rijke veenbazen. Verreweg de meeste mensen konden zich echter
uitsluitend te voet verplaatsen. Then, om een voorbeeld hiervan te geven, de
afdeling Appelscha van de SDB in 1892 een propagandatocbt ondernam naar
Smilde en Assen, legden de deelnemers het eerste dee! tot Smilde lopend af,
waarna het per schip verder ging naar de Drentse hoofdstad.49 Mijn informanten, aan wie ik dit verhaal vertelde, zeiden mij zich ook uit hun jeugd nog wel te
herinneren dat mensen te voet en, voor wie dat niet kon, op boerenwagens naar
vergaderingen en meetings trokken in andere plaatsen van de Zuidoosthoek,
maar liefst tot aan Heerenveen toe (30 km.!) Dc enige verkeersas van betekenis
in Appelscha was destijds de vaart: natuurlijk a!lereerst voor de afvoer van de
turf, maar ook voor het overige goederen- en personenvervoer per beurtschip en
trekschuit.50 Waren de weinige landwegen waarschijnlijk doorgaans voldoende
om de geringe verkeersdrukte op te vangen, in natte perioden in het najaar en de
winter gaven de onverbarde zandwegen zeker grote problemen. In De Ooststellingwerver van 1911 staat dat Oud-Appelscha en omgeving dan veranderden in
een moeras en modderpoel.51 Derhalve werd in hetzelfde artikel gepleit voor
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een snelie verbetering. Het voornaaxnste argument hiervoor was de snelle
ontwikkeling van het verkeer.
Omstreeks 1900 deed in Ooststellingwerf allereerst de fiets zijn intrede. In
1903 beschikte één op de twintig ingezeterien over een dergelijk vervoermiddeI.52 Bij cen inwonertal van ongeveer 10.000 betekende dat zo'n 500 stuks. In
1907 gingen de doktoren in do gemeente als eersten over op het gebruik van een
auto.5 In dejaren twintig kwamen op initiatief van enige particulieren de cerste
autobusdiensten van de grond;54 ook deed toen de vrachtwagen zijn intrede. Op
de kaart nit 1924 kan de leer zien dat bet aantal kilometers verharde weg rond
Appelscha inmiddels funk was uitgebreid. Volgens do krant waren in do eerste
vijfentwintig jaar van doze eeuw do volgende wegen tot stand gekomen: eerste
stuk Bruggelaan (1907),") Appelscha - Fochteloo - Oosterwolde (1912),")
Appelscha - Vledder (1914),") Boslaan (1915),") Vaart NZ met ophaalbmg over
de Eerste Wijk (1924),") En in hot laatste jaar van genoernd tijdvak ontstond hot
plan voor do aanleg van do weg Appelscha - Elsloo - Makkinga - Oosterwo1de.6°
Len niet minder grote verandering op verkeersterrein was de aanleg van do
tramlijn van Gorredijk via Oosterwolde on Appelscha naar Assen, die eindelijk
na cen Lange iijdensweg - over de eerste piannen ervoor word al in 1893 modedeling aan de Raad gedaan6° - in 1915 klaar kwarn.62 De exploitatie ervan was
in handen van de NTM.
De verbetering van de wegen en verkeersmi ddelen heeft ongetwij feld eon
gunstig effect gehad op do economische herstrueturering in Appelscha, die na
1900 door hot wegvailen van het veenbedrijf noodzakelijk was geworden. Het
kleine op de intensieve veehouderij - melkvee, varkens en kippen - gerichte
landbouwbodrijf, dat ook ann vele vroegere veenarbeiders een nieuw bestaan
bood, was zonder doze verbetering zeker niet tot ontwikkeling gekomen. Voorts
kan in dit verband worden gewezen op de gelukkige omstandigheid dat de
wegaanleg in de tijd samenvalt met de bosaanplant. Hierdoor heeft Appelscha
mee kunnen profiteren van het in het begin van doze eeuw opkomende toerisme,
ook al beperkte dat zich aanvankelijk hoofdzake!ijk tot hot bezoek van 'dagjesmensen'.'3
Do laatste verandering waarover ik enige bijzonderheden wil meedelen betreft
de aanleg van openbare voorzieningen als gas, water en e!ektra. Kan men zich
voorstellen dat minder dan cen eeuw geleden niet een hiervan in een dorp als
Appelscha aanwezig was. De enige dienst die eerder word aangeboden, was de
telegraaf en telefoon, waarvoor do aansluitirig kort na de staking van 1888 tot
stand was gebracht (aft. 30)•64) Het belang dat de overheid hierbij had - zij wilde
bij eventueel volgende onrusten eerder geYnformeerd zijn - verklaart doze ene
uitzondering. Van een plan om tot invoering van e!ektrisch licht to komen horen
we voor hot eerst in 1918.65) Tot verwezenlijking kwam het echter pas in 1926
en dan voor cen groot deel nog als gevoig van do vestigiug in 1922 van het
sanatorium voor t.b.c.- patiënten, dat zonder eon dergelijke voorziening natuurlijk niet kon werken.66 Nog veel langer moest men wachten op waterleiding,
waarvoor voor de Tweede Wereldoorlog alleen de plannen werden gemaakt.67
Tot die tijd konden de mensen slechts beschikken over regen- of putwater en het klinkt bijna ongelooflijk - over water nit do vaart. Dat laatste was echter
door do afvallozingen van de aardappelmeelfabriek bij Smilde lang niet altijd
bruikbaar. In 1896 en 1906 was volgens Dc Ooststellingwerver het water uit de
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Afb. 30. Fraginenten WI de notulen van de geheime Raadsvergadering van 29
oktober 1888, warrin tot de aanleg van de telegraaf- en telefoonverbinding
tussen Oosterwolde en Smilde wordt besloten. Overgenomen zn alleen de
fragmenten, waaruit blykt dat definanciering tegen de 'bestaande bepalingen' in
geheel voor Rkskosten geschiedde.

vaart dermate vervuild dat hot gebruik als drinkwater moest worden ontraden.68
Tot een aansluiting op het gasnet is het evenmin voor do Tweede Wereldoorlog
gekomen. WO konden de dorpelingen sinds 1932 deel hebben aan een andere
grote vooruitgang uit die tijd, de radio. Wie dat wilde, hot zich aansluiten op de
radio-centrale.69
Het lijdt geen twijfel dat de toenemende ontginningen, de verbeteringen van
do woningbouw en het stijgende voorzieningenpeil een gunstige iiwloed op do
levensomstandigheden van do inwoners van Appelseha hebben gehad. In Dc
Ooststellingwerver van 26 juli 1913 wordt hierover do loftrompet gestoken.
Vroeger kwamen in Appelseha aileen maar uitgestrekte venen voor; flu ziet men
overal weilanden, bouwgronden en mocie dennenbossen. Ook do woningbouw
in het dorp is zienderogen voonjit gegaan. Kortom, op bijna elk terrein is van
een grote verbotering spraka En een jaar later schilderde hot soeialistische
raadslid J. Wiwoet het volgende hoopgevende toekomstperspektief. In de
iaatste tijd bloeit Appeischa op. De staat brengt nieuw werk aan, waardoor do
arbeiders bijna nooit meer werkloos zijn. De woningon zijn voel beter geworden
dan vroeger. Hot eindresultaat zal zijn "eon nieuw Appelscha".70 Flelaas zou
deze profetie op korte termijo sleehts ten dde worden bewaarheid. Al spoedig
na de Eerste Wereldoorlog bleek dat de economische vooruitgang van de laatste
twee decennia niet kon worden vastgehouden. De landbouw, toen de voornaamste pijier van de economie geworden, gleed suet af naar eon nieuwe diepe crisis.
In de Wen dertig was do werkloosheid niet minder groot dan in sommige
crisisperioden in do 19e eeuw. Er moest nog een wereldoorlog overheen gaan
eer do vooruitgang, die er ongetwijfeld was, tot meer welvaart voor iedereen
zou leiden. Do hierboven aangehaalde kranteberichten gaan vooral over do
verbetering van hot algemeen welzijn; uit hot volgende hoofdstuk over do
economische en sociale ontwikkelingen tat blijken dat dit begrip niet getijk mag
worden gesteld met de stijging van do welvaart voor ledereen.
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HOOFDSTUK 3

De belangrijkste ontwikkelingen op
economisch en sociaal terrein
Tegensirdige bench/en

Waarschijnlijk zullen de meeste lezers bij het zien van de titel van dit hoofdstuk
al vermoeden wat on volgt: een overwegend in nuances van zwart getekend
beeld van de armoede die vroeger algemeen in de veendorpen heerste. Zelfs
voor de begrippen van die tijd mocht de economische situatie van de veenarbeiders bijzonder slecht hetefl. Het werk was zwaar, het loon dat er tegenover
stond laag. In de wintermaanden als de turfgraverij noodgedwongen stil lag, viel
zelfs helemaal niets te verdienen. Vele arbeiders moesten dan aankloppen bij
bet kerkelijk of gemeentelijk armbestuur om zichzelf en hun gezin voor de
hongerdood te behoeden. Begrijpelijk - zo luidt de gangbare opvatting - dat de
veenarbeiders als slacbtoffers bij uitstek van de kapitalistische onderdrukking
zich aan bet einde van de 19e eeuw massaal acbter de banieren van het socialisme scbaarden.
Natuurlijk is deze voorstelling van zaken niet volledig onjuist. Wat Appelscba
betreft wordt zij bevestigd door het versiag van de at eerder genoemde Enquêtecommissie van 1891, dat een lange jammerklacht is over de mensonwaardige toestanden die in de veenderijen heersten. Hierbij sluiten aan de
verhalen die enige oudere mensen mij over de leefsituatie van hun ouders en
grootouders vertelden. Die hadden nog echt honger gekend, vooral omdat ze
vaak zonder werk zaten. Sommige van hen waren elke zomer en herfst naar
andere gebieden getrokken om nog jets voor hun gezin te kunnen verdienen.
Veel familieleden hadden in de loop van de tijd bet dorp definitief de rug
toegekeerd in de hoop het elders beter te krijgen.
Desalniettemin stuitte ik bij mijn onderzoek ook op bronnen die een andere
taal spreken. Volgens de al meermalen aangehaa!de beschrijving van 1877 was
Appelscha een "welvarende streek'. Een veenarbeidersgezin dat over voldoende
arbeidskracht beschikte, waarmee zal zijn bedoeld dat niet alleen de man werkte
maar ook zijn vrouw en enige oudere kinderen, kon hier wel f 800,-- per jaar
verdienen.' Ben nog hoger bedrag wordt genoemd in de Gemeenteversiagen van
1867 en 1868: er zouden gezinnen zijn die zelfs op f 1100,-- perjaar uitkwamen, wat zeker voor die tijd een formidabel inkomen mocht heten.2 En hoewel
men ernstig kan betwijfelen of de genoemde bedragen echt representatief zijn,
voor mij zijn ze voldoende aan!eiding de historische traditie niet bij voorbaat
klakkeloos te volgen. Door meer vooral cijfermatige gegevens over de sociaaleconomische situatie in bet 19e- en vroeg-20e-eeuwse Appelscha te verzamelen
wil ik proberen tot een beter geffindeerd oordeel te komen.

mensen in Appelscha nauw verbonden is geweest met bet veenbedrijf. Derbalve
richt 1k in de volgende bladzijden de schijnwerper afzonderlijk op de economische ontwikkeling van deze bedrijfstak. Met behuip van een aantal kwantitatieye gegevens hoop 1k meer inzicbt te krijgen in de omvang van de werkgeLegenheid en de hoogte van de lonen in her veenbedrijf. Zonder kennis hiervan
kunnen geen geflindeerde uitspraken over het levenspeif van de veenarbeiders in
Appelscha worden gedaan.
De enige beschikbare nauwkeurige cijfers waaraan de economische ontwikkeling van het Appelschaaster veenbedrijf kan worden afgemeten, zijn die van
de turfproduktie (afb. 34 en 35).

Aft. 34. De omvang van de turfproduktie in Appelscha 1828-1918. Bron:Stulcken betreffende de Reservekas Appelscha 1828-1921. (GA. Inv. no. 1238). Om
de produktie te meten gebruikte men a/s eenheid een dagwerk. Een dagwerk
bestond nit 40 stoIc en elk stok nit 320 turven. De herkomst van de naa'n
'dagwerk' is onduide1k. Globaal gesproken Icon een arbeider per week een
dagwerk turf graven.
Bron ervoor is de boekhouding van de Reservekas, waarin deze gegevens
precies werden bijgehouden omdat aan de hand daarvan de bijdrage werd
berekend die de verveners jaarlijks in her fonds moesten storten. De bron heef't
grote waarde, daar zij een nagenoeg compleet beeld geeft van de hele periode
(1828-1918) dat het veenbedrijf in Appelscha van betekenis is geweest. Bovendien bieden de produktiecijfers de enige mogelijkheid om schattingen te maken
van de omvang van de werkgeiegenheid. Andere getallen die daarover in de
Gemeenteversiagen worden genoemd, zijn veel minder bruikbaar omdat zij niet
naar dorp zijn uitgesplitst en geen onderscheid tussen de verschil!ende soorten
arbeiders maken (ath. 36). Naast de grote veenderijen in Appelscha waren er in
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deze tijd ook kleinere onder Haulerwijk, Donkerbroek, Makkinga en Oldeberkoop. Naast de vaste mannelijke arbeidskrachten werkten zo no en dan ook vele
losse arbeiders, vrouwen en kinderen mee. Het enige jaar waarvoor wij de
precieze omvang van de werkgelegenheid weten, is 1867. Volgens een aan het
Gemeenteversiag van dat jaar toegevoegd briefje waren toen ongeveer 265
voiwassen ingezetenen van Appelscha in het veenbedrijf werkzaam. Verder
waren er nog ongeveer 60 mensen van elders aangetrokken. Gezien de gehanteerde criteria - de meeste voiwassen ingezetenen zullen tevens gezinshoofd
zijn geweest - sluit dit cijfer goed aan bij de uitkomsten van de hiervoor
genoemde beroepstellingen. De veel hogere cijfers in de Gemeenteverstagen
van de anderejaren moeten denkelijk worden verklaard uit het meetellen van de
meewerkende vrouwen, kinderen en losse arbeiders, aismede van de arbeiders in
de overige veenderijen van Ooststellingwerf. Hoe dit ook zij, voor Appelscha
komt hiermee onomstotelijk vast te staan dat bijna de hele arbeidende bevolking
haar bestaan moest vinden in het veen. Derhalve mag er volgens mij een nauwe
relatie worden gelegd tussen de cijfers van de turfproduktie en de omvang van
de werkgelegenheid.

Aft. 35. De oinvang van de turfprodukde in Appelscha en Fochteloo, 18841932. Bron: GA., Inv. no. L.C.2. Notulen van c/c vcrenigingLawes-Contract.
Zoals in een oogopslag uit de grafiek die 1k van de produktiecijfers heb
gemaakt, valt af te lezen, kunnen in de ontwikkeling van bet veenbedrijf in
Appelscha drie fasen worden onderscheiden. Tot ongeveer 1860 is er sprake
geweest van een snelle expansie, daarop volgde een periode van consolidatie,
die rond 1880 omsloeg in een eveneens snelle neergang. Naast deze grote lijn in
de ontwikkeling vallen de jaarlijkse schommelingen op, waaruit kan worden

opgemaakt dat de produktie van het veenbedrijf sterk fluctueerde. 'Goede en
'slechte' jaren wisselden elkaar in een bijzonder hoog tempo af. Het zijn deze
twee ontwikkelingen die voor het grootste deel de bestaansmogelijkheden van
de mensen hebben bepaald.
Zoa!s de lezer zich zal herinneren, vertoonde de grafiek van bet inwoneraantal
hetzelfde grillige verloop. Nu verge!ijking met de cijfers van de turfproduktie
mogelijk is, kan er geen twijfel over zijn wat daarvan de oorzaak is geweest.
Door de eenzijdigheid van de werkgelegenheid moet bijna elke op- en neergang
in het veenbedrijf gevolgen hebben gehad voor het aantal mensen dat zich hier
kon vestigen, resp. gedwongen was te vertrekken. Werkelijk dramatisch moeten
de gevolgen van de ineenstorting van het veenbedrijf zijn geweest. In goed
twintigjaar - tussen 1885 en 1905 - ging de turfwinning in Appelscha volledig
ten onder. En wil men mee rekenen dat een deel van het bedrijf zich naar het
naburige Fochteloo verplaatste, dan nog resteert een achteruitgang van de
turfproduktie van zo'n 75%. Bedenkt men hierbij dat een groot deel van deze
tijd ook !andbouw en middenstand een crisis doormaakten, waardoor vrijwel
geen andersoortige werkgelegenheid voorhanden zal zijn geweest, dan kan men
zich de rampzalige gevolgen hiervan voor de arbeidersklasse voorstellen.
Tientallen gezinnen verhuisden na 1880 naur elders. De desondanks voortdurende werkloosheid leidde tot een onbeschrijflijke armoede, waarmee de terzelfdertijd uitbrekende sociale onrust natuurlijk direct verband houdt. De veel
hogere produktiecijfers nit de voorgaande periode wijzen er echter op dat de
situatie niet a!tijd even slecht is geweest. Het veel positievere oordeel over de
levensomstandigheden van de veenarbeiders in dejaren zestig en zeventig moet

Afb. 36 Aanial arbeiders in het veenbedr(Jf volgens opgaven in de Gemeenteverslagen (1851-1929).

De verdeling van de beroepsbevolking
De economisehe factor die grotendeels de levensomstandigheden van de mensen
bepaalt, is her uitgeoefende beroep. Niet alleen is hiervan het materiele we)vaartsniveau direct afhankelijk, ook warden de niet in geld nit to drukken
versehillen in sociale status en we)zijn voornamelijk hierdoor bepaald. Derhalye valt het zeer to betreuren dat voor Appelseha geen precieze informatie
dienaangaande voorhanden is. Dc meeste officiele tellingen geven alleen cijfers
over de beroepsverdeling per gemeente. Voor een uitgestrekte plattelandsgemeente als Ooststellingwerf die een aantal dorpen met een jeer verschillende
sociaal-economische structuur omvatte, hebben we aan doze totaaltellingen
echter niet zoveel. De enige uitzondering hierop vormt de Volkstelling van 1849
waarvan - omdat in het Gemeentearchief het grondmateriaal bewaard is gebleyen - de gegevens naar dorp kunnen worden uitgesplitst.3 Voor later tijd zijn we
echter aangewezen op minder volledige bronnen. Met best bruikbare alternatief
bieden de gemeentelijke Bevolkingsregisters, waarin naast naam en adres ook
het beroep van de ingeschrevenen staat vermeld. Maar of dat laatste gegeven
a!tijd accuraat is bijgehouden valt to betwijfelen. Met name bij de vrouwen en
oudere kinderen lijken mij de vennddingen to willekeurig am in de beschouwing te kunnen warden betrokken. Derhalve heb ik mij tot de telling van de
beroepen van de gezinshoofden beperkt.
Bekijken we de uitkomsten van de tellingen, zoals die zija neergelegd in
onderstaande grafiek (atb. 31), dan valt allereerst de grate consistentie van het
beeld in het 00g. Tot het eind van het hier besehouwde tijdvak hebben de
arbeiders verreweg de grootste beroepsgroep gevormd. Hun aandeel in de
beroepsbevolking schommelde in de 19e eeuw rand de 70% en lag in de eerste
heift van de 20e eeuw nag steeds op ongeveer 50%. Zoals op grand van haar
ontstaansgeschiedenis mocht warden verwacht, blijkt het vroegere Appelseha
een typisch 'arbeidersdorp te zijn geweest.
Met !igt voor de hand dat het merendeel van de arbeiders work heeft gevonden
in het veenbedrijf. Helaas kan alleen voor 1849 worden nagegaan - de Bevolkingsregisters maken hierin geen onderscheid - dat een Weiner dee) oak als
knecht on dienstmeid werkzaam was in het boerenbedrijf en in de huishoudens.
Overigens is het onderscheid tussen beide categorieën arbeiders waarsehijnlijk
vioeiend geweest. Met is bekend dat veel veenarbeiders in de zomer en de herfst,
als de grootste drukte in de veenderijen voorbij was, hier of elders als maaiers,
hooiers en aardappelrooiers aan de slag probeerden te komen. Omgekeerd
blijken onder de in 1849 genoemde knechten en meiden bijzonder veel jongeren
voor te komen, van wie valt aan to nemen dat zij op wat oudere leeftijd voor een
groat deel alsnog in het veenbedrijf zijn terechtgekomen.
Even hierover nadenkende komt men a) gauw op het grate gevaar dat een
dergelijke eenzijdige beroepsstructuur in zich borg. Ben eeonomische stagnatie
van het veenbedrijf zou onvermijdelijk bijna de We arbeidende bevolking van
Appelscha in zijn bestaan treffen. Massale werkloosheid on ellende waren dan
niet to voorkomen, omdat in de 19e eeuw nog niet één en in bet begin van de 20e
eeuw slechts een enkele sociale voorziening bestond am een ramp van doze
omvang op te vangen. Zoals gegevens over het bevolkingsverloop en de
economische ontwikkeling uitwijzen, is Appelscha tussen 1880 en 1940 twee61
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Aft. 31. Dc samenstelling van de beroepsbevolking (1849-1920).
Bronnen: 1) Volkstelting Ooststellingwerf 1849, p. 186-234 (GA. Inv. no. 579).
Geteld z(jn We beroepsbeoefenaren, in totaa/ 437 personen. 2) Bevol/cingsregisters /860-2920 (G.A. Inv. no. 593-623 en 625-682). In c/it geval zijn a/teen
geteld de in de registers a/s gezinshoofden ingeschreven personen. De totalen in
degenoemde)ceen bedroegen: 414 (1860), 535 (1880), 481 (1900), 495 (1910)
en 602 (1920).
maal door dit verschrikkelijke lot getroffen. De eerste keer was aan het einde
van de vorige eeuw en vormt een belangrijke verkiaring voor de veranderingen
in de samensteiling van de beroepsbevolking, die zich na 1900 hebben voorgedana
Naar in het vorige hoofdstuk Meek, sloeg kort na 1880 de tot dan toe in het
algemeen positieve bevoikingsontwikkeling em in een neerwaartse trend, Enige
berichten en tellingen rnaakten duidelijk dat de oorzaak hiervan vooral in het
toenemende vet-trekoversehot meet worden gezocht.4 Dankzij de cijfers
betreffende de beroepsverdeling is het mogelijk an ook wat meer over de
econoniische achtergronden van het verschijnsel te zeggen. Zoals cen vergelijking van de tellingen van 1880 en 1901 bewijst, heeft zich in alle sectoren eon
grote teruggang van het aantal beroepsbeoefenaren voorgedaan (aft. 32). Totaal
bedroeg de terugloop van de beroepsbevolking 16% (in absolute getallen van
519 tot 435), dat is tweemaal zoveel als de bevolkingsafname. Met meeste
gewicht meet daarbij worden toegekend aan de cijfers betreffende het aantal
arbeiders en verveners omdat daaraan de afkalving van het veenbedrijf, destijds
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nog verreweg de voornaamste pijier van de dorpseeonomie, kan warden afgemeten. Dc eveneens optredende teruggang van bet aantal boeren en middenstanders mag echter niet nit het oog warden verloren omdat daardoor het algemene
karakter van de malaise wordt aangetoond. Voor de door het veenbedrijf
uitgestoten arbeiders zal dus oak in de andere onderdelen van de economie geen
emplool to vinden zijn geweest. Dat in verhouding hiermee de bevolkingsafname nog meeviel, kwam uitsluitend door de grote toename van bet aantal
mensen zonder beroep. Oak dit kan echter nauwehjks positief warden beoordeeld omdat die groep overwegend bestond nit alleenstaande, meestal oudere
vrouwen en weduwen. Zoals altijd bij een negatieve migratieontwikkeling valt
waar to nemen, zijn het vooral dejongeren geweest die wegens gebrek aan work
naar elders zijn vertrokken.
verandering
1880
1901
inwoneraantal
aantal gezinnen
aantal arbeiders
aantal boeren
aantal vervenels
aantal middenstanders
aantal mensen znnder
beroep, vooral oudern
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38
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Aft,. 32. Veranderingen in de grootte en so nenstelling van de bevolking (18801900). Bran: GA., Inv, no. 613-615; 632-636 (Bevolkingsregisters 1880-1901
en 1901-1910)
De oorzaken van de crisis zal ik zo meteen behandelen, hier ga ik alleen in op
de gevolgen voor de verdeling van de beroepsbevolking. Door de crisis liep
eveneens het aantal boeren sterk terug. Dat was ongetwijfeld een gevoig van de
malaise die de Nederlandse landbouw in het algemeen aan het eind van de
vorige eeuw doormaakte.5 Door de opkomst van nieuwe landbouwgebieden
elders in de wereld - met name in Amerika - was de concurrentie sterk toegenomen. De Nederlandse boeren stonden hier aanvankelijk machteloos tegenover. Door moderniseringen als de invoering van machines on kunstmest en
door specialisatie - de concurrentie deed zich veel meet gevoelen in de graanteelt dan in de zuivelveeteelt en aardappelverbouw - sloeg na 1900 het getij
echter weer am. De eerste decennia van onze eeuw staan year de landbouw zeffs
bekend als een bloeiperiode. Dc veranderingen in de Appeischaaster beroepsbevolking volgen doze algernene ontwikkeling op de voet. Na 1900 zien we het
aantal boeren sterk toenemen, wat zeker oak verband haudt met de grate
ontginningen die - naar we zagen - na de eeuwwending een aanvang namen.
Dc groei van de boerenstand - die van de middenstand was kwantitatief van
minder belang - mag ongetwijfeld als een verandering in gunstige zin warden
aangemerkt. Door mijn informanten werd mij verteld dat veel mensen in Appelscha, onder wie oak talrijke arbeiders, zich in het begin van doze eeuw tot
kleine boor hebben kunnen opwerken. Men kocht of huurde een paar hectare
land - soms oak een stuk veen of heide dat eerst ontgonnen macst warden - en
began daarop vee to houden - vooral varkens, schapen, geiten en kippen, in
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mindere mate oak koeien. Met behuip van de Bevolkingsregisters kan de
omvang van het versehijusel worden nagegaan. Tussen 1900 on 1910 veranderden 55 arbeiders van beroep; 36 van hen werden boor. De sociak gevolgen
taten zich aflezen uit de gemeentelijke belastingregisters. Boeren vinden we
voor 1900 overwegend onder de hager aangeslagenen, in 1911 vieten echter 49
van de 104 in de laagste due tariefsgroepen.6 Dat waren dezelfde groepen
waarin in de regel ook de arbeiders zaten, zodat er geen twijfel kan zijn dat het
bier hoofdzakelijk kleinere boeren heeft betroffen van wie de inkomsten nauweIijks hoger lagen dan van de arbeiders. Overigens was ook verder de scheiding
tussen beide beroepsgroepen vaag doordat veel kleine boeren tevens als seizoensarbeider bleven werken in het veen en in de iandbouw.
Uit de cijfers betreffende de veranderingen in de sarnenstelting van de
beroepsbevolking btijkt ook dat in dezelfde tijd 12 arbeiders zich opwerkten tot
kteine vervener. Deze verandering wekt misschien op het eerste gezicht verwondering, omdat het veenbedrijf toen al stork aan het teniglopen was. Het zijn
echter in eerste instantie vooral de grote veenbazen geweest die zich hebben
teruggetrokken.7 Voor hen waren de verdiensten niet nicer voldoende, maar een
kleinschaliger aanpak bood kennelijk aan de kteine verveners nag steeds
winstkansen.
Volgens de in het vorige hoofdstuk geciteerde kranteberichten hadden doze
economisehe veranderingen een gunstige uitwerking op het wetvaartsniveau van
de mensen. Dat wit ik graag getoven, maar uit de bier gegeven cijfers blijkt oak
dat Lang niet iedereen in de voorspoed heeft gedeeld. Zo heeft bet grootste deet
van de arbeiders geen kans gezien zich tot k)eine boor, vervener of middenstander op te werken. Afgaande op de uitspraak van J. Witvoet profiteerden in de
eerste decennia van doze eeuw ook de arbeiders van de vooruitgang doordat or
meer work in de tandbouw en ontginningen voorhanden was. Maar doze verbetering Neck at spoedig niet bestendig to zijn. Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog duiken opnieuw berichten over gebrek aan work in de kranten op. Reeds
in de winter van 1919/20 was bet probleem weer zo groot dat door de gemeente
word begonnen met werkverschaffing in de vorm van wegaanleg en (andontginningY Deze instelling zou tot de Tweede Wereldoorlog blijven bestaan en word
at gauw voor de arbeiders en later ook veel kjeine boeren de enige mogelijkheid
om 's winters nog iets to verdienen.
Volgens De Oosistellingwerver van 28 september 1928 behoorde Appelseha
samen met Hauterwijk tot de dorpen die bet nicest onder de werkloosheid leden.
Begrijpelijk dat in hetzetfdejaar de Minister van Arbeid, Slotemaker de Brulne,
speciaal naar Appelseha kwam om zich over het opnieuw ontstane werkloosheidsvraagstuk to taten informeren.9 Zijn voornaamste gesprekspartners waren
de N.H.-dominee Tonsbeek en dokter Loyenga. Over de inhoud van bet gesprek
is niets bekend, zodat ik niet weet of ook over de diepere oorzaken van het
vraagstuk is gesproken. Maar mocht dat bet geval zijn geweest dan heeft
waarschijnlijk de eenzijdige samenstelling van de beroepsbevolking een gespreksthema gevormd. Misschien hebben zij toen at over gelijksoortige cijiers
kunnen beschikken als die ik pas voor dejaren dertig heb gevonden (aTh. 33). In
april 1933 telde men onder de 669 werklozen in Ooststellingwerf maar liefst
650 grondwerkers; in februari/maart 1935 bevonden zich onder de 876 werktozen - die maakten toen meer dan een vijfde deel van de vo)wassen mannelijke

IA'

beroepsbevolking in de gemeente uit - 809 land- on veen rbeiders.'° Naar we
mogen aannemen, word met beide kwalificaties dezelfde beroepsgroep bedoeld.
Volgens het Bevolkingsregister van 1920-1940 woonde toen in Appelscha
ongeveer een kwart van de bevolking van Ooststellingwerf, onder wie ruim 300
gezinshoofden die het beroep van arbeider aitoefenden. Gezien doze cijfers
moot het overgrote deel van hen in doze j aren in de steun en de werkverschaffing zijn betand. Hoe verschrikkelijk de gevo!gen daarvan waren, zat 1k verderop uitvoerig bespreken. Maar als 1k zeg dat in de Gerneenteraad het gevoelen
algemeen was dat de betaalde uitkeringen te laag waren om menswaardig van to
leven, kan men zich dat wet enigszins voorstellen.
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Aft 33. Aantal werkiozen (1931-1939). Bekend zijn slechts de cj/fers voor de
fawn dertig en don nog alleen voor de gehele gemeente. In de tekst wordt dieper
ingegaan op de omvang van de werkloosheid in Appelseha afzonderlyk. Bran:
ETIF-rapport, b4jlage 9.
Voeg ik hier tenslotte aan toe dat in de loop van de jaren dertig ook ccii toenemend aantal kteune boeren en middenstanders in moeilijkheden raakte dan mag
duidelijk zijn dat Appe!scha in de periode tussen de beide Wereldoorlogen
opnieuw door een diep economisch dat is gegaan. Evenals bij de crisis aan het
einde van de 19e eeuw waren de oorzaken voor een dccl van algemene aard. De
malaise begon in de jaren twintig met de terugval van de Iandbouw; in de jaren
dertig volgde daarop de algehele ineenstorting van de wereldeconomie. Dat
Appelscha relatief zeer zwaar word getroffen, was echter te wijten aan de nog
altijd erg eenzijdige beroepsstructuur. Dit probteem - een erfenis van Appelseha's verleden als veendorp - heeft de sociaal-economische situatie in het dorp
in doze hole periode bepaald.
De werkgelegenheid in het veen
Uit het voorgaande weten we dat zeer lange tijd het wet en wee van bijna at de

missehien hieniit worden verklaard. 1k kom hier nog op terug. Dankzij de
produktiecijfers kunnen flu de dieperliggende oorzaken van de crisis beter
worden geanalyseerd. Dc hoofdoorzaak ervan was ongetwijfeld de uitputting
van het veen. Op ecu andere wijze kan her volledig inzakken van de produktie
niet worden verklaard. De daling na 1880 hangt eehter ook samen met de
toenemende concurrentie, die de turf in die tijd van steenkool en olie ondervond.tt) Hierdoor viel eerst de afzet aan de industrie weg on later die aan de
huishoudens. De genadekiap na 1920 tenslotte was een direct gevoig van de
opening van de kolenmijnen in Zuid-Limburg.12
Een belangrijk gevoig van de structurele crisis die de werkgelegenheid stork
negatief beYnvloedde, was de verandering in de organisatie van het veenbedrijf.
Zoals gezegd, word de ontginning aanvankelijk nagenoeg uitsluitend in het
groot uitgeoefend door een beperkt aantal veenbazen. Hun aantal lag meestal 20
tussen de tien en twintig. Een overzicht van de produktiecijfers per vervener in
1888 leert dat toen 15 grote verveners ongeveer 80% van de turf leverden (aib.
37).
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Aft. 37. LUst von veenbazen nit 1888. Het getal achier hun naa,n is de in

genoemd fact door hen geproduceerde hoeveelkeid turf in dagwerken. Bron:
G.A., Inv. no. 1238 (Stukken betreffende de Reserve/cas Appe/scha 1828-192/).

Naast hen waren 18 kleinere verveners actief, van wie trouwens nog een kleine
helf't tot de in Appelscha bekende geslachten van veenbazen behoorde. Misschien waren zij al begonnen zich uit het veenbedrijf terug to trekken. In de
volgende twintig jaar slaat dit beeld echter volkomen oni. In de notulen van de
vergadering van het Laweijscontract van 1906 las ik letterlijk: "Er zijn veet
meet kleine verveners, toen de vereniging word opgericht (1876) bestonden die
nog niet zo."Dankzij de uit hetzelfde jaar overgeleverde ledenlijst van de
vereniging weten we precies hoe de verhoudingen destijds lagen (aTh. 38). Van

do 38 daarop vormelde personen blijken nog slechts 12 to behoren tot do
families van grote veenbazen; do ovorige 26 waren nienwelingen van wie velen
uit do arboidersklasse waren voortgekomen.' 4 In do volgendejaren hoeft do vetschuiving zich in versterkte mate voortgezet: in 1924 bevoriden zich onder do 33
aangoslotenen bij het Laweijscontract nog maar zes grote veenbazen (afb. 39)•15)
Hieruit kan worden opgemaakt dat golijktijdig met do inkrimping hot veenbedrijf stork van karakter is veranderd. Ms govoig van do dalende produktie
hebben de meeste grote veenbazen na 1900 eon punt achter hun activiteiten in
Appelseha moeten zotten. Sommige van hen, zoals de gobrooders F. on 0. v.d.
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Aft. 38. Leden van de vereniging hetLawejjscontract in 1906. Bran: GA., Inv.
no. L. C. 2 (vergadering van 5 oktober 1906).
Vondeling, vondon oen nieuw bestaan als boor en bleven in Appelscha wonon.
Anderen, onder wie enige tolgen nit de families Van der Sluis on Stoker,
verlioten hot dorp en gingen evenals vole arbeiders naar Z.O.-Drente. Door doze
verdwijning van hot grootsohalige voenbedrijf is do werkgolegenhoid in de
bedrijfstak stork toruggelopen. De kleine verveners hadden in do rogel niet moor
dan enkele knochten in dienst. Ais govoig hiervan kon eon afnemend aantal
arbeiders nog slechts gedurendo enkele maanden van hot jaar work in hot veen
vinden; do overige tijd moesten zij aan do slag zion to komon in hot ]andbouwbedrijf.
Doze voranderingon en die in do samenstelling van de beroepsbovolking
hebben Appelscha na 1900 eon heel ander aanzien gegeven. Becton, middenstanders en landarboiders gingon bet overgrote deel van de bevoiking uitmaken.
Dc grote veenbazen verdwenen van hot toned. Ben kiciner wordond aantal
arbeiders werkte hoofdzaketijk in het voorjaar nog tijdelijk in hot veen. Zo
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veranderde Appelscha van eon veendorp in eon agrarisch dorp. Op de diepingrijpende gevolgen hiervan voor de sociale en politieke verhoudingen kern ik
verderop uitvocrig to spreken.
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A)],. 39. Leden von de vereniging het Lawcscontract in 1924. Bron: G.A., Inv.
no. L. C. 2 (vergadering van 18 macn 1924).
De werk- en leefomstandigheden van de veenarbeiders
Om een gefundeerde beoordeling van de werk- en Ieefomstandigheden van de
veenarbeiders to kunnen geven moet cen norm worden bepaald die ter vergelijking kan worden aangelegd. Daarbij is bet uiteraard zinloos om nit te gaan van
de hiervoor heden ten dage geldende criteria. Dc econornische situatie is in de
)aatste decennia zoveel verbeterd dat van eWe vergelijking met een vroegere
periode, ook at Iigt die nog niet eens zover achter ens, de uitkomsten bij
voorbaat vaststaan. Beter kan het welvaartspeil van her 19e-eeuwse Nederland
worden vcrgelcken met dat in de tegenwoordige arnie landen. Zoals daar nog
attijd was toen ook bier annoede regel en waren rijkdom en welvaart uitzondering. Kleine neringdoenden, arbeiders on werklieden - naar schatting vorrnden
zij in het toenmalige Nederland zo'n 60/70% van de bevolking - Ieefden destijds
algerneen op de rand van het bestaansminimum of net daaronder.'6 Hoe de
balans precies uitviel, hing af van talrijke factoren die men maar ten dele in
eigen hand had. Wat kon de arbeider eraan doen als de tijden slechter werden,
de winter hem langdurig werkloos maakte of ais hij door zickte word getroffen.
De andere beroepsbeoefenaren, onder wie de grote neringdoenden, kooplieden,
ondernemers en boeren, stonden er in de regel beter voor, hoewel ook van hen
rnaar weinigen - zen 5 a 10% - echt rijk waren. Ongetwijfe!d heeft de Nederlandse samenleving eeuwenlang een dergelijke opbouw gekend. Het iou tot in
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onze tijd duren eer de economisch zwakkeren eon grater aandeel in de welvaart
kregen. Natuurlijk heb ik met doze driedoling slechts de hoofdlijn geschotst.
Binnen elke groep kwamen nog aanzienlijke verschillen voor. Wat betreft do
groep die het laagst op do maatschappelijke ladder stond, werden die voornamelijk veroorzaakt door van gezin tot gozin wisselende factoren als bet wel of
niet voorkomen van ziekte, het kunnen meewerken van vrouw en kinderen e.d.
Dat dit de norm is, waaraan de economisehe situatie van de veenarbeiders
moet worden getoetst, blijkt meteen nit een van de eerste feiten uit de geschiedenis van het 'nieuwe' Appelscha, de oprichting van de Reservekas in 1828.'
Op aandringen van de autochtone bevolking werd tot de instelling van dit fonds
besloten om daaruit bij ziekte, ouderdom, begrafenis e.d. een uitkering aan de
behoeftige arbeiders te kunnen doen. Kennelijk verwachtte men dat door do
komst van de veenarbeiders de kosten hiervan zo stork zouden stijgen, dat do
traditionele armenzorg hierin niet meeT kon voorzien. Dit bewijst dat de meeste
veenarbeiders leefden op het bestaansminimum. Men kon rond komen zolang er
geen tegenslagen waron, maar als regelmatig werken niet meer magelijk was,
vormde de armenzorg het enige redmiddel. Onder zulke omstandigheden te
moeten leven is natuurlijk verschrikkelijk, maar - hot zij nag eons benadnikt was voor die tijd niet ongewoon.
Dc belangrijkste gegevens over do werkomstandighedon van do veenarbeiders
zijn te vinden in hot z.g. Laweijscontract van 1842 (bijlage 2). Het stuk vormt
de neersiag van een overeenkomst tussen de gezamonlijke vervoners in Appelscha over de arbeidsvoorwaarden van de werklieden. Waarom do vervoners op
doze ueenparige wijze' - zoals zij het zelf noemden - optraden, heb ik at eerder
uitgelegd. Nag wel moot bier de merkwaardige naam van hot contract worden
verklaard. De 'lawei' was een grote paal met een korf eraan die diende am de
werk- en schafttij den aan te geven. Bij het begin van het work werd de korf
neergolaten en aan hot einde ervan opgohaald. Volgens het onderhavige contract
gebeurde dit vier maal per dag: bij zonsopgang - bet begin van bet work - om
tien uur on half elf -. do schafttijd - en am twee uur - het einde van hot werk.
Volgens een andere bran stand in Appelscha de lawei' naast hot voormaligo
Compagnonshotel, maar is zij at in 1876, toen bij de N.H.-Kerk eon klokketoren
word gobouwd, vordwenon. 8)
Uit de bovengenoemdo tijden kan men berekonen dat de veenarbeiders tij dens
bet graafseizoon, dat hop van maart/aprih tot juni, zo'n 8 a 10 uur per dag
moesten werken. Dat was zeker voor toenmahige begrippon niet extreem lang.
Wel moot ik hieraan toevoegen dat er nit later tijd berichten zijn die zeggen, dat
na 2 uur sams nag ander work moest worden vorricht.19) Maar bet voornaamsto
euvel waaraver later klachten werdon geuit, was hot ontzettend vraege aanvangstijdstip.20 Voaral teen in do leap van do tijd do veenderijen steeds verder
van het darp af kwamen te higgen, regonde hot klachten. De menson maesten at
am twee/drie uur ! nachts apstaan am op tijd op hun work to kunnen zijn. Daar
stand tegenover dat men's middags vroog k!aar was, eon voordeel dat- zoals uit
eon bij de staking van 1889 gestelde eis bhijkt - do arbeiders ander goen boding
wilden prijsgevon. De roden die zij voor dit standpunt hadden, zal za metoon
blijken.
Over de lonen, natuurlijk hot belangrijkste anderdeol van hot contract, spraken
de veenbazon af dat year hot graven eon daghuur van 70 tat 90 cent zau warden
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betaald. your "buitenarbeiders" lag dit bedrag veel lager, slechts op 40 a 55
cent. Dit betekende dat een veenarbeider tijdens het graafseizoen ongeveer
f 4,20 a f 5,40 per week kon verdienen, wat voor die tijd en voor dit gebied een
vrij behoorlijk weekinkomen mocht heten. Ter vergelijking: in 1855 verdiende
cen landarbeider in doze streken ongeveer f 3,40 per week en tien jaar later word
als het gemiddelde loon van een arbeider eon bedrag van IT 3,-- a f 4,-- per week
opgegeven.2 U Alvorens bier echter al to optimistische conciusies aan worden
verbonden moot ik een waarschuwing laten horen. Zoals duidelijk wordt
gesteld, gold dit loon alleen voor bet graven, een activiteit die hoogstens 3 a 4
maanden per jaar duurde. De rest van de tijd moesten de veenarbeiders ander
work verrichten - tenminste als dit voorhanden was - dat, naar ik op grond van
latere gegevens aanneem, slechter word betaald. Maar hoeveel men daarvoor
destijds kreeg, weten we niet. Derhalve is moeilijk een oordeel te geven over de
opmerking in do Gemeenteversiagen van 1867 en volgende jaren, dat de
veenarbeiders over het algemeen een hogere daghuur maakten dan de landarbeiders. Naar ik aanneem hebben de meeste veenarbeiders over het hete jaar
gerekend tech niet veel rneer dan een paar honderd gulden verdiend. Op dit
bedrag wordt in de regel ook hun inkomen in de belastingregisters gesehat.
Moet dan aan de in dezelfde Gemeenteversiagen genoemde veel hogere jaarinkomens elke realiteitszin worden ontzegd? Maatgevend lijken ze mij zeker niet
to zijn geweest, maar als vrouw en kinderen meewerkten, kon we! een hoger
gezinsinkomen worden gehaald.
Dat voor een sehatting van de werkelijke inkomens moot worden uitgegaan
van do gezinssituatie, blijkt nit eon andere bepaling in bet Laweijscontract.
Daarin wordt gezegd dat onder do gesloten arbeidsovereenkomst ook alle
kinderen on huisgenoten van de veenarbeider waren begrepen. We moeten dit in
lezen dat de baas voor sommige werkzaamheden een beroep kon doen op de
vrouw en do kinderen. Weliswaar weten we voor doze tijd niets over do door hen
verdiende tenon - afgaande op latere gegevens wHen die veel lager zijn geweest
dan van do voiwassen macmen - maar cen gezin met voldoende arbeidskracht
heeft mogetijk nog wet een paar honderd gulden per jaar extra kunnen verdienen. Maar bet kunnen alleen hele grote gezinnen zijn geweest die aan de in de
Gemeenteverslagen on do plaatsbeschrijving van 1877 genoemde bedragen van
f 800,-- a f 1000,-- per jaar zijn toegekomen. Om hot onwaarschijnlijke hiervan
aan to tonen vermeld ik dat f 1000,-- in 1859 het jaarinkomen was van de
burgemeester on de gemeentesecretaris van Ooststellingwerf. De gemeenteontvanger verdiende teen slechts F 400,-- perjaar;22 een hoofdonderwijzer had
in 1877 cen jaarsalaris van F 700,-- a f 800,--, een hulponderwijzer van
f 550...?) 1k kan niet geloven dat een groot deel van do veenarbeiders aan dit
soofl inkomens is toegekomen. Wet wit ik aannemen dat de veenarbeiders soms
de mogelijkheid hadden meet te verdienen dan andere arbeiders. De berichten
over de hoge inkomens stainmen nit do tijd dat hot veenbedrijf in Appelscha zijn
grootste bloeiperiode beteefde en or dus veel vraag naar arbeidskrachten zal zijn
geweest. Bovendien vielen de lonen van de veenarbeiders zeker enkele tientjes
per jaar hoger uit, omdat er de turf bij moot worden geteld waarop zij volgens
het Laweijscontract 's winters recht hadden. Op grond van at doze overwegingen
acht ik de conclusie gerechtvaardigd dat do veenarbeiders in deze jaren niet per
dofinitie tot de allerarmsten in de samenleving hebben behoord.
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Het Laweijscontract noemt nog enkele belangrijke aanvullende arbeidsvoorwaarden. Zo word vastgelegd dat een veenbaas zijn arbeiders voor eon heel
kalenderjaar diende in to huren. Dit was destijds hot algemeen gangbare gebruik
in de hoogvenen en stand in seherp contrast met do situatie in do laagvenen,
waarin veel nieer met losse seizoenarbeiders word gewerkt.24 Een andere
belangrijko bepaling was dat de arbeidsovereenkomst slechts ongedaan kon
warden gemaakt als do arbeiders hun work niet gestand doden of wogens
"tegenstrevigheid" worden weggezonden. In zSn geval mochten zij ook niet op
korte termijn door een andere veenbaas in dienst warden genomen. Verder word
over bet aannemen van eon nieuwe arbeider bepaald dat die eon schriftelijk
bewijs van zijn vroegere baas moest hebben, waarin hem "do vrijheid" werd
gegeven zich bij eon ander aan to melden. Los hiervan stand do voorwaarde dat
do nieuwe baas bereid moest zijn do evontuele sehulden, die do arbeider in zijn
vorige betrekking had gemaakt, af to lossen. Vooral doze additionelo bepalirigen
bewijzen hoe patriarchaal getint do arbeidsverhoudingen in hot veenbedrijf zijn
geweest. De veenarbeider en zijn gezin hadden eon moor dan zuiver zakelijke
relatie met hun baas. In dit verband herinner ik nog even aan het bit dat ook bet
huis meestal eigendom van de baas was. Bijzonder knellend moet de band zijn
geworden als do arbeider bij zijn werkgever in do schuld kwam te staan;
feitelijk verloor hij dan ten deel van zijn persoonlijke vrijheid. In hetzelfde
verband sprak 1k corder at over schuldslavemij. Met OCR ander woord kan do
vorhouding tussen de bazon en hun arbeiders ook warden gekenschetst als
'feodaal'; de arbeiders waren aan do machf van de bazen onderworpen. Her is
hieruit dat moet warden verklaard dat zich voor 1888 in Appolscha nooit
stakingen of andere vormen van arbeidsonrust hebben voorgedaan. Dc veenbazen konden met het Laweijscontract in do hand - nog bij de staking van 1888
meenden sommige arbeiders niet to kunnen meedoen omdat zij reeds hadden
gecontracteerd - do arbeiders hun plaats in do samenleving wijzen.
Her grate probleem waarniee de arbeiders waarschijnlijk van begin af aan te
kampen hebben gehad, was de door allerlei factoren veroorzaakto afwissoling
tussen 'goede' en 'slecht& jaren. Eon tijdelijke teruggang in de economic, ten
strong uitgevallen winter, een stijging van do levensmiddelenprijzen of ten
mislukto aardappeloogst hadden voor deze op het bestaansminimum levende
mensen diepgaande gevolgon. Sams was er dan eon paar jaar achtereen onvoldoende werk, waardoor hanger moest warden geleden. Oak ziokten en epidemien kregen dan do kans zich te verbreiden. Wij kunnen ons nauwelijks meer
voorstellen dat zulke toestanden, die we nu alleen nog kennen nit do arme
landen in do wereld, eon honderd jaar geleden ook in ons land nog voorkwamen.
Zoals aan de produktiecijfors is to zion, kende hot veenbedrijf eon zeer snelle
afwisseling tussen goode en minder goode jaren. Vergelijken we de schommelingen met die in do economisehe ontwikkeling van Nederland als geheel dan
blijkt or een grote mate van overeenkomst to zijn. Do jaren 1847-1849, 18531855 on 1864-1867 staan algemeen bekend als crisisperioden.25 Daarentegen
golden do vroege zestiger en bijna do hole zeventigor jaren als bloeiperioden.
Dat hot Appelschaaster veenbodrijf zo nauw het Nederlandse conjunctuurverloop volgdo, kwam door zijn afhankolijkheid van de nationale afzetmarkt. Dc
turf word hoofdzakelijk afgezot in do huishoudens en bedrijven in Noord- en
West-Nederland.26
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Naast doze economisehe wisselvalligheden had hot veenbedrijf to kampen met
eon andere onzekere factor, het weer. Vooral eon to natte zomer betekende een
ramp omdat de turf dan niet wilde drogen. Vast staat dat de grote inzinking van
1860/1861 voornamelijk aan doze factor to wijten is geweest.27
Eon elk jaar terugkerend probleem voor do veenarbeiders was bet seizoonsmatige karakter van bet turthedrijf. Dc grootsto drukte viel in hot voorjaar en de
zomer, in hot najaar was er al veel minder to doen en in de winter lag hot work
praktisch sill. Do ontginning van de vroegere veenondergrond, het verder
graven aan do wijken on sloten en bet alvast verwijderen voor hot volgende
graafseizoen van de bovenste onbruikbare veenlaag (do bolster) waren de enige
werkzaamheden die in het laatstgenoemde seizoen konden worden gedaan. Zij
gaven echter aan lang niet al de veenarbeiders do helo winter work. Dat dit bijna
een continu probleom is geweest, blijkt uit hot al genoemde kit dat de Resetvekas na 1846 20 good als zondor onderbreking elke winter work aan de arbeiders hoeft versehaft.
In het Gemeenteversiag van 1866 wordt or voor hot eerst op gewezon dat de
winter hoe dan ook eon moeilijke tijd voor de arbeiders was. Want al had men
soms work of zat men in de werkerschaffing, door do lage lonen en de korto
werkdag waren de verdiensten 20 laag dat zij niet meer dan een druppel op eon
gloeiende plaat betekenden. Ms hot gomiddelde loon in de winter noemt hot
Gemeenteverslag 30/40 cent per dag, als het hoogste 50/55 cent per dag. Dat
ook de veenarbeiders daar 's winters niet boven uit kwamen, blijkt uit de in de
boekhouding van de Reservekas genoemde )onen, die rond 185030 tot 40 cent
per dag waren en rond 1890 nog slechts eon dubbeltje meet bedroegen. Uit
andere bron weten we dat ook met bet wijkgraven en de andere nevenactiviteiten in het veenbedrijf niet veel meer wend verdiend.28 Hoe de arbeider de
moeilijke wintermaanden doorkwam, hing dan ook bovenal af van wat hij 's
zomers had kunnen verdienen. Van dat geld moest hij de levonsmiddelen,
voornamelijk aardappolen en bonen, kopen die hem en zijn gezin de winter door
konden helpen.
Nieftemin heeft bet versehil gemaakt of in do winter zo nu on dan nog iets kon
worden verdiend of woken achtereen helemaal niets. De nood steeg veel mensen
tot de lippen als door langdurige vorst niet een van de hierboven genoemde
werkzaamheden kon worden uitgeoefend. Door de schrijvers van de Gemeenteversiagen wordt hier verschillende keren opgewezen. Zo moest de verslechterde
situatie in de jaren 1879,1880, 1881, 1885, 1888, 1891 en 1893 mede aan hot
bane winierweer worden geweten. Omgekeerd kon do relatieve voorspoed in de
jaren 1851, 1852, 1872, 1877 1882, 1883 en 1884 voor een deel verklaard
worden nit de uitgesproken zachte winter. Doze opsommingen zijn ongetwijfeld
niet volledig omdat over vele jaren geen uitspraken worden gedaan. Gecombineerd met de andere gegevens tonen zij echter bet onzekere bostaan van de
arbeiders voldoende aan.
Ms eon andere zeer belangrijke factor die bet welvaartsniveau van de arbeiders bepaalde, noem ik de voedselsituatie. Oogstmislukkingen en als gevoig
daarvan prijsstijgingen bidden destijds nog regelmatig tot voedselgebrek bij hot
arrnere deel van de bevolking. Zelfs onder normale omstandigheden was bet
dagelijks menu a) bijzonder karig. De hoofdbestanddolen ervan werden govormd door aardappelen, peulvruchten, roggebrood, schape- en geitemelk en
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cen beetje o1ie.29 Met tijkt erop dat de opsomming is gemaakt in volgorde van
belangrijkheid; lange tijden van hot jaar - vooral 's winters - kregen vele
arbeiders slechts aardappelen to eten. Vandaar de uitspraak in bet Gemeenteverslag van 1851 dat als do aardappoloogst goed was, ook de toestand van do
arbeiders t moer verblijdend" moeht heten. Hij kon or dan gemakkelijker eon
voorraadje van vormen voor do altijd moeilijke wintermaanden. Met verband
waarop do schrijvor bier zinspeelt, kan op twee manieren worden uitgelegd. Eon
goode aardappoloogst betekende lagere prijzen, maar in Appelseha waar de
meeste arbeiders zeif een lapje grond hadden, ook een hogere eigen opbrengst.
Dat hot belang van de eigen produktie niet meet worden ondersehat, blijkt nit
het verstag van de Enquétecommissie van 1891. "Na afloop van den toonarbeid
werken veten nog wet in den nantiddag op eigen akkor of tuin bij huis", zo lezen
we daar.30 Dit was ook de reden dat do arbeiders koste wat het kost wilden
vasthoudon aan de bestaande regeling van de arbeidstijden. Maar ondanks do
hoge graad van zelfvoorziening kon de voodselsituatie lang niet altijd bevredigend worden genoemd. Do jaren 1852, 1868, 1873, 1879, 1880 en 1881 worden
genoemd als problematiseb o.a. als gevoig van tegenvallende aardappeloogsten.31 Ook 1853 en 1854 waren slechte jaren door de grote prijsstijgingen als
gevoig van het wegvallen van do graanaanvoer nit Rusland.32 Weliswaar
stonden daar gunstiger jaren tegenover, zoals 1851, 1856, 1863, 1870, 1882,
1884 en 1886, maar op het moment dat de nood aan de man kwam, had men daar
niet zoveel aan.
Slechts eon enkole keer wordt in de Gemeenteverslagen melding gemaakt van
de ernstige gevolgen die ziekte kon hebben. In 1859 braken er koortsen uit in do
venen, waaronder bet andere veendorp Haulerwijk zeer leed, maar Appelscha
minder. Om welke ziekte hot precies is gegaan, kan ik niet zeggen. Dat ziekte en
invaliditeit frequent voorkomende redenen van armoe zijn geweest, lijdt ochter
goon twijfel. De Enquêtecommissie van 1891 noemt de medische toestand in
Appelscha ronduit slecht.33 Men name t.b.c. en andere longziekten kwamen
veelvuldig voor. Door hot zware veenwerk waren or bovendien naar verhouding
meer mensen invalide. En at maakte hot dorp toen de ernstigste economische
crisis nit zijn bestaan door on was er anders dan vroeger we] eons het geval was
geweest geen doktor moor in het dorp woonachtig, dat de situatie vroeger veel
anders was geweest, valt niet to geloven.
Word mij gevraagd het voorgaande heel kort samen to vatton dan zou ik vooral
op de onzekerheid in hot bestaan van de veenarbeiders wijzen. Elk jaar moesten
ze maar weer afwachten wat de tijd zen brengen. En dat terwij I de jaren waarover bet hier voornamelijk gaat, die voor 1880/90, zeker niet tot de slechtste
hebben behoord. De veenproduktie lag op een hoog niveau, zodat er meestat
voldoende work was on jets kon worden verdiond. Honderden mensen kwamen
in die tijd naar Appelscha en wie het geluk had niet at te zeer door persoonlijko
togenslagen to worden getroffen, hoeft hot bier afgaande op sommige berichtgevers nog niet eens zo slocht gehad. In elk geval bewijst het grote vestigingsoversohot dat hot elders niet beter was. De massa van de mensen heeft de
hierboven gesehetste lovensomstandigheden waarschijnlijk als normaal ervaren.
Wie veenarbeider word in Appelscha had een hard, maar goon uitzonderlijk
slecht bestaan.
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Dc economische terugval na 1880
Naar bet mij voorkcimt, mag wat in de jaren na 1880 in Appelscha is gebeurd,
warden beschouwd als een uitzonderingstoestand. Toen is "den kwaden tijd
voor de veenderij ingetreden", staat ktterlijk in bet eindverstag van de commissic van 1891 •34) Een zo langdurige periode van teruggang had zich niet eerder in
bet Appelschaaster veenbedrijfvoorgedaan. Maar wat de situatie uniek maakte,
was dat terzelfdertijd ook de landbouw door een crisis werd getroffen. Degenen
die het nicest onder de malaise te lijden hadden, waren natuurlijk de arbeiders.
Madden die in de betere jaren een loon rond bet bestaansminimum kunnen
verdienen, door het grote gebrek aan werk zakten zij flu massaal onder die fatale
grens. Bijgevolg legden ook toevallige tegenslagen als de bijzonder strenge
winters van 1888, 1891 en 1893 meer gewicht in de schaal dan anders. In deze
jaren moet de toestand echt wanhopig zijn geweest. Volgens sommige berichten
zijn bier toen zelfs mensen door honger en ontbering omgekomen. Misschien
beSt de lezer moeite te geloven dat nag maar een eeuw geleden zoiets in
Nederland kon voorkomen.
Hoofdoorzaak van de ellende was in de bewoordingen van de Enquêtecommissie 'dc algemeen zeer gedrukten toestand in de venen", waardoor er onvoldoende werk voor iedereen was.35 Met maakte nu anders dan vroeger niet zoveel
meet nit of de man hard kon werken of niet en of ook zijn vrouw en kinderen
konden meewerken. Sommige arbeiders probeerden voor langere of kortere tijd
elders werk te vinden. Men trok er zelfs voor naar Helenaveen in Brabant en nog
verder naar Duitsiand, maar bijna overall bleken de mogelijkheden beperkt.31) De
grootste omvang bereikte de migratiestroom naar Z.O.-Drente. De veenbaas
Wytze Alles v.d. Sluis duidde die zelfs aan als een "landverhuizing". Dit bewijst
dat in Appelscha de achteruitgang van het veenbedrijf en waarschijnlijk
evenredig daarmee ook de toename van de eflende groter en structureler van
aard is geweest dan elders. Om een indruk van de ernst van de situatie te geven
Iaat ik een aantal mensen aan bet woord, die de verschrikkingen aan den lijve
hebben ondervonden of van nabij hebben meegemaakt. Veel commentaar hoef
1k daarbij na het voorgaande niet meet te geven.
Volgens de verkiaring van de turfgraver Hendrik Tjallings Heidring tegenover
de Enquêtecommissie was de diepere oorzaak van de crisis bet grote gebrek aan
werk.31 Dc veenarbeider, Jan Gasses Venema, schatte dat op dat moment "niet
meet dan ccii man of dertig aan bet werk zijn, at de anderen loopen leeg".38
Naar de mening van de onderwijzer Bonne Posma was de seizoenswerkloosheid
onder mannen mede zo groot, omdat zij er door de vrouwen uit werden geconcurreerd.39 Tijdens het graafseizoen kon iedereen nog wel aan het werk komen,
maar zodra dat afgelopen was, lieten de veenbazen bet tichtere werk - het
droogmaken, kruien en laden van de schepen - bij voorkeur over aan goedkopere
vrouwe!ijke arbeidskrachten. Hierdoor raakten de meeste mannen at vroeg in de
zomer werkloos.
Verhalen van dezelfde strekking kan men lezen in de vele ingezonden benchten die in deze jaren in Dc Kiok versehenen. 1k kan er slechts een greep nit
doen. In februari/niaart 1890 probeerde men in Appelseha geld in te zamelen
voor de verstrekking van boterhammen en schoeisel aan de schoo1kinderen.40
Het initiatief daartoe was genomen door de veenbaas Jacob Freerk v.d. Bosch.
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Naar erbij wordt gezegd, was hot inmiddels do derde keer dat zoiets gebeurde.
De directe reden was dat do menseri vooral in doze tijd van hot jaar het armst
waren, omdat zij in de regel at vanaf oktober niets meer verdiend hadden. Bind
november 1892 wordt hot probleem nog eens in veel scherpere bewoordingen
aan do orde gesteld.40 De werkloosheid was zo groat geworden dat or volgens
do schrijver opstand dreigde. Sonimige arbeiders hadden zich bewapend en
wilden geweld gebruiken. Ze hadden, terwiji de winter nog moest beginner,
alleen maar aardappelen to eten. Geld om koffie, brood en petroleum voor do
lamp to kopen ontbrak. In niet mis to verstane bewoordingen word van do "vuile
bourgeoisie' geeist hun work te vorschaffen. In januari 1893 volgde inderdaad
do uitbarsting. In hot versiag van do gebeurtenissen word in Dc KM/c gesteld dat
do belangrijkste oorzaak van de onrust de grate werk!oosheid was.` Do
schrijver toont zich verontwaardigd dat hot eerst zover heeft moeten komen
alvorens enig work word aangeboden. Ben dertigtal mannen had sinds het
invallen van de dooi enkele dagen zand gekruid om do weg moo to strooien. Ze
hadden er 50 cent per dag moe vordiend. Maar van een fundamontele verbetering was voorlopig geen sprake. Op 12 augustus 1893 berichtte De Kb/c dat in
Appelscha al weer velon werk}oos waren en nijponde armoedo hadden. Het
vertrouwen in de autoriteiten blijkt na hetgeen in hot begin van hot jaar was
voorgevallen tot een dieptepunt te zijn gedaald. "Zij zijn dionaron van hot
kapitual en, zo gaat do schrijver dreigend verder, "zij die loven ten koste van do
arbeiders moeton worden opgeruimd'. Aan het eindo van hot jaar was do nood
verder toegonomen. Bijna alto arbeiders waren werkloos on men hot hen weer
"hongerlappen".4" Moot hot opniouw zover komen als in do vorige winter,
vraagt doze briofschrijver zich at
Begin 1895 verschenen er in De Kiok een aantal berichten, waarin een direct
verband word gelegd tussen do grate arrnoede en do dood van een aantal
mensen. Ben man, I. de Vries, was dood aangetroffen op een stroLeger met
alteen eenjas en zak als dekking.44 Door bet dak van het huis had men do lucht
kunnen zien, zodat hij vrijwel zoker door hanger on kou was amgokomen. Korte
tijd daarna was ook zijn moeder overledon.45 Toen do buren bet huisje - niet
meet dan een "konijnenhok° - betraden, zagen zij overal ongedierte, met name
muizen, die het lichaam van do dodo vrouw hadden aangevreten. In dezelfde tijd
was een man bezweken, getrouwd en vader van drie kinderen. Oak zij bleken
geen voodsel en kieding meer to hebben. Desondanks had do armvoogdij slochts
geholpon met een steun van 50 cent per week. Tenslotte wordt oak nag in 1895
de dood gemeld van eon oude vrouw, die to lang in een half ingostort huis had
gewoond.'13 Eon verhuizing was to laat gekomen, ze had reeds te veel geleden.
Natuurlijk kan achteraf niet meer warden gecontroleerd of het gelegde verband
oak werkelijk heeft bestaan. Maar dan nag is dat wat wordt gezegd over de
amstandigheden, waaronder doze menson stierven, at erg genoeg.
Dankzij hot in doze tijd snel toenemende aantal bronnen - Appe!scha had door
do politieke ontwikkeling do belangstelling opgewekt van de autoriteiten en de
media - kan uit doze lasse berichten nu gemakkolijker een tataalbeehd warden
opgobouwd dan vaorheen. Met name het al meormalon genoemde vershag van de
Staatscommissie van 1891 kan als hot raamwerk daarvoor dienen. Gezien de
status van de cammissie mag bovendion warden aangenomen dat zij de abjectiviteit in het oog heeft gehouden. Ben van do be(angrijkste feiten die nit het

versiag kan worden afgeleid, is dat het veenbedrijf nog steeds de meeste mensen
work bood.47 Vandaar dat het eindversiag begint met ten zeer uitvoerige
uiteenzetting over de versehillende soorten veenwerk en de daaraan verbonden
beloning. Anders dan in bet Laweijscontract van 1842 bhjkt de loonhoogte flu
afbankelijk to zijn van do aard van het verriehte graafwerk.48 Naar do zwaarte
ervan wordt onderscheid gemaakt in "gewoon-, tweevouts- en postgraven". Het
cerste geschiedde gelijkvloers en was het lichtst. Bij her tweede moesten twee
veenlagen van elk een meter dik worden vergcaven. Bij hot "postgraven" was do
diepte nog groter on moest de gewonnen turf tegen "de post op" (= tegen de
helling op) worden afgevoerd. Dit was uiteraard het zwaarst on word bet best
betaald. Net volgende punt waar 1k in het bijzonder de aandacht op wit vestigen,
is dat de commissie heeft vastgesteld dat buiten hot graafseizoen do werkgelegenheidssituatie zeer zorgelijk was. Do turf moest dan worden afgekruid,
drooggemaakt en tenslotte worden verladen. In do tijd waar we bet nu over
hebben, word dit work bijna volledig door vrouwen en kinderen verrichL 49 Er
wordt beweerd dat dit vroeger, toen her beter ging in her veenbedrijf minder bet
geval was, maar do commissie heeft doze uitspraak niet in haar eindverslag
opgenomen.'° Afgaande op het Laweijscontract was echter at van oudsher her
hele gezin bij hot work ingeschakeld. Mogelijk is dat in doze tijd do vrouwenen kinderarbeid meer de aandacht heeft getrokken, omdat door de teruggang van
do verveningen do mannen veel minder to doen hadden in bet wijkgraven en bet
afgraven van de bolster. Volgens do arbeider, Bruin Bruinsma, vond hierin nog
slechts "eon op de tien graafwerkers" gedurende enige woken werk.5
Dat or in doze tijd onvoldoende werkgelegenheid voor de mannen was, wordt
door de commissie beaamd, maar or wordt toch ter nuancering bij gezegd dat dit
ook vroeger wet zal zijn voorgekomen en her probleem voor eon deel is opgelost
door de grote migratie naar Z.O.-Drente.52 De commissie is op dit punt dus
duide!ijk optimistiseher clan de eerder geciteerde getuigen. En hoewel her
mooilijk is ten eigen oordeel te geven - or werden in die tijd nog geen werkloosheidsstatistieken bijgehouden - denk ik dat zij zich daarin heeft vergist. 1k
baseer mij hierbij op ten bron die verderop uitvoerig aan do orde zal komen, do
begrotingen van do gemeentelijke armenzorg, maar waarvan blijkens haar
versiag ook do commissie kennis heeft genomen. Zo word naar haar eigen
mededeling in heel Ooststellingwerfjaarlijks f.8000,-- a F 10,000,-- voor armenzorg uitgetrokken, waarvan Appelseha ongeveer 13500,-- kreeg.") Net totaalbedrag was echter veel hoger, omdat do Reservekas nog ten extra subsidie van
f 1500,-- gaL Appelseha, waar ongeveer eon kwart van de bevolking van de
gemeente woonde, slorpte dus om on nabij de heift van bet budget voor de
armenzorg op.
Ook enige andere door de commissie aangodragon feiten lijken mij bet
optimisme niet to staven. Zo erkent do commissie dat er na het graafseizoen een
chronisch gebrek aan work is. "Net afkruien van do bovengrond kan gemeeniijk
in een paar woken ten einde gebracht worden en niet iedereen vindt daarin arbeid".54 Net graven van de wijken "geschiedt door een deel der arbeiders
gedurende enkele weken."55 Ook nevenwerkzaamheden boden maar weinig
soelaas. Hot aardappelrooien wordt eon activiteit genoemd die "vrij spoedig
afloopt".56 "In de bossen wordt alleen des winters gearbeid, aan ontginningen
op onbepaatde tijden en in de onderscheidene jaren op zeer uiteenlopende
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schaal' 57) Bovendien was naar zeggen van de commissie de laatstgenoemde
activiteit sterk verminderd door bet dalen van de grondprijzen. Hieruit kan geen
andere conclusie worden getrokken dan- dat er met name voor de mannen te
weinig geregeld werk voorhanden was. Missehien dat dit vroeger ook wel eens
het geval was geweest, maar door de lange duur van de malaise waren de
gevolgen flu veel ernstiger. Wegens de lagere turfproduktie en de dalende lonen
kon door de arbeiders toch at minder worden verdiend. Als er dan at vroeg in de
zomer geen werk meer te krijgen was, bleef bet inkomen te Iaag om bet helejaar
van rend te kunnen komen.
Hoe de loonsontwikkeling in de achterliggendejaren precies is verlopen, zegt
de commissie niet. Er wordt slechts opgemerkt dat in vergelijking met de
"florissante" tijden in de veenderijen de lonen na 1880 fors achteruit waren
gegaan, zodat op den dunr de arbeiders er niet meer van konden bestaan.58
Hierin moest ook de directe aanteiding voor de staking van 1888 worden
gezocht: de nood was de arbeiders werkelijk tot de lippen gestegen. Uit de na de
staking van 1888 tot staudgekomen loonregeling aismede enige getuigenverklaringen kan men zich in elk geval van de latere situatie cen goed beeld
vormen. 1-let blijkt dat in deze tijd bij de berekening van bet loon niet meer werd
uitgegaan van een vaste daghuur. De betaling was afliankelijk geworden van bet
soort werk alsmede de geleverde prestatie uitgedrukt in één dagwerk turf. Men
was dus - wanneer weten we niet - overgestapt van tijd- naar stukloon. Voor
"gewoon graven" werd sinds 1888 f 8,-- per man per dagwerk betaald, voor
"tweevouts- en postgraven", resp. 1 10,-- en f
In het verslag van de
staking wordt gezegd dat at deze bedragen voor die tijd f 1,-- lager waren
geweest.60 Vender blijkt dat door de veranderde berekeningswijze grate yenschillen in de werkelijk verdiende lonen waren ontstaan. Tegenover de commissic worden alleriei bedragen genoemd tussen f 1,10 en f 2,-- per man per dag.")
Op zichzelf was dit nog steeds niet een slecht loon. Ter vergelijking noem ik bet
geniiddelde jaarinkomen van een landarbeider in Friesland in 1890, dat ongeveer 1230,-- bedroeg. Omgerekend was dat slechts f 4,50 per week of 75 cent
per dag.` Maar zoals at eerder wend verondersteld, waren de lonen voor de
overige werkzaamheden een stuk lager. Het wijkgraven verdiende slechts 65 a
80 cent per dag, bet aficruien van de bolster 60 cent. Kennelijk werd er rekening
mee gehouden dat dit werk aileen in de winter werd gedaan als de werkdagen
veel korter waren. Voor bet kruien van de turf naar de schepen gold een daghuur
van 50 a 70 cent. Dc lonen van de belangrijkste nevenactiviteiten lagen ongeveer op dit niveau: voor bet aardappelrooien kreeg men ook ongeveer 60 cent
per dag.63
Bij at de genoemde bedragen wordt echter ook door de commissie de kanttekening gemaakt dat het niet zeker is dat zij ook werkelijk zijn uitbetaald.64 Van
arbeiderszijde werd er veelvuldig over geklaagd dat sommige veenbazen onder
de vastgelegde lonen probeerden nit te komen. De arbeiders zouden 's winters
met 30 a 35 cent per dag worden afgescheept. En 's zomers betaalden de bazen
niet 20 cent per stok (= 18,-- per dagwerk van 40 stok), maar slechts 13 cent (
f 5,20 per dagwerk). De commissie achtte het bestaan van deze misstand aannemelijk; Me arbeiders waren geheel a la merci van de werkgevers", zegt zij in
wat deftiger bewoordingen.66 Het is this een niet te ontkennen feit dat de
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'Uit eerie opgaaf blijkt, wat een gezin bestaande nit man, vrouw en vier kleine kinderen,
weke!ijksch uitgaf:
Punt 1 roggebrood. ledere dag een zuur grof brood van 5 pond, dat maakt wekelijks
debelangrijkesomvan
f 1,14
Voor I pond potvet
J 0,22
VoorV2 pond margarineboter
10,18
De tweede hoofdpost, waar zooveel n- heengaat, is bet middag-of avondmaal
her warmmiel'. Voor 6 monden moot er nogal wat wezen. 't Is verbazend war hoopen
aardappels dat oudste kind verslindt. Moeder kan niet met minder toe dan 3/4 HL
zandaardappe!en, en dat kost reeds
f 1,50
Nn, drooge aardappelen is goon eten, ze zijn toch at zoo slecht , zoo 'glei'. Ja, vaak
afsehuwe!ijIC! Dan worden ze gestampt of gebakken. Anders stippen de mensehen
zeinraapolie
f0,17%
In de aardappels moot zout - dat worth
f 0,07
Maar als men niets dan aardappelen mu eten, dan kwam men ook niet too met 3/4 ML.
Daarom moot er, ook voor de kleintjes een paar niaal rijst of gort zijn, samen voor
10,33
Suiker er over kan s!echts ethel eens
War peper en nagels, dat mag toch we!, dat kost s!echts een botsen
f 0,02'/
Zie bier alles, wat uitgegeven wordt voor déjeuner, diner en souper
Is 't niet om te schreien?
Ze zouden ook wet graag eens wat appelen en peren, wat kool en rapen, wat mee!kost
vooral genieten, doch Cr zijn nog zooveel andere wekelijksche uitgaven.
Daar is zeep 71/, soda 2%, stijfsel en blauwse! Sc. sarnen
10,15
Dan moot toch een poosje de lamp op, wel zelden, meestal At men in her donker, of
gaat men vroeg naar bed, doch 't kost toch 's weeks door elkaar we! 8 centen
1 0,08
Een ding is ge!ukkig. In 't veen komt bet op goon turfie aan. Voor brand betaalt moeder
bier niets! Voor de veldarbeiders en anderen cchter kost de brand wet twee kwartjes
s weeks. Daarenboven ook een aim mensch kan net geheel zonder nieuwe kleeren, en
eerie knappe huishouding kost zijne boenders en dwei!en. Doch dergelijke onvoorziene
uitgaven worden opgewogen door kleine forthintjes.
Een zwaar karrewei is ook de hunt. Daarvoor legt moeder 's weeks ook 2 kwartjes weg
10,50
Doch nu schiet er ook nog iets over voor weelde.
Vader moot als hij thuis At zijn pijpje token, 't begroot moeder wet eens,want die dure
tabak kost her half pond
10,17%
Een kopje warm drinken dat kan toch ook net minder. 't Is wet goon sterke koffie, nlaar
t is dan toch koffie. Moeder koopt weke!ijksch een half pondje en daarbij 2 rollen cichorei,
dat maakt
10,41V2
En wat koffiemelk, waarvan de poes ook wat krijgt en een beetje in her eten komt, dat
wordt at gauw een schcl!ing
f 030
Ziedaar, nu eerlijk opgebiecht, wat moeder s weeks uitgeeft
1 5,26
Nu moot ik nog een ding erbij zeggen. Des zomers als de vrouw funk meeverdient, dan wordt er een
cnke!e keer doch zelden' een stu1e schaapvleeseh gekocht of een stu1e spek gebraden, in den winter
echter bepaald geheel niet' schrijft bet rapport. Ook smullen ze des zomers nogal eens een stuk wittebrood,
ja zelft wet eens een stuk krentebrood, - doch als de winter lang duurt en alles vast zit, dan moot er op
het roggebrood bezuinigd, dan zijn er goon melk- en kotuiecenten.
Dan wordt Cr honger geleden.'

a

Aft. 41. Budget van een arbeidersgezin n/ide veenstreken (1892). Bran: T. v. d.
Wa!, Op zoek naar een nieuwe vrijheid, p. 54-55.
82

ziening en de omvang van het eigen bezit niet te meten zijn. Maar ook al was bet
totaalbeeld misschien gedifferentieerder dan uit de meeste berichten blijkt, dat
de armoede wijd verbreid was, lijdt geen twijfel. Zelfs een arbeider die geregeld
werk had, verdiende niet meer dan f 250,-- perjaar. Dankzij de extra-inkomsten
van vrouw en kinderen en de opbrengst van de eigen twin konden hij en zijn
gezin daar misschien net de eindjes van aan elkaar knopen. Wegens de "tijdelijken stilstand van arbeid" - de woorden zijn ontleend aan het verslag van de
Enquetecommissie'") - zullen echter velen pier na 1880 niet meer altijd in zijn
geslaagd. Hun bestaansniveau zakte in bepaalde tijden van het jaar onvermijdelijk tot onder bet aanvaardbare minimum. Kort gezegd kwam de situatie hierop
neer dat "de voeding der zoogenaamde vaste arbeiders of turfgravers in den

graaftijd wel goed" was.") "Er wordt dan nevens de gewone hoofdbestanddeelen, aardappelen en roggebrood, ook wel spek gebruikt, nevens pannekoeken en
andere meelspijzen". Maar "buiten de tijden van enigszins ruime verdiensten
wordt geleefd op roggebrood en aardappelen met wat vet of groene olie en

meelpap, indien men wat melk heeft, desnoods in water klaargemaakt". Wie
zelfs op deze wijze zijn buik niet meer kon vullen en niet wilde verhongeren,
moest de gang naar bet armbestuur maken. Die instelling was in de afgelopen
tijd werkelijk "met aanvragen om hulp overstelpt".'6) De bier beschreven
situatie mag kenmerkend heten voor een in een diepe crisis verkerende samenleving. Op zichzelf was ook dit verschijnsel niet onbekend. Werkloosheid is

"iets wat wel immer te voren ook zal zijn waar te nemen geweest onder eene
uitsluitend op veld of veen arbeidende bevolking", merkt de commissie op.", En
degenen die door dit verschrikkelijke lot werden getroffen, hadden bet evenmin
direct ervaren als iets uitzonderlijks. "Wat wij nu doen" (namelijk staken) - zo
zeiden de arbeiders in 1888 - "hadden wij 20 jaar geleden moeten doen". Mag
men er dus vanuit gaan dat armoe altijd een wijd verbreid verschijnsel is
geweest - ik zal er verderop cijfers over geven - dat de mensen in zo groten

getale een beroep op de armenzorg moesten doen, omdat ze anders de moeilijke
wintermaanden niet doorkwamen, kan alleen uit het bestaan van een noodtoestand worden verklaard.
Volgens mij hangt de snelle opkomst van het socialisme in Appelscha direct
met deze situatie samen. De staking van 1888 moet worden gezien als een
wanhoopsdaad. De socialistische geschriften die volgens de brief van Van der
Sluis sinds kort in Appelscha circuleerden, hebben waarschijnlijk sommige
arbeiders tot bet bewustzijn gebracht dat het ook anders kon. Maar dat de
beweging in korte tijd zo'n n{assale aanhang in bet dorp heeft gekregen, kan niet

anders dan door deze verschfikkingen zijn veroorzaakt. De staking brak uit aan
het einde van een strenge w~nter, waarin de arbeiders wekenlang niets hadden
kunnen verdienen. Het startsein ervoor werd gegeven tijdens "een oploop om
hooger loon, waarbij uit overtuiging van de billijkheid van her streven ieder
toen maar meeging.".7e3 Dus niet de beginselen hebben de doorslag gegeven,

maar de knorrende maag. Zc is bet altijd in de geschiedenis geweest: revolutie
en oproer vonden in bet algeineen in honger hun beste voedingsbodem.

En

gehad, wiLden echter onder geen beding dat ook de meisjes zouden meehelpen.
Zij hadden liever wat minder inkomen dan dat hun dochters hierdoor misschien
voor de rest van hun leven zouden worden getekend. Men kan hieruit opmaken
dat er nog lang kinderarbeid in het veen is voorgekomen. Wel moet het verschijnsel in de loop der tijd minder zijn geworden. Volgens het verslag van de
Gemeenteraadsvergadering van december 1916 zag men toen nauwelijks meer
kinderen in het veen werken.80 Ook de vrouwenarbeid was een stuk verminderd.
Als oorzaak van de vermindering wordt genoemd de verbeterde economische
situatie. Maar geheel verdwenen was de kinderarbeid niet. In hetzelfde bericht
valt te lezen dat vooral bij het aardappe]rooien nog veel arbeid van oudere
kinderen (10 - 13 jaar) voorkwam. Pas de nieuwe Arbeidswet van 1920 zou aan
her werken van kinderen onder de 14 jaar volLedig een einde maken.8 De
verandering die in bet veenbedrijf dit probleem had kunnen oplossen - de
overgang op de machine - is in Appelscha nauwelijks doorgedrongen. Volgens
het GemeenteversLag van 1921 werd in datjaar te Fochteloo de turf machinaal
geperst.82 In her verslag van de vergadering van het Laweijscontract van 1924
wordt als nieuw lid de beer Smilda ult Akkrum genoemd, die over een baggermachine beschikte om de diepere veenlagen aan te snijden. 83 Mijn informanten
vertelden mij dat ook een van de weinige overgebleven grotere veenbazen, Anne
Vondeling, nog een tijdje zo'n machine heeft gebruikt. Her meeste graafwerk is
echter tot het einde toe met de hand verricht.
Het belangrijkste onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is natuurlijk bet
verdiende loon. Floewel niet volledig zijn we daarover voor deze tijd redelijk
geInformeerd. 1k heb de beschikbare gegevens samen met die voor een aantal
vergeLijkbare beroepsbeoefenaren in een tabel geordend (aft. 42). Hoewel er
soms grote marges in de genoemde bedragen zitten, lijkt mij vast te staan dat er
in bet graafwerk een behoorlijk loon kon worden verdiend. ZeLfs schijnt her nog
Lang zo te zijn geweest dat evenals in de 19e eeuw de veenarbeiders een hoger
loon hadden dan de landarbeiders en de laagst betaalde gemeenteLijke ambtenaren. De genoemde bedragen voor de andere werkzaamheden bewijzen echter dat
ook evenals vroeger niet het heLe jaar door hetzelfde loon werd verdiend.
Bovendien zulLen de veenarbeiders een steeds groter wordend deel van bet jaar
met her lagere loon van de landarbeiders genoegen hebben moeten nemen.
Volgens De Ooststellingwerver van 23 maart 1919 duurden de graafwerkzaamheden toen nog slechts 6 a 8 weken. De arbeiders moesten dus a] het andere
werk met beide handen aannemen om in her levensonderhoud van hun gezin te
kunnen voorzien. Nog steeds was daarbij ook de extra-opbrengst van het eigen
lapje grond van groot belang. De levensomstandigheden van de meeste 'gewone
mensen' zijn na de eeuwwending slechts Langzaam veranderd.
Het enig belangrijke verschil met vroeger was dat bet economisch klimaat althans wat de eerste decennia van deze eeuw betreft - een wat vriendelijker
aanzien kreeg. De stij gende Lonen wij zen op een aantrekken van de eonj unctuur,
ook al moet men weL bedenken dat de vooruitgang voor een groot deel te niet
werd gedaan door de eveneens stijgende prijzen.84 Hebben de veen- en landarbeiders bet in deze periode waarschijnlijk toch we] wat beter gekregen, bLijvend
was de verbetering ook nu niet. Na 1920 slaat de conjunctuur opnieuw om, het
eerst in het veenbedrijf. Gezien de daLing van de lonen is hierdoor ook de
inkomenspositie van de arbeiders aangetast, maar omdat in die tijd bet aantal

de kleinbedrijf in de landbouw, een conclusie die in het bijzonder geldt year de
veendorpen Appelseha en Haulerwijk. Een uitzondering op de regel lijkt op her
eerste gezieht Donkerbroek, dat zeif geen veendorp was. De oorzaak hier is de
vestiging van veef Haulerwijkster veenarbeiders in het Donkerbroekster
Bovenveld. Zoals mijn informanten mij vertelden, konden veel kleine boeren
niet voldoende inkomsten nit hun bedrijfje halen; zij moesten in het seizoen
bijwerken in her veenbedrijf en bij bun grotere beroepsgenoten. Dit bewijst dat
de marge tussen de allerkleinste boeren en de arbeiders, die over een lapje grond
bij bun huis beschikten, bijzonder gering is geweest.

Makkinga
Olcleberkoop
Nijeberkoop
Elsloo
Oosterwolde
Appelscba
Fochteloo
Haule
Haulerwijk
Donkerbroek
Langedijke
TotS

<5 ha

5-10 ha

10-20 ha

>20 ha

37
45
32
32
34
51
32
44
65
53
35
45

27
19
30
28
21
16
20
25
20
24
29
22

20
9
27
26
25
17
34
23
11
16
36
20

16
27
11
14
20
16
14
8
4
7
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Aft. 43. Grootte van de agrarische bedrffven in de Ooststelling-werfse dorpen
(zonder opgave van jaur; waarsch(/n1k rond 1948). De genoemde getallen z/n
percentages. Bron: ETIF Welvaartsproblemen van de gemeente OoststelIingwerf, B1age 33.
Door de overheersende positie van her kleinbedrijf bleef uiteraard het aantal
grotere boeren in verhouding achter. Dit gold voor Appe!scha jets minder dan
voor Haulerwijk, omdat tot het eerstgenoemde dorp van oudsher ook enige
zuiver agrariscbe nederzettingen behoorden. De tegenhanger daarvan bij
Haulerwijk - Hanle - is echter als een apart dorp gerekend. Bovendien is in
Appelscba het percentage grote boeren boger, doordat een aantal veenbazen - ik
noemde at enige namen - eveneens een nieuw bestaan in de landbouw heeft
gezocht.
Andere aspecten van de veranderingen in de landbouw zijn voor mij van
minder betang; bijgevolg stip ik ze alleen even aan. Zo deed rond dezelfde tijd
de specialisatie haar intrede in de landbouw. De meeste kleine boeren gingen
zich toeleggen op de veehouderij. Men hield een paar koeien en/of enige
tientatlen varkens en schapen en soms honderden kippen. Grotere boeren
specialiseerden zich op de zuivelveeteelt of de akkerbouw, in wet k verband in
het bijzonder de aardappelteelt op de door de veenafgraving onstane daigronden
moet worden genoemd. Op een andere grote verandering, de invoering van de

vond en die geschikt was om het bij toeristen aan te prijzen, was 'Klein-Zwitserland'.98
Natuurlijk kan 1k in het verband van dit bock niet de geschiedenis van de
toeristische ontwikkeling van Appelscha volledig nagaan. 1k moet mij oak in
deze tot enige haofdzaken beperken. Naast de uitbreiding van de bossen is de
toeristische functie van Appelscha sterk bevorderd door het toenemende verkeer
per fiets, auto, bus en tram. Hoe men in Appelscha op de toeristische mogelijkheden van het moderne verkeer heeft ingespeeld, blijkt in 1906 toen door enige
inwoners een wielrijdersvereniging werd opgericht, die zich wilde bezighouden
met de aanleg van fietspaden99 en het aanbrengen van de bijbehorende bewegwijzering.'°° In 1915, hetzelfde jaar dat de tramlijn werd geopend, fuseerde
deze wielrijdersvereniging met de Vereniging Plaatselijk Belang tot de VVV
Appelschai°" In deze jaren was er echter nag een andere oorzaak voor het sterk
stijgende toeristische bezoek. Volgens De Ooststellingwerver van 14 augustus
1915 hielp oak de internationale situatie een handje, waardoor uitstapjes naar
bet buitenland onmogelijk waren geworden. Hieruit kan men opmaken dat bet
toerisme in het begin van deze eeuw nag uitsluitend een zaak van de elite was.
Volgens wat latere kranteberichten werd de graotste bezoekersgraep gevarmd
door de 'dagjesmensen'. Er was echter oak enige verblijfsrecreatie, met name
van pensiongasten.'°2 Als audste bedrijven op dat terrein vond 1k genaemd
'Pension Bosch en Duin' bij de Reservebossen (1921),b0 'Pension Boscblust' bij
de Staatsbassen (1929)104) en, vlak daarbij, 'Pension All American' (1932), b 05)
dat tot in onze tijd onder dezelfde naam heeft bestaan. Toen in de jaren dertig
een vakantie oak voor meer gewone mensen bereikbaar werd, deed een nieuwe
varm van accomadatie zijn intrede, her kamperen. Volgens De Ooststellingwerver van 11 augustus 1939 stonden er op dat moment op de camping achter het
theehuis bij de Bosberg zo'n 80 tenten. Dit getal bewijst dat het toerisme toen
zeker nag niet zo'n massaal gebeuren was als tegenwoordig. Afgaande op een
later getal dat denk ik oak voor deze tijd wel ongeveer de arde van groatte
aangeeft, had de verblijfsrecreatie een zeer geringe omvang. In 1948 telde her
ETIF minder dan 489 personen die in Appelscha hadden avernacht.'°6
Wat bet toerisme economisch heeft betekend, is moeilijk in meetbare gegevens nit te drukken. Er kan worden vastgesteld dat van de dagrecreatie een
stimulans is uitgegaan op de antwikkeling van de locale middenstand. Zij
profiteerde van de vaak bijzonder grate drukte op zondag. De sterkste aanwijzing hiervoor is hetgeen gebeurde, toen door de Winkelsluitingswet van 1930
alle winkels op zandag dicht maesten. De middenstanders hebben er alles aan
gedaan am dit gebad apgeheven te krijgen. In de zamer lukte dit voor de
winkels in de amgeving van de 'Duinen'.107 Maar een verzaek am deze antheffing oak te laten gelden voor de rest van her darp werd in februari 1934 door de
Gemeenteraad afgewezen. LOS)
Zaals al aan bet begin van dit hoafdstuk bij de bespreking van de beroepstellingen werd vastgesteld, nam in deze periade het belang van de middenstand
oak in bet algemeen toe. Maar vergelijken we vervalgens Appelscha met enige
andere Oaststellingwerfse darpen dan blijkt desandanks van een achterstandssituatie te maeten warden gesproken. Volgens de in 1949 door het ETIF
hieraver verzamelde cijfers waren in Appelscha veel minder bedrijven in de
verzargende sector dan in de andere darpen van de gemeente (afb. 44). Bij de

de ontstellend hoge werkloosheid in de winter te doen. Hun handelwijze was
dus allereerst ingegeven door sociale motieven, maar bet feit dat het Janssen
nadrukkelijk ging om ontginningen tot landbouwgrond en niet tot bos bewijst
dat de tij den veranderd waren.
De geschiedenis van de hele onderneming boef 1k niet uiteen te zetten, omdat
Janssens activiteit in Appelscha tot enkele betrekkelijk kleine projecten beperkt
is gebleven. Door tegenwerking van de veenbazen, die de prijs van de grond te
veel opdreven, kwam bet initiatief aanvankelijk niet eens van de grond. Pas
begin 1900 kon met huip van de onderwijzer Brouwer en de veenbaas Reitsma
een eerste stuk land van 23 ha. aan de Tiende Wijk worden gekocht. Kort daarop
volgden nog twee kleinere aankopen aan de Zesde Wijk en in de Willemstad.
Dat de werkzaamheden van Janssen in Appelscha niet die omvang hebben gehad
als in sommige andere dorpen van Z.O.-Friesland blijkt nit bet feit dat zij
slechts leidden tot de stichting van twee boerderijen, één aan de Zesde en één
aan de Tiende Wijk. Tussen 1900 en de zomer van 1903 is van de ontginningsactiviteiten echter een gunstige invloed op de werkgelegenheid uitgegaan.
Vergeleken met vroeger was zelfs dat al heel wat: onder de arbeiders heerste
"blijdschap over het beschikbare werk"."
Dat in de volgende jaren de ontginningen goed op gang zijn gekomen, heb ik
eerder aan de hand van de afgedrukte kaarten van Appelscha aangetoond. Over
het gunstige effect daarvan wordt door De Ooststellingwerver van 6 januari
1912 het volgende geschreven: "Gingen vorige jaren zo rond de herfst en om
deze tijd veel jonge arbeiders naar elders om te werken, nu niet meer. Reden is
de landontginning op grote schaal". De projecten die de krant in dit verband
noemt, zijn de aanleg van de Staatsbossen en de ontginning door de N.V. De
drie Provincien in de Oude Willem."') Dit samen met de voortvarende aanpak
van de woningbouw en de wegaanleg bewijst dat het in de eerste decennia van
deze eeuw economisch een stuk beter in Appelscha is gegaan dan voordien. In
dit verband breng ik ook nog even de woorden van Jan Witvoet in herinnering,
die zelfs meende van her ontstaan van "een nieuw Appelscha" te kunnen
spreken.
Maar of dit veranderde Appelscha op elk terrein zoveel beter was dan het
vroegere, valt te bezien. In dezelfde tijd maakte Jan Witvoet in een Raadsvergadering daarover een opmerking die precies op het omgekeerde neer kwam.
Sprekende over de dagelijkse levensomstandigheden van "veel arbeiders,
burgers en boeren" komt hij tot de slotsom dat er al met al weinig is veranderd:
nog a!tijd is het "een poel der el1ende"."3 Feitelijk stuiten we hier op dezelfde
tegenstrijdigheid die ook in sommige perioden van de 19e eeuw heef't bestaan.
Dat bet economisch beter ging was onmiskenbaar, maar desondanks werd door
velen bittere armoede geleden. Dit is voor mij een belangrijke aanwijzing dat de
welvaartsontwikkeling ook in deze jaren nog grotendeels vanuit I 9e-eeuwse
gezichtshoek moet worden bezien. Witvoet heeft gehoopt op een betere toekomst voor iedereen, maar ook vastgesteld dat op korte termijn weinig in de
levensomstandigheden van de 'gewone mensen' was veranderd. Meer dan een
leven rond het bestaansminimum zat er voor de meesten van hen voorlopig niet
in.
Wat ook aan de oude situatie bleef herinneren, waren de regelmatig optredende kortdurende schommelingen in de conjunctuur. Na enige goede jaren
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Roebrood
begin september
eind september
november
september
juli
maari
februari
mel
september
juli
september
oktober

1914:
1914:
1914:
1916:
1917:
1918:
1919:
1919:
1919:
1920:
1921:
1921:

Koffie
februari
augustus
juli

1915: fl,l6perkilo
1916: 64à80 ct. per pond
1919: fl,lO per pond

23 ct. (brood van 2500 gr.)
25 ct. (
26 ct.
26 ct. (
32 ct. (brood van 2800 gr.)
331/2 ct.
39 ct.
46 et. (
50 ct.
72 ct. brood van 2400 gr.)
46 ct.
42 ct.

Suek!Varkensvlees
januari
1916: 4OaSO ct. per pond
april
1919: f 15 A 1,25 per pond
mei
1919: 1 1,40 per pond
november
1921: 80 a 90 ct. per pond
--

mel
september
november
mei

1915:
1917:
1918:
1919:

Kostuum
mel
oktober
juli

1916: f7,SOaf 12,50
1917: f 27,50
1918: f 155 --f 50,--

Overias
oktober
december

1917: f13,--âfl8,-1921: f8,SOâf 12,50

f 35,--; tweede hands: f 5,-f 90,-tweede hands: f 65,-vanaff 95,--

Aft. 45. Fr(jzen van cen aantal veel gebruikie artikelen (1914-1921). Bron: Dc
Ooststellingwerver, jg. 1914-1921

verveningen en door de mobilisatie van veel jonge mannen was er volop werk.
Hot klinkt bijna ongelooflujk, maar volgens de Gemoenteversiagen van 1916 en
1917 was workloosheid hier een onbekend verschijnsel geworden.
De grote economisehe crisis van 1920 tot 1940
Na bet einde van de oorlog slaat do conjunctuur binnen enkolo jaren vollodig
om. De oorste aankondiging ervan is de teruggang in de werkgelegenbeid. Al op
15 november 1918- nog geen week na bet beeindigen van de vijandelijkheden hot de burgemeester een advertentie in De Ooststellingwerver plaatsen, waarin
aan particuhiere werkgevers werd verzocht gedemobiliseerde militairen aan
werk te belpen. Hoewel men zich dus van het dreigende gevaar bewust is
geweost, werd een verzoek van de Landarbeidersbond van het NVV om gemeentelijke steun en werkverschaffing om financiele redenen van de hand gewezen.'28' In een bericht van 11 juli 1919 waarin dezelfde oproep werd herhaald,
moesten B. en W. echter ook constateren dat er tot nu toe weinig gehoor aan was
gegeven: alom heerste grote werkloosheid.129) Derbalve werd in december 1919
met steun van het Rijk begonnen aan hot eorste grote werkverschaffingsproject:
de weg Wepor-Fochteloo-Veenhuizeni30 Nog geen jaar later volgde een tweede
project: de ontginning van do aan genoemde weg gelegen Weperpolder - 100 ha.
woosto grond zou hior in de volgende tweejaar wordon ontgonnen tot grasland,
bouwland en bosi3 ° Hiormee was door do overheid de grondsiag gelegd voor
eon sociaal beleid dat typorend voor do tussenoorlogse periode is geworden. Na
onkele jaren waren er alleen at in Ooststellingwerf honderdon arbeiders, die zoals bet Gemeenteverslag van 1926 het uitdrukt - "een groot deel van bet jaar
en bijna uitsluitend" in de gemeontelijke workvorschaffing werkten. Van ben
kwamen, zoals 1k eerder berekende, naar verbouding de meesten nit Appelscha
en Haulerwijk, do arbeidersdorpen, die opnieuw het zwaarst van de crisis te
lijden hadden.
Hot jaar dat de definitieve omsiag van de conjunctuur inluidde was 1921. En
evenals bij de vorige grote crisis werden landbouw en voondorij weer gelijktijdig gotroffen. In het Gemoentevorslag van 1920 heot hot nog dat het veenbodrijf
wegens "do duurte der brandstof een buitengewoon best jaar" acbter de rug bad.
Vanaf 1921 horen we niets andors meer dan klachton over do dalendo prijzon en
toenemonde verliezen. Volgens de ledenhijst van bet Laweijscontract uit 1924
waron toen naast de Heren Compagnons nog maar zes grotere en 26 kleinere
verveners actiefi Het aantal arbeiders dat waarschijnhijk niet langer meer dan
enkele weken per jaar in het veen werkte, was in 1929 teruggelopen tot 133.132)
Een jaar later bij de Volkstelling gaven in heel Ooststehhingwerf niet meer dan
15 mensen als beroep turfgraver op. Hieruit concludoer ik dat do veonderij voor
de moesto arbeiders en kleine vervenors tot een nevonactivitoit ineen was
geschrompeld.
Oorzaak van de grootste ellende was deze keer dan ook zeker de teruggang in
de landbouw, waarover voor het eerst in het begin van 1921 door Dc Ooststellingwerver wordt geschrovon.'33 In de hele wereld was overproduktie in de
landbouw ontstaan. Op hot moment dat hot boricht verschoon, deden de gevolgen daarvan zich sterker gevoelen in do akkorbouw dan in de veetoolt. Ook nog
in 1923 hiepen in do hole sector do belastbare inkomons terug; bet meest echter

redenen is van de uitvoering niets terecht gekomen. Van de in de Geheime
Raadsvergadering van 26 maart 1931 gedane suggestie, de mogelijkheid van de
stichting van een conservenfabriek in de gemeente te onderzoeken, is de
onuitvoerbaarheid waarschijnlijk nog sneller duidelijk geworden. Na deze ene
keer wordt er nooit meer iets van gehoord. Dat de uitkomsten van dit soort
initiatieven tegen zijn gevallen, is niet onbegrijpelijk. Het doorvoeren van
structurele verbeteringen in de economie stuit in de regel in een crisistijd op
grote problemen. In de tussenoorlogse periode gaat ook de rijksoverheid zich
meer en meer met de economische ontwikkeling bemoeien. Als het eerste
voorbeeld van een steunmaatregel voor het platteland noem ik de Landarbeiderswet van 1920, die het landarbeiders mogelijk wilde maken een eigen
bedrijfje te stichten.'54 Zij hoefden daarvoor zelfslechts 10% van het benodigde
kapitaal op tafel te leggen, de rest werd in de vorm van een lening door de
overheid bijgepast als het totaalbedrag tenminste niet de f 4000,-- overschreed.
De uitvoering van de wet werd opgedragen aan de gemeenten. Met het cog
hierop richtte het gemeentebestuur in juli 1920 de Landarbeidersstichting Ooststellingwerf op, waarin naast de burgemeester vertegenwoordigers van de
verschillende dorpen zitting hadden. Voor Appelscha vervulden bijvoorbeeld in
1929 de heren Reitsma en Van den Bosch deze functie.'55 De stichting onderzocht de aanvragen, waarna bij een positieve bevinding een voorstel tot goedkeuring aan de Gemeenteraad werd gedaan. Bij het doornemen van de raadsverslagen bleek mij dat op deze wijze tussen 1921 en 1938 tenminste vijftien
landarbeiders nit Appelscha een eigen bedrijfje hebben kunnen beginnen. Dit
aantal lijkt misschien niet zo groot, maar het gaat toch om een 10% van het
totaal aantal boeren in het dorp. Bovendien moet worden bedacht dat men het
economisch getij bepaald niet heeft meegehad en dat waarschijnlijk ook de
enkele honderden guldens eigen geld die de arbeider moest hebben, een hindernis hebben gevormd.
Toen in de dertigerjaren de crisis haar dieptepunt bereikte, ging de regering
zich ook meer direct met de problemen in de landbouw bemoeien. Boeren
moesten zich aansluiten bij de z.g. crisiscentrales, die hun voor de verschillende
produkten een door de staat vastgestelde prijs betaa1den.'56 Als een voorbeeld
van een dergelijke instelling, waarmee veel boeren in Appelscha te maken
hebben gehad, noem ik de varkenscentrale. Volgens De Ooststellingwerver van
26 augustus 1932 konden de boeren toen hun varkens aan de centrale leveren
tegen een vergoeding van 15 ct. per pond. Als afleveringspunt werd Wolvega
aangewezen, maar omdat voor de boeren in Ooststellingwerf de afstand naar
deze plaats vrij groot was, werd in december van hetzelfde jaar ook in Oosterwolde een 'Ieverplaats' gevestigd.'57 Soortgelijke regelingen werden ingevoerd
voor andere landbouwprodukten. In De Ooststellingwerver worden in 1932
steunmaatregelen genoemd voor de zuivel, 1%) en in 1933 voor een aantal
akkerbouwgewassen.'59 Hiernaast is er sprake van produktiebeperkende
maatregelen voor o.a. aardappelen,'60 bloemen en bloembo11en,161 groente,'62
varkens'63 en me1k.'64
Ben voorbeeld van een heel andere vorm van steun levert de in 1934 gevoerde
actie om het gebruik van melkbrood te bevorderen.'65 Doe] was natuurlijk het
wegwerken van de melkoverschotten, maar ondanks een intensieve reclamecampagne waarvoor in Ooststellingwerf zelfs een comité werd opgericht o.1.v. de
W.

Gedurende tientallen jaren zijn elke winter honderden arbeiders aan het werk
gezet bij de wegaan leg en de ontginning of bebossing van woeste gronden. Door
de aard van het aangeboden werk doet de werkverschaffing sterk denken aan de
crisisbestrijdingsmaatregelen uit de 19e eeuw. Het lijkt alsof men die draad
weer heeft opgepakt, omdat niemand een andere oplossing voor het probleem
wist. In de Gemeenteraad van Ooststellingwerf wordt wel voortdurend over
allerlei aspecten van de werkverschaffing - loon, werkomstandigheden en
werktijden - gediscussieerd, maar niet over de opzet van her instituut zeif. Het
enige verschil met vroeger is dat de overheid zich nu veel actiever opstelde: her
gemeentebestuur is vooi-tdurend bezig geweest nieuwe projecten te vinden. Ook
om de lezer een indruk te geven van de grote vlucht die de werkverschaffing
nam, noem ik hiervan de voornaamste.
In 1922 blijkt de aanleg van de Staatsbossen te zijn opgenomen in de werkverschaffingsprojecten.170) Volgens De Ooststellingwerver van 1 november 1935
was de aanplant toen tot aan de Drentse grens gevorderd. Tussen 1921 en 1923
stelde de regering de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen, waar normaal alleen
veroordeelden werkten, open voor werkiozen. In de zomer van 1922 hadden a!
160 mensen nit Ooststellingwerf bij deze instelling aangeklopt.'7° In april 1924
ricbtten de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Leek en
Norg met steun van bet Rijk de N.V. Ontginningsmaatschappij Dc Drie Provinciën op.'72 Het startkapitaal bedroeg f 9000,--, dat besteed zou worden aan
ontginningsprojekten ter bestrijding van de werkloosheid. Tot de eerste gebieden die op de schop gingen, behoorden het Eenerveld onder Haulerwijk en bet
Fochteloerveld benoorden Appelscha."') In hetzelfdejaar 1924 werd bovendien
begonnen aan kleinere werkverschaffingsproj ecten onder Laag-Duurswoud en
Jardinge, twee buurtschappen niet ver van Oosterwo1de.' 74 In 1931 begon de
N.V. De Drie Provincien met de ontginning van bet grote heideveld - bijna 200
ha. - tussen Appelscha en Smilde.175 Enige jaren hierna volgde bet Iaatste van
de grote heidevelden bij Appelscha, dat in de richting van Langedijke en Elsloo
(ongeveer 350 ha.).'76 Ook in diezelfde tijd werd bij Appelscha een kleiner stuk
woeste grond van 80 ha., dat aansloot op de ontginningen in her Fochteloerveld,
grotendeels omgezet in bouwland.177) Afgeleid van haar omvang kreeg deze
ontginning de naam 'Tachtig Bunder'. Hiernaast werden nog een groot aantal
kleinere werken uitgevoerd waarvan ik noem: de verbetering van de afwatering
van het Kleindiep (1921),178) de ontginningen bij de HiLdenberg (1924),179) de
verbetering en verharding van de Drentseweg (19291931),I80) de verharding
van de weg Appelscha - Elsloo (193 l), 18D de verharding van de weg langs de
Derde Wijk (1932)182) en Langs de Eerste en Vierde Wijk (1933),183) de aanleg
van bet Openlucbttheater (een project voor werklozejongeren, in 1935 opgezet
door de Ned. Ver. tot Afschafflng van Alcobolische Dranken)'M en de aanleg
van het zwembad (1937)."') Waarschijnlijk is deze opsomming niet volledig, ik
ben bij het onderzoek niet verder gegaan dan het nakijken van de krant en de
Gemeenteraadsverslagen. Maar ook zo wordt de grote omvang van de werkverschaffing duidelijk: her ontginningswerk heeft in Appelscha en omgeving in
deze tijd zijn hoogtepunt bereikt. Daarmee is ongetwijfeld een nuttig werk
verricht, om met de woorden van de vroegere burgemeester van Ooststellingwerf, J.J.G.S. Falkena (1918-1928), te spreken.' Maar bij de wijze waarop bet
werk tot stand is gebracht, kunnen de nodige vraagtekens worden geplaatst.

veenbazen op verwerpelijke wijze misbruik hebben gemaakt van de heersende
werkloosheid en ellende.
De schattingen van wat de doorsnee-arbeider kon verdienen, lopen om al deze
redenen nogal uiteen.67 Een man die alleen tijdens het graafseizoen in het veen
werkte en verder op z'n eigen akkertje of tuintje kwam niet hoger uit clan
f 125,-- a f 130,-- per jaar. Een arbeider die het hele jaar door in loondienst
werkte, haalde ongeveer een inkomen tussen de f 200,-- en f250,-- perjaar, wat
overeenkomt met het eerder genoemde loon van de gemiddelde Friese landarbeider'. Hier moeten bij worden geteld de lonen van de vrouw en de kinderen,
waarvoor eveneens sterk wisselende bedragen worden genoemd. De verdiensten
van de vrouwen zouden hebben geschommeld tussen f 50,-- en f 140,-- perjaar,
maar dit hielden de nieesten niet over omdat zij een meid in huis moesten nemen
om op de kinderen te passen. Voor de oudere kinderen die meewerkten wordt als
het hoogst verdiende loon een bedrag van f 40,-- per jaar opgegeven. Alles bij
elkaar geteld zou hiermee een 'gemiddeld' gezin op een jaarinkomen van tussen
de f 300,-- en f 400,-- hebben kunnen uitkomen. Maar of men dat haalde, valt
gezien het gebrek aan werk te betwijfelen. Cijfers hierover zijn echter niet
bekend. Uit de kohieren van de door de gemeente geheven Hoofdelijke Omslag
blijkt dat van veel arbeiders hetjaarinkomen werd geschat op F 200,-- a F 225,--.
Onder deze belasting vie] echter alleen het inkomen van het gezinshoofd.
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schoelse!
gereedsehap
van desmid
gereedschap van de
timrnerman
huishuur

I 3,=
/ 12,=
17,50

/ 5,=
/ 30,=
f 57,50

Total jaarlijkse uitgaven
/340,38

1 5,44

Afb. 40. Budget van een gezin met zeven kinderen (1890). Bron: De KIok, 14
februari 1890.

I]

'lilt cone opgaaf blijkt, wat eon gezin bestaande ult man, vrouw en vier kleine kinderen,
wekelijksch uitgaf.
Punt I roggebrood. ledere dag eon zuur gmf brood van 5 pond, dat niaakt weketijks
debe!angrijkesomvan
11,14
Voor 1 pond potvet
10,22
Voor ¼ pond margarine better
10,18
Do tweede hoofdposi waar zooveel moe heengaat, is her mniddag-ofavondniaal'
bet warmmiel'. Voor 6 monden moot er nogal wat wozen. 't Is verbazend wat hoopen
aardappels dat oudste kind verslindt. Mooder kan niet net minder toe dan 3/4 I-IL
zanduardappelen, en dat kost reeds
f 1,50
Nu, droogcaapp1enisgoen eten, zezn tech al zoo sIeeht,zoo 'glei'.Ja,vaak
aichuwe1ijk! Dan worden ze gestampt of gebakken. Anders; stippen de mcnschen
zeinmaapolie
10,17%
I Jndeaardappelsmoetzout - datwordt
10,07
Maar als men niets dan aardappelen zoo eten, dan kwam men ook niet toe met 314 HL.
Daarom moot er, ook voor de kleintjes een paar mnaal rijst of gort zijn, samnen voor
10,33
Suiker or over kan slethts enkel eons
Wat peper en nagels, dat mag toch wel, dat kost stechts eon botson
f 0,02V
Zie bier ailes, wat uitgegeven wordt voor dëjeuner, diner en souper
Is 't niet om to schreien?
Ze zoixien ook we! graag eons wat appolen en pemen wat kenl en rapen, wat meelkost
vooral genieten, doch er zijn nog zooveel andere weke!ijksche uitgaven.
Daar is zeep 71/, soda 2¼, stijfsel en blauwse! Sc. samen
10,15
Dan moot toch eon poosje de lamp op, wel zelden, macstat alt men in her donker, of
gaat men vroeg naar bed, doch 't kost toch 's weeks door e!kaar wel 8 centen
J 0,08
Eon ding is gelukkig. In 't won kont her op goon ture ann. Voor brand betaalt maedor
bier niots! Voor do veldarboiders en anderen echter kost do brand wet twee kwartjes
's weeks. Daarenboven ook eon arm mensch kan niet geheol zonder nieuwo k!eeron, en
eene knappe hoishouding kost zijne boenders en dweilen. Doch derge!ijke onvoorziene
uitgaven wonlen opgewogon door kielne fortuintjes.
Len zwaar karrewel is ook do huur. Daarvoor legt moedor 's weeks ook 2 kwartjes weg
10,50
Doch nu schiet or ook nog lets over voor wee!de.
Vader moot S hjj thuis At zijn pijpje token, 't begroot moeder wet eens,want die dure
tabak kost hot half pond
10,17%
Eon kopje warm drinken dat kan toch ook niet minder. 't Is wel goon sterke koffie, maar
't is dan toch koflie. Moedor koopt wekelijksch eon half pondje en daarbij 2 rollen cichorei,
datmnaakt
1 0,41%
En wat koffieme!k, wan-van do poes ook wat krijgt en eon boetje in hot eten konit, dat
wordt al gauw eon schelling
1030
Ziedaar, no oerlijk opgebiecht, wat moeder 's weeks uitgoefi
1 5,26
Nu moot ik nog eon ding erbij zeggon. Dos zomers als do vrouw flunk meeverdient, dan wordt or eon
enkelo koor 'doch zddon' eon stukje schaapv!oesch gekocht of een stuIe spok gebraden, 'in den winter
odnor bepaald gobS niet schrijft her rapport. Ook smul!en zo des zomers nogal eons eon stuk wittebrood,
ja zelfs we! eons eon stuk krontebrood, - doch als do winter tang duurt en altos 'vast zit', dan moot or op
hot roggebrood bezuinigd, dan zijn or goon me!k- en koffiecenton.
Dan wordt or hunger ge!edon.'

Aft. 41. Budget van eon arbeidersgezin uit de veenstreken (1892). Bron: T. v. d.
Wal, Op zoek naar een nieuwe vrijheid, p. 54-55.
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Bij de lezer zal de vraag opkomen of een gezin het helejaar van een dergelijk
inkomen kon leven. Een precies antwoord kan 1k niet geven, omdat we over de
mate van zelfvoorziening en de prijzen van de winkeiwaren in Appelscha niet
zijn gemnformeerd. Om tenminste enig houvast te krijgen druk ik hier twee nit
deze tijd bekende gezinsbudgetten at, die denkelijk ook voor een 'gemiddeld
gezin in Appelscha geldigheid bezitten (ath. 40 en 41).
Het ene, van een gezin met 7 kinderen, is nit 1890,68) het andere, van een gezin
met 4 kinderen, nit 1892.69) Waar de beide gezinnen hebben gewoond, wordt er
echter niet bij vermeld. Uit de jaarlijks begrote uitgaven voor smids- en timmergereedsehap blijkt dat het eerste budget niet betrekking heeft op een veenarbeidersgezin; het tweede budget had dat wel en is daarom misschien voor
Appelscha beter bruikbaar.
Wat bij het doorlezen van beide budgetten het meest opvalt, is het ontbreken
van elke uitgave voor luxe of men zou daaronder de tabak moeten rangsehikken
voor vaders pijp. Nagenoeg al het geld ging op aan primaire levensbehoeften:
een eenvoudig voedselpakket, de meest noodzakelijke kieding, de huishuur en
brandstof. Wie deze budgetten beziet, weet we] wat destijds een leven op of
rond het bestaansminimum inhield. Al de kleine versehillen tussen beide
budgetten te verkiaren is niet mogelijk, voor een aantal is het echter duidelijk.
Zo hoefde het veenarbeidersgezin geen uitgaven te doen voor brandstof, wat een
groot voordeel mocht heten. Volgens het Laweijscontract van 1842 en de
verklaringen tegenover de Enquêtecommissie van 1891 genoten de veenarbeidersgezinnen in Appelscha hetzelfde voordeel als de vrouw des huizes meewerkte bij het droogmaken van de turf.70) Afgaande op het tweede budget mocht
hiervoor zeker een bedrag van f 25,-- per jaar worden gerekend. Een tweede
opmerke!ijk verschil is dat in het eerste budget geen geld wordt uitgetrokken
voor aardappelen, bonen en erwten, terwiji de aardappelen in het tweede budget
de grootste uitgavepost vormen. Als verklaring wordt gegeven dat het eerste
gezin beschikte over een stuk land waarop het die produkten zeif verbouwde.
Naar 1k al zei, kwam dit laatste ook in Appelscha veel voor. De Enquêtecommissie rekent het tot de grote voordelen van de veenarbeiders dat tot hun van de
veenbazen gehuurde woningen in de regel een flinke lap grond behoorde.
Volgens de getuigenis van burgemeester Van der Loeff werd door de gezinnen
die dit voordeel hadden "niet zooveel armoede geleden als well elders' het geval
was.71 Bij het doornemen van het archief van de Fleren Compagnons Meek mij
bovendien dat door enkele veenarbeiders kleine stukjes ondergrond werden
aangekocht.72 Waarschijnlijk deden zij dit met hetzelfde oogmerk. Of hebben
zij de aspiratie gehad zo de grondsiag te leggen voor een eigen landbouwbedrijfje? Daarop wijst het bericht in De Kiok van 9 maart 1895 dat deze ontwikkeling tijdens de crisisjaren een ernstige terugs!ag had ondervonden. Veel
arbeiders waren door de "kwade tijden" gedwongen de grond met schulden te
bezwaren. Hetzelfde kwam voor bij hen die een eigen huisje hadden.73 Niettemin moet het hebben van een eigen lapje grond voordelig zijn geweest: een
gezin van enige omvang kon daardoor al gauw enkele tientallen guldens perjaar
besparen.
Uit het voorgaande blijkt hoe moeilijk het is in algemene termen over de
levensomstandigheden van de veenarbeiders te spreken. Zelfs de genoemde
lonen geven hierover onvoldoende uitsluitsel, omdat de graad van zelfvoor83

ziening en de omvang van het cigen bezit niet to meten zijn. Maar ook at was het
totaalbeeld misschien gedifferentieerder dan nit do meeste berichten blijkt, dat
de armoede wijd verbreid was, lijdt geen twijfel. Zelfs een arbeider die geregeld
work had, verdiende niet meet dan f 250,-- per jaar. Dankzij do extra-inkomsten
van vrouw en kinderen en de opbrengst van de eigen Win konden hij en zijn
gezin daar missehien net de eindjes van aan elkaar knopen. Wegens de "tijdelijken stilstand van arbeid" - de woorden zijn ontleend aan het versiag van de
Enqu6tecommissie74 - zullen eehter velen hier na 1880 niet meer altijd in zijn
geslaagd. Hun bestaansniveau zakte in bepaalde tijden van het jaar onvermijdelijk tot onder het aanvaardbare minimum. Kort gezegd kwam do situatie hierop
neer dat "do voeding der zoogenaamde vaste arbeiders of turfgravers in den
graaftijd wet good" was.75 "Er wordt dan nevens de gewone hoofdbestanddeelen, aardappelen en roggebrood, ook wet spek gebruikt, nevens pannekoeken en
andere meelspijzen". Maar "buiten de tijden van enigszins ruime verdiensten
wordt geleefd op roggebrood en aardappelen met wat vet of groene olie en
meelpap, indien men wat melk heeft, desnoods in water klaargemaakt". Wie
zelfs op doze wijze zijn buik niet meet kon vullen en niet wilde verhongeren,
moest do gang naar het armbestuur maken. Die instelling was in de afgelopen
tijd werkelijk "met aanvragen mu huip overste1pt".76 De hier beschreven
situatie mag kenmerkend heten voor eon in een diepe crisis verkerende samenleving. Op zichzelf was ook dit verschijnsel niet onbekend. Werkloosheid is
"jets wat wet immer to voren ook zal zijn waar to nemen geweest onder cone
uitsluitend op veld of veen arbeidende bev&king", merkt do commissie op.` En
degenen die door dit verschrikkelijke lot werden getroffen, hadden het evenmin
direct ervaren als iets uitzonderlijks. "Wat wij nu doen" (namelijk staken) - zo
zeiden de arbeiders in 1888 - "hadden wij 20 jaar geleden moeten doen". Mag
men or dus vanuit gaan dat armee altijd eon wijd verbreid verschijnsel is
geweest - ik zal or verderop cijfers over geven - dat de mensen in zo groten
getale een beroep op de armenzorg moesten doen, omdat ze anders de moeilijke
wintermaanden niet doorkwamen, kan alleen uit het bestaan van een noodtoestand worden verklaard.
Volgens mij hangt do snelle opkomst van het socialisme in Appelscha direct
met doze situatie samen. Do staking van 1888 moet worden gezien als een
wanhoopsdaad. De socialistische geschriften die volgens de brief van Van der
Sluis sinds kort in Appelscha circuleerden, hebben waarschijnlijk sommige
arbeiders tot het bewustzijn gebracht dat het ook anders kon. Maar dat de
beweging in korte tijd zo'n massale aanhang in het dorp heeft gekregen, kan niet
anders dan door deze versehrikkingen zijn veroorzaakt. Do staking brak nit aan
het einde van een strenge winter, waarin de arbeiders wekenlang niets hadden
kunnen verdienen. Het startsein ervoor word gegeven tijdens "een oploop om
hooger loon, waarbij uit overtuiging van de billijkheid van het streven ieder
toen maar meeging.".78 Dus niet do beginselen hebben de doorsiag gegeven,
maar de knorrende maag. Zo is het altijd in do geschiedenis geweest: revolutie
en oproer vonden in het algemeen in honger hun beste voedingsbodem.
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Dc economischc herorientatic na 1900
Wat betreft de feiten over de economische verandering die in bet begin van deze
eeuw inzette, kan ik na het voorgaande kort zijn. 1k geef nog slechts enige
aanvullende gegevens over de ondergang van het veenbedrijf en de groeiende
betekenis van landbouw, winkelbedrijf en toerisme. De vraag waaraan ik mede
met het oog op de latere geschiedenis de meeste aandacht wil schenken, is of
deze ontwikkeling ook in de levensomstandigheden van de omvangrijke arbeidersbevolking in het dorp een beslissende wending ten goede heeft gebracht.
Naar ik wel alvast kan zeggen, b!ijken de gevolgen in dit opzicht veel minder
verstrekkend te zijn geweest.
Naar de eerder genoemde cijfers uitwijzen, is de turfproduktie na de grote
terugval aan het einde van de I 9e eeuw gaandeweg verder achteruitgegaan.
Toch had deze activiteit aan bet begin van deze eeuw niet elke betekenis
verloren. Volgens Dc Ooststellingwerver van 11 juli 1903 waren er in het
graafseizoen nog altijd zon 200 mensen bij betrokken, terwijl dat aantal tijdens
de verschillende werkzaamheden in de nazomer soms zelfs tot 290 kon oplopen.
Zoals we al weten, waren dit niet alleen arbeiders; ook vele kleine boeren
probeerden op deze wijze een aanvulling op hunjaarinkomen te verdienen. Het
centrum van de werkzaamheden had zich rond 1900 voorgoed naar de venen van
Fochteloo verplaatst, maar de meeste arbeiders kwamen als vanouds nit Appelscha en Ravenswoud. Doordat de overgebleven veenlagen niet meer erg dik
waren, werd - ik sprak er al over - een grootschalige exploitatie steeds minder
rendabel. Derhalve kon aan de daling van de produktie geen halt worden
toegeroepen, niettegenstaande tot ongeveer 1920 her marktaandeel van de turf
niet veel verder terug!iep.79 De enige uitzondering hierop wordt gevormd door
de jaren van de Eerste Wereldoorlog, toen als gevoig van de wegvallende
importen een tekort aan brandstof ontstond. De stijging van de prijzen maakte
dat ook de minder rendabele tagen konden worden aangesneden. Maar dit is ook
de laatste positieve mededeling die ik over de turfwinning in Appelscha kan
doen. Al op 24 december 1920 meldde Dc Ooststellingwerver dat de malaise
opnieuw had toegeslagen. Volgens een wat uitvoeriger bericht in dezelfde krant
van 5 juni 1924 was de turfwinning toen nauwelijks meer winstgevend. Als
oorzaken worden genoemd: de slechte afzet - de steenkool veroverde in dejaren
twintig definitief de markt - de sterk gedaalde prijzen en de in de betere jaren
hiervoor veel te hoog opgelopen lonen. De volledige ineenstorting stond voor de
deur. De laatste keer dat in Dc Ooststellingwerver aandacht aan het veenbedrijf
wordt besteed, is op 5 mei 1933. De strekking van bet verhaal is dat ondanks de
nog verder gedaalde produktie veel turf onverkocht op het land was achtergebleven.
Wat betreft de arbeidsomsiandigheden in het veen kan ik voor deze tijd
beschikken over de uitspraken van enige mensen, die er zelf nog in hebben
gewerkt. Waar zij mij in het bijzonder op wezen, was de zwaarte van bet werk.
Fen man, toen ik met hem sprak bijna 90 jaar oud, was op jonge leeftijd als
veenarbeider begonnen; en hoewel bij hiermee nog voor zijn trouwen was
gestopt, had hij er chronische rugklacbten aan over gehouden. Een andere
informant - een vrouw - vertelde mij dat de meeste kleine verveners bun
kinderen lieten meewerken. Haar ouders die ook een klein veenbedrijfje hadden
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gehad, wilden echter onder geen boding dat ook do meisjes zouden meohelpen.
Zij hadden Hover wat minder inkomen dan dat hun dochters hierdoor misschien
voor do rest van hun leven zouden worden getekend, Men kan hieruit opmaken
dat or nog lang kinderarbeid in hot veen is voorgekomen. Wei moet hot verschijnsel in do loop der tijd minder zijn gewordon. Volgens hot versiag van do
Gemeentoraadsvergadering van december 1916 zag men loon nauwelijks meet
kinderen in het veen werken.8 Ook do vrouwenarbeid was eon stuk vorminderd.
Als oorzaak van do vermindoring wordt genoemd do verbetordo economische
situatie. Maar geheol vordwonen was de kinderarbeid niet. In hetzelfde bericht
valt to lezen dat vooral bij het aardappelrooien nog voel arbeid van oudere
kinderen (10- 13 jaar) voorkwam. Pas do niouwe Arbeidswet van 1920 zou aan
het werken van kinderen onder de 14 jaar volledig een eindo makon•8° Do
verandering die in hot veenbedrijf dit probleom had kunnen oplossen - de
overgang op do machine - is in Appelscha nauwelijks doorgedrongen. Volgens
het Gemeonteversiag van 1921 word in dat jaar to Fochteloo de turf machinaal
goperst.821 In hot vorsiag van do vergadoring van bet Laweijscontract van 1924
wordt als nieuw lid do heor Smilda Bit Akkrum genoomd, die over een baggermachine beschikte om do diepere veonlagen aan to snijden.83 Mijn informanten
vertelden mij dat ook eon van de weinige ovorgebleven grotero veonbazen, Anne
Vondeling, nog eon tijdje ion machine heeft gobruikt. Hot meeste graafwerk is
echter tot het einde toe met de hand verricht.
Hot bolangrijkste onderdeel van do arbeidsvoorwaarden is natuurlijk het
verdiendo loon. Hoewel niet volledig zijn we daarover voor doze tijd rodelijk
goinformoord. 1k heb do beschikbare gegevens samen met die voor eon aantal
vorgelijkbare beroepsbeoefenaren in eon tabol geordend (ath. 42). Hoewel or
soms groto marges in de genoemde bedragen zitten, lijkt mij vast to staan dat or
in het graafwerk eon bohoorlijk loon kon worden verdiend. Zelfs schijnt hot nog
tang zo to zijn geweest dat evonals in de 19e eeuw de veonarboidors eon hogor
loon hadden dan do landarbeidors on de laagst botaalde gemoentelijke ambtenaten. Do genoemde bedragen voor do andero werkzaamheden bewijzen echter dat
ook evenals vroegor niet bet hole jaar door hotzelfde loon word verdiond.
Bovendien nil Ion de veenarbeidors eon steeds groter wordend doel van het jaar
met bet lagere loon van do landarbeidors gonoegen hebben moeton nemen.
Volgens Dc Ooststcllingwer.'er van 23 maart 1919 duurden de graafworkzaamheden toon nog slochts 6 a S woken. Do arbeiders moesten this a] hot andere
work met beide handen aannemen om in hot levonsonderhoud van hun gezin to
kunnen voorzien. Nog steeds was daarbij ook do extra-opbrengst van het oigen
Iapje grond van groot belang. De Ievensomstandighoden van de meeste 'gewono
mensen' zijn na de eeuwwending slechts langzaam veranderd.
Het enig belangrijke verschil met vroeger was dat hot economisch klimaat aithans wat do oorsto decennia van deze oeuw botreft - eon wat vriendelijker
aanzien kreeg. Do stijgendo lonen wijzen op eon aantrokkon van do conjunctuur,
ook al moot men wel bodenken dat do vooruitgang voor eon groot dool to niet
word gedaan door do ovenoens stijgende prijzen.84 Hebbon de veen- en landarboidors het in doze periodo waarschijnlijk toch we) wat beret gokregen, blijvend
was de verbetering ook flu niet. Na 1920 slaat de conjunctuur opniouw om, het
oerst in hot veonbedrijf. Gezien do daling van do lonen is hierdoor ook do
inkomenspositie van do arbeidors aangetast, maar omdat in die tijd hot aantal

LIM

Lonen veeriarbeiders.
1896: 1 13,= per dagwerk
1898: f 16,=' per dagwerk
1906: de lonen vari&en van
f 0,60 tot f3, per dag
1911: de lonen varidren van
10,60 tot! 3,= per dag
1916: de lonen varidren van
11,30 tot 13,50 per dag
1918: hetgraatloon van 15,=totf23,=
per week ver hoogd
her loon voor turfleggenverhoogd
van f 5,50 tot! 8,= per week; toeslag vrije brandstof
hot uurloon wordt 10,30
her dagloon voor hot potenvan
aardappelen varicertvanf 1,25 tot
11,75
1921: delonenzijnmet 10%ve4aagd
1922: 1 19,= per dagwerk
uurloon 10,30
bet loon voor turfleggenbedraagt
J 6, per week met "vrije brand"
1925: f 17= per dagwerk
uurloon 10,25
1928; een verzoek van de Bondom een
verhoging van hetgraafloon met
15% off 2,50 per dagwerk en van
her uurloon van /0,25 naarf 0,30
wordt door de verveners afgewe-

zen; argument: "lonen zijn al hoger
dan in do bouw".
1929: gomiddeld loon 3,= perdag
1935: f l5,= per dagwerk
Lonen andere arbeiders
timmerknecht
1914: uurloonfo,18
landarbeide
1918:
fI,25áf1,7s per dag
1927: / 16,=af 17, per week
1936: / 15,= per week
2emeonteliike wegweiler
1912: f400,=perjaar(±/ 7,50perweek)
1915: / I0,per week +J 1,=duurtotoeslag
1917: / 12, per week + / 1,=duurtetoeslag
1918: / 15,= per week +f 1,=duurtetoeslag
1919 (voorjaar): / 17,= per week
(najaar): 123, per week
1920: / 1400,=perjaar(±/27,=per
week)
1934: / 1300,=perjaar(±/25,=per
week)

Aft. 42. A rbeidslonen in Ooststellingwerf (1896-1936)
arbeiders dat nog uitsluitend in het veen werkte zeer gering was geworden, kan
1k de gevolgen ervan beter bij de andere onderdelen van do economic bespreken.
Na 1900 heeft de landbouw do rol van grootste werkgever van het veenbedrijf
overgenomen. Het eerste teken daarvan is het voortdurend stijgende percentage
boeren. Door do ontginning van de venen en heidevelden kwam veel grond voor
de landbouw beschikbaar. Van grote betekenis daarbij is geweest dat de landbouw tussen 1900 en 1920 een bloeiperiode heeft doorgemaakt. Dat ook de
boerenstand in Ooststellingwerf daarvan heeft geprofiteerd, wordt verschillende
keren in de bronnen gezegd.85 Toch wiT 1k or nadrukkelijk opwijzen dat ook hier
de verandering langzaam ging. Hot heeft tot na 1920 goduurd oer hot aantal
arbeiders tot minder dan de heift van do beroepsbevolking was teruggelopen.
Het onderseheid tussen arbeider en kielne boer bleef heel lang zeer vaag. Wat
hot gevolg is geweest van do overstap van do arbeiders naar do boerenstand,
wordt duidelijk als do agrarische struetuur van do verschillende Ooststellingwerfse dorpen met elkaar wordt vergeleken. Gegevens daarover zijn te vinden in
een kort na de Tweede Wereldoorlog door het ETIF uitgebracht rapport over de
oorzaken van do achterblijvende welvaartsontwikkeling in Ooststellingwerf
(affi. 43). Als een van de belangrijkste daarvan wordt genoemd hot overhoersen-

de kteinbedrijf in de landbouw, een conclusie die in het bijzonder geldt voor de
veendorpen Appelseha en Haulerwijk. Een uitzondering op de regel lijkt op het
eerste gezicht Donkerbroek, dat zeif geen veendorp was. De oorzaak hier is de
vestiging van veel Haulenvijkster veenarbeiders in het Donkerbroekster
Bovenveld. Zoals niijn informanten mij vertelden, konden veel kleine boeren
niet voldoende inkomsten nit bon bedrijfje halen; zij moesten in het seizoen
bijwerken in het veenbedrijf en bij bun grotere beroepsgenoten. Dit bewijst dat
de marge tussen de allerkleinste boeren en de arbeiders, die over een lapje grond
bij bun huis beschikten, bijzonder gering is geweest.

Makkinga
Oldeberkoop
Nijeberkoop
Elsloo
Oosterwolde
Appelscha
Fochteloo
Haule
Haulerwijk
Donkerbroek
Lartgedijke
Totad

<5 ha

5-10 ha

10-20 ha

>20 ha

37
45
32
32
34
51
32
44
65
53
35
45

27
19
30
28
21
16
20
25
20
24
29
22

20
9
27
26
25
17
34
23
11
16
36
20

16
27
11
14
20
16
14
8
4
7
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Aft. 43. Grootte van de agrarische bedr(fven in de Ooststellingwerfse dorpen
(zonder opgave van fair; waarschnl(fk rand 1948)- Dc genoemde getallen zjjn
percentages. Bran: ETIF Welvaartsproblemen van de gemeente OoststelIingwerf, Biflage 33.
Door de overheersende positie van het kleinbedrijf bleef uiteraard het aantal
grotere boeren in verhouding achter. Dit gold voor Appelscha iets minder dan
voor Haulerwijk, omdat tot het eerstgenoemde dorp van oudsher ook enige
zuiver agrarisehe nederzettingen behoorden. Dc tegenhanger daarvan bij
Haulerwijk - Hank - is echter als een apart dorp gerekend. Bovendien is in
Appelscha het percentage grote boeren beget, doordat een aantal veenbazen - ik
noemde at enige namen - eveneens een nieuw bestaan in de landbouw heeft
gezocht.
Andere aspecten van de veranderingen in de landbouw zijn voor mij van
minder belang; bijgevolg stip ik ze alleen even aan. Zo deed rond dezelfde tijd
de specialisatie haar intrede in de landbouw. De meeste kleine boeren gingen
zich toeleggen op de veehouderij. Men hield een paar koeien en/of enige
tientallen varkens en sehapen en soms honderden kippen. Grotere boeren
specialiseerden zich op de zuivelveeteelt of de akkerbouw, in welk verband in
het bijzonder de aardappelteelt op de door de veenafgraving onstane daigronden
moet worden genoemd. Op een andere grote verandering, de invoering van de
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kunstmest, wees 1k al. Door het gebruik ervan namen na 1900 de ontginningen
een grote vlucht en kreeg Appelscha een heel ander aanzien. Ben niet minder
belangrijk gevoig ervan was de verdwijning van de traditionele schapenhoudenj: het beroep van schaapherder wordt in de 20e-eeuwse bevolkingsregisters
niet meer genoemd. Een andere volkomen nieuwe ontwikkeling waartoe in deze
tijd de aanzet werd gegeven, was de mechanisatie. Afgaande op Dc Ooststellingwerverreden hier omstreeks 1915 de eerste machines over het land. 86)
De modernisering van de !andbouw stimuleerde ook de opkomst van enige
ermee verband houdende activiteiten. Al betrekkelijk vroeg, in 1892, wend in
Appelscha overgegaan tot de oprichting van een zuivelfabriek, de CoOperatieve
Handkracht-Boterfabriek Dc Landman geheten.87 Als de initiatiefnemers ervan
worden genoemd de veenbazen H. Stoker, M.J. Boukema, K. Jongsma en A. v.d.
Sluis. De stichting is echter geen succes geworden. Al in 1899 werd gepoogd de
fabriek weer te verkopen.88 Het doek viel definitief in 1908 teen tot aansluiting
bij de cooperatieve zuivelfabniek in Oosterwolde werd bes1oten.89 Reden van de
vroegtijdige opheffing was ongetwijfeld dat de fabniek op handkracht werkte en
niet op stoom. Die nieuwe krachtbron vend wel aanwending in de twee meelfabnieken, die even voor de eeuwwending in Appelscha werden gesticht. In 1897
vroeg Jan Pieter Mulder, een telg nit bet geslacht dat van oudsher de molen bij
Terwisscha bezat, een vergunning aan de gemeente voor de bouw van een
stoomkoren- en lijnkoekmo1en.90 Hiermee werd de gronds!ag gelegd voor de
fabniek aan de Vaart NZ 13 die nog steeds bestaat. Ben jaar later werd een
vergunning met hetzelfde doel gevraagd door K.H. Gorter.91 In 1908 ging dit
bedrijf over in handen van de veenbaas A.A. Vondeling.92 In 1914 blijkt zijn
zoon, L. Vonde!ing, de eigenaar ervan te zijn geworden.93 De fabniek heeft
gestaan v!ak bij die van J.P. Mulder, op de p!aats van de in 1893 afgebrande
molen van de fam. Stoker. Twee voonbeelden tenslotte van een zeer succesvolle
toepassing van de coöperatieve gedachte zijn de in 1903 opgenichte Cooperatieve Aankoopvereniging en de in 1911 tot stand gekomen Boerenleenbank.95
De eerste, die zich bezighield met de gezamenlijke aankoop van meststoffen,
zaaigoed e.d., was een organisatie voor heel OoststeIlingwerf, bij de oprichting
ervan was o.a. de Appelschaaster socialist en anarchist Jan Witvoet betrokken.
De bank beperkte haar activiteiten tot Appelscha. Dat zij in een behoefte voorzag, blijkt uit bet gestaag toenemende !edenta!, dat van 64 in 1911, via 146 in
1918 en 258 in 1934, groeide tot 270 in het !aatstejaar voor de Tweede Wereldoon1og.96
Ben geheel nieuwe activiteit die veel aan het veranderende gezicht van
Appelscha heeft bijgedragen, is bet toerisme. Het eerste bericht dat ik erover
vond, dateert uit 1902. In een ingezonden brief in Dc Ooststellingwerver van 26
ju!i van dat jaar kwam de onderwijzer J.T. Venekamp met het idee op deze wijze
de economische ontwikketing van Appelscha verder te bevorderen. Als toeristische attractie bij uitstek noemde hij de 'Duinen die, zoa!s we zagen, in deze
jaren met bos werden beplant. De eerste daadwerke!ijke stap werd in 1905 gezet
door de notaris J. Veenhoven uit Smilde. 1-Iij kocht van de weduwe van de
grootgrondbezitter B.A. Prakken 132 ha. land aan de rand van de 'Duinen', dat
door zijn voorganger al gedeeltelijk met eiken en grove dennen was bep1ant.97
In de erbij behorende boerderij opende hij het thee- en kofflehuis 'DuinenZathe'. Ben naam voor dit duingebied, die ik in 1906 voor het eerst genoemd
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vond en die geschikt was om het bij toeristen aan te prijzen, was 'Klein-Zwitserland' 98)
Natuurlijk kan 1k in het verband van dit bock niet de gesehiedenis van de
toeristische ontwikkeling van Appelscha volledig nagaan. 1k moot mij oak in
doze tot enige hoofdzaken beperken. Naast de uitbreiding van de bossen is de
toeristisehe functie van Appelseha stork bevorderd door hot toenemende verkeer
per fiets, auto, bus on tram. Hoe men in Appelscha op de toeristisehe mogelijkheden van het moderne verkeer heeft ingespeeld, blijkt in 1906 toen door enige
inwoners con wielrijdersvereniging word opgericht, die zich wilde bezighouden
met de aanleg van fietspaden on het aanbrengen van de bijbehorende bewegwijzering.'°° In 1915, hetzelfde jaar dat de tramlijn werd geopend, fuseerde
doze wielrijdersvereniging met de Vereniging Plaatselijk Belang tot de VVV
Appeischa.'°' In dezejaren was er echter nag een andere oorzaak voor het stork
stijgende toeristische bezoek. Volgens Dc Ooststellingwerver van 14 augustus
1915 hielp ook do internationale situatie een handje, waardoor uitstapjes naar
het buitenland onmogelijk waren geworden. Hieruit kan men opmaken dat het
toerisme in het begin van doze eeuw nog uitsluitend een zaak van de elite was.
Volgens wat latere kranteberichten word do grootste bezoekersgroep gevormd
door de dagjesmensen'. Er was echter ook enige verb] ijfsrecreatie, met name
van pensiongasteni°2' Ak oudste bedrijven op dat terrein vond ik genoemd
'Pension Bosch en Dixin' bij de Reservebossen (1921),'° 'Pension Boschlust' bij
de Staatsbossen (1929)104) en, vlak daarbij, 'Pension All American' (1932), b 05)
dat tot in onze tijd onder dezelfde naam heeft bestaan. Toen in de jaren dertig
een vakantie ook voor meer gewone mensen bereikbaar word, deed een nieuwe
vorm van accomodatie zijn intrede, het kamperen. Volgens Do Oaststellingwerver van 11 augustus 1939 stonden er op dat moment op de camping achter bet
theehuis bij de Bosberg zo'n 80 tenten. Dit getal bewijst dat hot toerisme toen
zeker nag niet zo'n massaal gebeuren was als tegenwoordig. Afgaande op eon
later getal dat denk ik ook voor doze tijd we] ongeveer de orde van grootte
aangeeft, had de verblijfsrecreatie eon zeer geringe omvang. In 1948 telde bet
ETIF minder dan 489 personen die in Appelscha hadden overnacht. 106)
Wat het toerisme economisch beth betekend, is moeilijk in meetbare gegevens uit te drukken. Er kan worden vastgesteld dat van do dagrecreatie een
stimulans is uitgegaan op de ontwikkeling van do locale middenstand. Zij
profiteerde van de vaak bijzonder grote drukte op zondag. Dc sterkste aanwijzing hiervoor is hetgeen gebeurde, toen door de Winkelsluitingswet van 1930
aRe winkels op zondag dicht moesten. De middenstanders hebben or atles aan
gedaan am dit gebod opgeheven to krijgen. In de zomer lukte dit voor de
winkels in de omgeving van de 'Duinen'.° Maar een verzoek am doze ontheffing ook to laten geiden voor de rest van bet dorp word in februari 1934 door de
Gemeenteraad afgewezen. lOB)
Zoals al aan bet begin van dit hoofdstuk bij de bespreking van de beroepstellingen word vastgesteld, nam in doze periode bet belang van de middenstand
ook in het algemeen toe. Maar vergelijken we vervolgens Appelscha met enige
andere Oostste!Iingwerfse dorpen dan blijkt desondanks van een achterstandssituatie to moeten worden gesproken. Volgens de in 1949 door hot ETIF
hierover verzamelde cijfers waren in Appelscha veel minder bedrijven in de
verzorgende sector dan in de andere dorpen van de gemeente (afb. 44). Bij de

bier genoemde getallen moet bovendien nog bedacbt worden dat Appelscha tot
die tijd qua inwonertal het grootste dorp was. Dit gegeven in samenhang met het
voorgaande Ieidt mij tot de conclusie dat ondanks de economische veranderingen een verschil in welvaart tussen Appelscha en de overige dorpen van Ooststellingwerf is blijven bestaan. Appelscha was en bleef een 'arbeidersdorp',
waar de koopkracbt van het merendeel van de bevolking laag was. De hieronder
te bespreken economische ontwikkeling tot 1940 toont aan dat door de veranderingen na 1900 evenmin een einde aan wantoestanden als honger, armoe en
werkloosheid is gekomen.
Mntal verzorgende
bedrijven

Aantal verzorgeixle
bedrijven voor dagelijkse gebniiksartiketen

W'nke!s voor kied ingmanufacturen
textiel

66
90
81

51
52
61

6
11
8

Appelscha
Oosterwolde
Haulerwijk

Appelscha
Oosterwolde
Haulerwijk

widcels voor
meubels

winkels voor
schoenen

winkels voor
boeken en kantoorbenodigdheden

winkels voor goirl,
zilver, uurwerken
optiek

-

3
5
3

-

-

2
1

4
1

2

-

Afb. 44. Het aantal verzoigende bedrijven in de drie grootste dorpen van
Ooststellingwerf in 1949. Bron: ETJF Welvaartsprob!emen van de gemeente
Ooststellingwerf, B(jlage 47.
Dejaren van relatieve voorspoedtussen 1900 en 1920
Tegen het einde van de 19e eeuw schijnt het dieptepunt van de economische
crisis voorbij te zijn geweest. In de Gemeenteverslagen van 1895 tot 1901 wordt
voor bet eerst na jaren weer in positieve zin over het veenbedrijf bericht.'°9
Zowel afzet als prijzen mochten bevredigend worden genoemd. Ook de cijfers
van de totale turfproduktie - die van Appelscha alleen vertonen uiteraard een
ander beeld - wijzen op een stabilisatie van de situatie. Op agrarisch terrein zijn
eveneens tekenen van herste! waarneembaar. Het begin van de ommekeer lijkt
te worden gemarkeerd door het ontginningsprojekt van de bekende Amsterdamse filantroop P.W. Janssen."') Deze weldoener, rijk geworden in Indie, vatte
zijn werk in Friesland aan in 1896. Hij wilde de arbeiders inschakelen bij de
ontginningen en vervolgens zo veel mogelijk een eigen bedrijfje aanbieden. In
1898 scbreef een van de Leiders van de socialistiscbe beweging in Appelscha,
Rod Jacob de Jong, een brief om hem op de diepe ellende hier attent te maken.
De Jong en na hem komende briefschrijvers als de onderwijzers J.T. Venekamp
en H. Brouwer wilden Janssen vooral tot grondaankoop bewegen om iets tegen
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de ontstellend hoge werkloosheid in de winter to doen. Hun handelwijze was
dus allereerst ingegeven door sociale motieven, maar bet feit dat het Janssen
nadrukkelijk ging om ontginningen tot landbouwgrond en niet tot bos bewijst
dat de tijden veranderd waren.
De geschiedenis van de hele onderneming hoof ik niet uiteen to zetten, omdat
Janssens activiteit in Appelscha tot enkele betrekkelijk kleine projecten beperkt
is gebleven. Door tegenwerking van de veenbazen, die de prijs van de grond to
veel opdreven, kwam bet initiatief aanvankelijk niet eens van de grond. Pas
begin 1900 kon met huip van de onderwijzer Brouwer en de veenbaas Reitsma
een eerste stuk land van 23 ha. aan de Tiende Wijk worden gekocht. Kort daarop
volgden nog twee kleinere aankopen aan de Zesde Wijk en in de Willemstad.
Dat de werkzaamheden van Janssen in Appelscha niet die omvang hebben gehad
als in sommige andere dorpen van Z.O.-Friesland blijkt nit bet feit dat zij
slechts leidden tot de stichting van twee boerderijen, één aan de Zesde en één
aan de Tiende Wijk. Tussen 1900 en de zomer van 1903 is van de ontginningsactiviteiten echter een gunstige invloed op de werkgelegenheid uitgegaan.
Vergeleken met vroeger was zeffs dat at heel wat: onder de arbeiders heerste
"blijdschap over bet beschikbare werk"."
Dat in de volgende jaren de ontginningen good op gang zijn gekomen, heb 1k
eerder aan de hand van de afgedrukte kaarten van Appelscha aangetoond. Over
het gunstige effect daarvan wordt door Dc Ooststcllingwen'er van 6 j anuari
1912 het volgende gesehreven: "Gingen vorige jaren zo rond de herfst en om
doze tijd veel jonge arbeiders naar elders om te werken, flu niet meer. Roden is
de landontginning op grote schaal". De projecten die de krant in dit verband
noemt, zijn de aanleg van de Staatsbossen on de ontginning door de N.V. Dc
drie Provincien in de Oude Willem)'2 Dit samen met de voortvarende aanpak
van de woningbouw en de wegaanleg bewijst dat bet in de eerste decennia van
doze eeuw economisch een stuk beter in Appelscha is gegaan dan voordien. In
dit verband breng ik ook nog even de woorden van Jan Witvoet in herinnering,
die zelfs meende van het ontstaan van "een nieuw Appelscha" to kunnen
spreken.
Maar of dit veranderde Appelscha op elk terrein zoveel beter was dan het
vroegere, valt to bezien. In dezelfde tijd maakte Jan Witvoet in een Raadsvergadering daarover een opmerking die precies op het omgekeerde neer kwam.
Sprekende over de dagelijkse Ievensomstandigheden van "veel arbeiders,
burgers en boeren" komt hij tot de slotsom dat er at met at weinig is veranderd:
nog altijd is het "een pool der e1lende"."3 Feitelijk stuiten we hier op dezelfde
tegenstrijdigheid die ook in sommige perioden van de 19e eeuw heeft bestaan.
Dat bet eeonomisch beter ging was onmiskenbaar, maar desondanks word door
velen bittere aimoede geleden. Dit is voor mij een belangrijke aanwijzing dat de
welvaartsontwikkeling ook in doze jaren nog grotendeels vanuit 19e-eeuwse
gezichtshoek moet worden bezien. Witvoet heeft gehoopt op een betere toekomst voor iedereen, maar ook vastgesteld dat op korte termijn weinig in de
levensomstandigheden van de 'gewone mensen' was veranderd. Meer dan een
leven rond het bestaansminimum zat er voor de meesten van hen voorlopig niet
in.
Wat ook aan de oude situatie bleef herinneren, waren de regelmatig optredende kortdurende schommelingen in de conjunctuur. Na enige goede jaren
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deed zich na 1902 opnieuw een teruggang in het veenbedrijf voor. In 1908
bedroeg de turfproduktie nog maar de heift van die in 1901. Naar hierna zal
blijken, bereikten in dezelfdejaren de cijfers van bet aantal bedeelden weer het
Laat-19e-eeuwse niveau. Uit diezelfde cijfers over de bedeling aismede een
aantal kranteberichten kan worden opgemaakt dat ook de jaren 1909 tot 1914
niet voor iedereen even voorspoedig zijn verlopenil4) Oorzaak ervan was de
destijds in Nederland heersende duurte. De rand 1910 inzettende forse loonstijgingen hebben voor de arbeiders zeker niet een even grote stijging van de
welvaart tot gevoig gehad. 1k heb geen gegevens om dat voor Appelscha te
kunnen narekenen, maar in het algemeen wordt aangenomen dat over de hele
periode 1900 tot 1914 de reek loonsverbetering minimaal is geweest."5
Dat her in deze periode economisch ineens zoveel beter met Appelseha is
gegaan, kan ook op grond van de eerdergenoemde cijfers van het bevolkingsverloop ernstig worden betwijfeld. Mn de na 1880 inzettende dalende tendens
komt pas rond 1905 een einde. In de begroting van de armenzorg van 1901
wordt de verbetering in de economie zelfs volledig aan de toenemende vertrekoverschotten toegeschreven."6 Vergelijkt men vervolgens de cijfers over wat
langere tijd met die van de gemeente als geheel dan blijkt in feite voor de hele
periode van een stagnerende ontwikkeling te moeten worden gesproken. Dit
bevestigt mijn al eerder geuite vermoeden dat in arbeidsplaatsen gerekend de
winst in de Iandbouw, het ontginningsbedrijf en de winkelsector niet meer dan
ongeveer heeft opgewogen tegen het verlies in het veenbedrijf.
Bij deze conclusie voel 1k mij gesteund door de vele in dezelfde tijd in de pers
verschenen berichten over de sterk toegenomen trekarbeid. Nieuw was dit
verschijnsel zeker niet: al in de 19e eeuw gingen elk jaar in mei/juni grote
groepen arbeiders naar de Z.W.-hoek van Friesland om te werken in de hooiing."7 Rond 1900 is echter voor het eerst sprake van de trek van boerenknechten naarDuitslandi'8 Er reisden hiervoor zelfs wervingsagenten in de gemeente
rond. Gezien het aantal advertenties heeft deze trek in de volgende jaren een
grote omvang aangenomen. In één keer werden er soms we] 50 arbeiders voor
Duitsland gevraagd."9' In de zomer van 1908 kreeg men hierdoor in de eigen
gemeente zelfs gebrek aan arbeidskrachten.'20 Dat elk jaar zoveel mensen de
verre reis naar Duitsiand ondernamen, kwam ongetwijfeld mede door de hogere
lonen die daar werden betaald. Al in 1901 werden in een advertentie bedragen
genoemd tot f 30,-- per week. 121) Dat ook Appelschaasters zich hierdoor hebben
laten aanlokken, kon ik opmaken uit familieadvertenties in de krant en werd ook
door mijn informanten bevestigd. Om welke aantallen het is gegaan, valt echter
moeilijk te zeggen. De enige aanwijzing die 1k heb kunnen vinden, dateert pas
uit 1925 toen her verschijnsel ten gevolge van de heersende economische
malaise at over zijn hoogtepunt heen was. In een na de Kamerverkiezingen van
I juli van datjaar aangelegd register van niet-verschenen kiezers wordt van de
70 mannen onder hen voor 28 als reden opgegeven °werkt elders".122) Vergelijking met het bevolkingsregister wijst uit dat zij alien - zoals te verwachten viel arbeiders waren. Van de laatstgenoemde beroepsgroep maakten zij ongeveer
10% van het totaal uit. Natuurlijk geeft ook dit cijfer niet meer dan een indicatie; misschien mag het worden beschouwd als een soort minimumgrens. Dat
zoveel mensen bereid waren om elders, soms ver van huis, werk te zoeken
bewijst dat de welvaartsontwikkeling in eigen gebied was achtergebleven. Er
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fl,--lfl,25 per pond
fl,40 per pond
80190 at. per pond
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mei
september
november
mei
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1919:

f 35,--; tweede hands: f 5,-f 90,-tweede hands:f 65,-vanaff 95,--

Kostuum
mei
oktober
juli

1916: 1 7,50 If 12,50
1917: f 27,50
1918: 115,-- If

Overjas
oktober
december

1917: f13,--If 18,-1921: f8,5OIf 12,50

Aft. 45. Pr4jzen van ean aantal veal gebruikie artikelen (1914-1921). Bron: De
Ooststellingwerver, jg. 1914-1921

dringt zich de parallel op met de huidige arnie landen in bet Middellandse
Zeegebied, waaruit bet merendeel van ooze gastarbeiders' atkomstig is. Welk
motief die laatstgenoemden voor bun handelwijze hebben, weet iedereen: de
grote armoede in eigen land. En al gaat de vergelijking missehien niet helemaal
op - de welvaartsverschillen in de wereld zijn nu nag groter dan in het begin van
doze eeuw - dat velen in Appelseha teen door hetzelfde motief zijn gedreven,
lijdt geen twijfel. En evenals tegenwoordig waren or oak teen buitenlanders die
bleven hangen. In De Ooststellingwerver vond 1k verschillende famulieadvertenties van Appelschaasters die zich in Duitsiand hadden gevestigd.
De volgende periode in de conjunctuurontwikkeling wordt gevormd door de
tijd van de Eerste Wereldoorlog. Door de ineenstorting van de wereldhandel
ontstond toen grate schaarste aan voedsel, brandstof en andere levensbehoeften,
die ondanks maatregelen hiertegen van de overheid leidde tot enorme prijsstijgingen. Degenen die hiervan konden profiteren, waren de zelfstandige
boeren, verveners en middenstanders. Volgens De Ooststellingwerver van 6
maart 1915 had een boor die in de afgelopen whiter zijn aardappelen had
ingekuild op die manier een extra-winst behaald van f 3000,--; dit was een
bedrag dat overeenkwam met ongeveer vijfjaarinkomens van een arbeider. Een
jaar later wordt in dezelfde krant geconstateerd dat "landbouw on zuivel een tijd
van ongekende bloei beleven".'23 In de Gemeeriteverslagen kan men lezen dat
bet ook het veenbedrijf en de winkelnering voor de wind ging.124 Heel anders
stonden echter zij ervoor die moesten leven van een looninkomen. Zoals we
zagen, gingen ook daarvan in dezejaren de bedragen flunk omboog, maar het is
de vraag of dat voldoende is geweest am de prijsstijgingen to compenseren. In
bet Gemeenteversiag van 1915 las ik dat de duurte in enkele gevallen problemen
had gegeven. In het verslag over 1916 wordt geklaagd over de stork toenemende
bedding als gevoig van de stijgende prijzen.'25 De lezer die de hier afgedrukte
prijslijstjes bekijkt die ik heb samengesteld alt advertenties in De Ooststellingwerver, zal begrijpen dat veel arbeidersgezinnen moeite hebben gehad om rend
to komen (afb. 45). De prijs van een roggebrood verviervoudigde bijna tussen
1914 en 1920. Vlees word tussen 1916 en 1919 ongeveer drie keerzo duur. Een
kostuum kostte in 1917 maar liefst twee weeklonen. Een fiets, zelfs een gebruikte, moet voor een arbeider onbetaalbaar zijn geworden. De overheid
probeerde door distributie on voedselrantsoenering de schaarste to beperken en
de prijsstijgingen af to remmen, maar had daarmee op den duur steeds minder
succes. In de laatste oorlogsjaren waren de rantsoenen zo stork gedaald, dat de
mensen honger gingen lijden. Begin 1917 kreeg men eens in de vier woken
bonnen voor slechts 200 gr. vet, 12 kg. aardappelen en een V2 kg. peulvruchten)26 in Dc Ooststellingwerver van 29 maart 1918 las 1k dat voor de veenarbeiders het rantsoen missehien jets zou worden verhoogd, onidat de graaftijd op
her punt stond to beginnen. Kennelijk waren de verstrekte hoeveelheden niet
meer voldoende om echt zwaar work to kunnen verrichten. Voor brood was het
rantsoen toen teruggelopen tot 200 gr. per dag,'27 of to wel zes niet te dilcke
boterhammen. Dc veenarbeiders konden daar tijdens de campagne niet een hele
dag op leven. Het staat vast dat door de rantsoeneringen en prijsstijgingen in
dezejaren opnieuw honger door de arbeiders is geleden; wat des to schrijnender
mag heten, omdat voor anderen de verdiensten beter waren dan ooit to voren.
Voor de arbeiders was er één lichtpuntje: door de bloei van landbouw on
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verveningen en door de mobilisatie van veel jonge mannen was er volop work.
I4et klinkt bijna ongelooflujk, maar volgens de Gemeenteversiagen van 1916 en
1917 was werkloosheid bier een onbekend verschijnsel geworden.
Dc grate economisc/ie crisis van 1920 tot 1940
Na het einde van de ooriog slaat de conjunctunr binnen enkele jaren volledig
on. Dc cerste aankondiging ervan is de teruggang in de werkgelegenheid. Al op
15 november 1918- nog geen week na bet beeindigen van de vijandelijkheden liet de burgemeester een advertentie in De Ooststellingwerver plaatsen, waarin
aan particuliere werkgevers werd verzocht gedemobiliseerde militairen aan
work to helpen. Hoewel men zich dus van het dreigende gevaar bewust is
geweest, word een verzoek van de Landarbeidersbond van het NVV om gemeentelijke steun en werkverschaffing om financile redenen van de hand gewezen.12 In een bericht van 11 juli 1919 waarin dezelfde oproep word herhaald,
moesten B. on W. echter ook constateren dat er tot nu toe weinig gehoor aan was
gegeven: alom heerste grote werkloosheid.129) Derhalve word in december 1919
met steun van het Rijk begonnen aan het eerste grote werkverschafflngsproject:
de weg Weper-FochteIoo-Veenhuizeni30 Nog geen jaar later volgde een tweede
project: de ontginning van de aan genoemde weg gelegen Weperpolder - 100 ha.
woeste grond zou bier in de volgende tweejaar worden ontgonnen tot grasland,
bouwland en bosi3 Hiermee was door de overheid de grondsiag gelegd voor
een sociaal beleid dat typerend voor de tussenoorlogse periode is geworden. Na
enkele jaren waren er alleen at in Ooststellingwerf honderden arbeiders, die zoals het Gemeenteversiag van 1926 het uitdrukt - teen groot deel van hetjaar
en bijna uitsuitend" in de gemeentelijke werkverschaffing werkten. Van hen
kwamen, zoals ik corder berekende, naar verhouding de rneesten uit Appelscha
en Haulerwijk, de arbeidersdorpen, die opnieuw het zwaarst van de crisis to
lijden hadden.
Het jaar dat de definitieve omsiag van de conjunctuur inluidde was 1921. En
evenals bij de vorige grote crisis werden Iandbouw en veenderij weer gelijktijdig getroffen. In het Gemeenteversiag van 1920 beet het nog dat het veenbedrijf
wegens "de duurte der brandstof een buitengewoon best jaar" achter de rug had.
Vanaf 1921 horen we niets anders meer dan klachten over de dalende prijzen en
toenemende verliezen. Volgens de ledenlijst van het Laweijscontract nit 1924
waren ben naast de Heren Compagnons nog maar zes grotere en 26 kleinere
verveners actief. Het aantal arbeiders dat waarschijnlijk niet langer meer dan
enkele woken per jaar in het veen werkte, was in 1929 teruggelopen tot 133.132)
Ben jaar later bij de Volkstelling gaven in heel Ooststellingwerf niet meer dan
15 mensen als beroep turfgraver op. Hieruit concludeer ik dat de veenderij voor
de meeste arbeiders en kleine verveners tot een nevenactiviteit ineen was
geschrompeld.
Oorzaak van de grootste eilende was deze keer dan ook zeker de teruggang in
de landbouw, waarover voor het eerst in het begin van 1921 door De Ooststellingwerver wordt geschreven.'33 In de bete wereld was overproduktie in de
landbouw ontstaan. Op het moment dat het bericht verscheen, deden de gevolgen daarvan zich sterker gevoelen in de akkerbouw dan in de veeteelt. Ook nog
in 1923 liepen in de bete sector de belastbare inkomens terug; het meest echter

in de akkerbouw.'34 In 1924 schijnt zich even een kleine opleving te hebben
voorgedaan,135 maar at in 1926 wordt weer melding gemaakt van prijsdalingen,
nu ook voor melk en slachtvee.136 Aan het einde van het jaar was de prijs van
melk met een derde gedaald.'37 Hierop volgde in de jaren dertig de volledige
ineenstorting van de markt. De prijzen van slachtvarkens - een belangrijk
produkt voor veel kleine boeren in Appelscha - waren in 1931 zo ver teruggelopen dat de boeren hun beesten liever gratis op de markt weggaven dan ze nog
langer te moeten voereni38 Hierin past de mededeling van een van mijn
informanten dat je in die tijd moest oppassen na een bezoek aan de markt niet
meer varkens te hebben dan bij aankomst, omdat andere boeren alsje even niet
oplette hun onverkochte varkens op jouw wagen gooiden. Andere berichten over
de steeds ernstiger wordende crisis die 1k in dejaargangen 1931 en 1932 van De
Ooststellingwerver vond, hebben betrekking op de lagere grondprijzen, de
dalende opbrengsten van de jaarlijkse grasverkopingen'39 en de toenemende
slacht van jongvee.'40 Het volgende voorbeeld toont aan hoe slecht de situatie
was geworden. In april 1933 beurde een boer voor I koe, 4 schapen en 7
lammeren nog geen f. 10O,_;"0 vergelijk dat eens met de duizenden guldens
extra-winst die een collega twintig jaar eerder op zijn aardappe!oogst had
behaatd. Begrijpelijk dat bij vele boeren, vooral de kleinere onder hen, de nood
zo hoog steeg dat zij evenals de arbeiders een beroep moesten doen op de
werkverschaffing. 142)
Anders dan tij dens de crisis aan het eind van de vorige eeuw werden nu zowel
door particulieren als de overheid allerlei initiatieven ontwikkeld om tot een
verlichting van de problemen te komen. Een van de eerste voorbeelden hiervan
was in 1928 de oprichting van plaatselijke tuinbouwverenigingen te Appelscha,
Haulerwijk, Oosterwolde en Donkerbroek.143) Het idee erachter was door de
stimulering van de teelt van andere gewassen - genoemd worden erwten, bonen
en bloembollen - de afzetproblemen te verminderen. Concrete maatregelen die
in dit verband door de Appelschaaster vereniging werden genomen, waren de
oprichting van een proeftuin waarvoor de Reservekas grond beschikbaar
steJde,'44 het organiseren van cursussen'45 en het afsluiten van contracten met
conservenfabrieken, zoals Tieleman en Dros te Leiden"') en Wilco te Assen.'4
Volgens De Ooststellingwerver van 7 februari 1930 boekte de vereniging in het
eerste jaar van haar bestaan een redelijk resu!taat. Vandaar ook waarschijnlijk
dat in hetzelfde jaar het ledental van 15 tot 47 steegi48 Of de vereniging de
opgaande lijn heeft kunnen vasthouden, is echter zeer de vraag. In 1931 slaagden niet alle verenigingen erin een contract met een conservenfabriek af te
sluiten." Moge!ijk is men hierdoor in de volgendejaren meer op de bloembo!lenteelt overgegaan. In het voorjaar van 1932 kon men in Appelscha de bolienvelden in bloei zien staan.'50 Een ander s!echt teken is dat van de vier verenigingen alleen die te Appelscha en Haulerwijk - waarschijnlijk niet toevallig in
de beide dorpen die het meest van de crisis te I ijden hadden - de hele vooroorlogse periode hebben bestaan.'50 Wei was in 1939 het ledental van de Appelschaaster vereniging tot 35 teruggelopen.'52 Had dit experiment in de tuinbouw
enig succes, voor andere initiatieven geldt helaas dat ze nooit verder zijn
gekomen dan een eerste gedachtenuitwisseling. Zo lanceerde in 1929 het
gemeentebestuur het idee een eiermarkt in Oosterwolde op te richten.'53 Er
werd een aantal keren in de Raad over gesproken, maar om mij onbekende
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redenen is van de uitvoering niets terecht gekomen. Van de in de Geheime
Raadsvergadering van 26 maart 1931 gedane suggestie, de mogelijkheid van de
stichting van een conservenfabriek in de gemeente to onderzoeken, is de
onuitvoerbaarheid waarschijnlijk nag snefler duidelijk geworden. Na doze ene
keer wordt er noah meer jets van gehoord. Dat de uitkomsten van dit soon
initiatieven tegen zijn gevallen, is niet onbegrijpelijk. Het doorvoeren van
structurete verbeteringen in de economie stuit in de regel in een crisistijd op
grate problemen. In de tussenoortogse periode gaat ook de rijksoverheid zich
meer on meet met de economische ontwikkeling bemoeien. Als het eerste
voorbeeld van een steunmaatregel year het platteiand noem 1k de Landarbeiderswet van 1920, die het landarbeiders mogelijk wilde maken een eigen
bedrije te stichten.154) Zij hoefden daarvoor zeif slechts 10% van het benodigde
kapitaal op tafel to leggen, de rest word in de vorm van een lening door de
overheid bijgepast als het totaaIbedrag tenniinste niet de f 4000,-- overschreed.
De uitvoering van de wet word opgedragen aan de gemeenten. Met bet cog
hierop richtte het gemeentebestuur in juli 1920 de Landarbeidersstichting Ooststeilingwerf op, waarin naast de burgemeester vertegenwoordigers van de
verschillende dorpen zitting hadden. Voor Appelseha vervulden bijvoorbee)d in
1929 de heron Reitsrna en Van den Bosch doze functie.'553 Dc stichting onderzocht de aanvragen, waarna bij een positieve bevinding een voorstel tot goedkeuring aan de Gemeenteraad word gedaan. Bij het doornemen van de raadsverslagen bleek mij dat op doze wijze tussen 1921 on 1938 tenminste vijftien
!andarbeiders uit Appelscha een eigen bedrijfje hebben kunnen beginner. Dit
aantal lijkt misschien niet zo groat, maar het gaat tech am een 10% van het
totaal aantal boeren in het dorp. Bovendien moot warden bedacht dat men het
economisch getij bepaald niet heeft meegehad on dat waarsehijnlijk oak de
enkele honderden guldens eigen geld die de arbeider moest hebben, een hindernis hebben gevormd.
Toen in de dertiger jaren de crisis haar dieptepunt bereikte, ging de regering
zich oak meer direct met de problemen in de Iandbouw bemoeien. Boeren
moesten zich aansluiten bij de z.g. crisiscentrales, die hun voor de verschillende
produkten een door de staat vastgestelde prijs betaa1den)56 Als een voorbeeld
van een dergelijke instelling, waarmce veel boeren in Appelscha te maken
hebben gehad, noem ik de varkenscentrale. Volgens Dc Ooststellingwen'er van
26 augustus 1932 konden de boeren toen hun varkens aan de centrale teveren
tegen een vergoeding van IS ct, per pond. Als afleveringspunt word Wolvega
aangewezen, maar oindat voor de boeren in Ooststellingwerf de afstand naar
doze plaats vrij groat was, word in december van hetzelfde jaar oak in Oosterwolde een 'Ieverplaats gevestigd.'57 Soortgelijke regelingen werden ingevoerd
year andere landbouwprodukten. In Dc Ooststellingwerver warden in 1932
steunmaatregelen genoemd voor de zuivel, 158) en in 1933 voor een aantal
akkerbouwgewassen. 159) 1-Iiernaast is er sprake van produktiebeperkende
maatregelen voor o.a. aardappelen,'60 bloemen en bloembollen,'61 groente,'62
varkens'63 en melk.164)
Len voorbeeld van een heel andcre vorm van steun levert de in 1934 gevoerde
actie am het gebruik van melkbrood to bevorderen.'65 Doe] was natuurlijk bet
wegwerken van de melkoverschotten, maar ondanks een intensieve reclamecampagne waarvoor in Ooststellingwerf zelfs een comité word opgericht o.I.v. de

burgemeester, had de actie weinig succes. Het feit dat melkbrood duurder was
dan brood bereid met water zal een niet te nemen barrière hebben gevormd.
Urn positief te eindigen noem 1k als Iaatste maatregel van de rijksoverheid de
nieuwe Pachtwet van 1 novernber 1938.166) Zij maakte een eind aan de wantoestand dat een pachter na het verstrijken van de huurtermijn - meestal op 12 mei,
vroeger een beruchte datum - zonder meer van het bedrijf kon worden afgezet.
Naar in Dc Ooststellingwerver van 17 mel 1935 wordt gezegd, bleven ondanks
het regeringsingrijpen de uitkornsten van de landbouw slecht. VeIe kleine
boeren zaten aijaren in de werkverschaffing. In oktober 1937 kwarn de regering
met een speciale steunregeling voor de landbouw, omdat de werkverschaffing
niet meer iedereen kon opnernen.167) Boeren die minder dan f 4,-- per week
verdienden, konden een beroep op de werkverschaffing blijven doen. Zij die op
een bedrag tussen de f 4,-- en F 9,-- uitkwamen, werden met steun op het eigen
bedrijf te werk gesteld. Zij konden daar cultuurtechnische werken uitvoeren en
een schuur of huis bouwen. Up 1 januari 1938 blijkt dat 296 kleine boeren in de
gemeente van een van daze regelingen gebruik maakten; begin 1939 was hun
aantal zelfs tot 340 opge1open)68 Hoeveel van hen in Appelscha hebben
gewoond, kan ik niet zeggen. Maar gezien de grote ornvang van het kleinbedrijf
hier mag men hun aantal zeker schatten op enige tientallen.
Uiteraard had de crisis niet minder ernstige gevolgen voor de arbeiders, die
voor hun inkornsten voor het overgrote deel van de landbouw athankelijk waren.
Tussen 1927 en 1936 daalde hun gemiddelde loon van f 17,-- naar slechts F 15,-per week. Daarmee behoorden zij in die tijd tot de slechtst betaalde werknemers: iernand die minder dan f 800,-- perjaar verdiende, kreeg geen aanslag van
de inkomstenbelasting opgelegd omdat zijn inkornen onder het toentertijd
geldende welstandsminimum bleef'69 Maar zo mogelijk nog erger was her grote
gebrek aan werk. Zoals nit de al genoemde werkloosheidscijfers b!ijkt, vormden
de land- en veenarbeiders verreweg de zwaarst getroffen groep. Voor hen was er
bi] werkloosheid maar een uitweg: de werkverschaffing. Zoals ik eerder schatte,
is in de wintermaanden van sornrnige jaren nagenoeg de hele Appelschaaster
arbeidersbevolking, zijnde enige honderden mensen, daarin terecht gekomen.
Enige van de eerste werkverschaffingsproj ecten noemde ik al om daarmee het
begin van de ornslag in de conjunctuur te kunnen bepalen. ben na 1921 de
crisis verergerde, is de overheid op deze eenmaal ingeslagen weg voortgegaan
(afb. 46).

1875
1905
1919
1929
1939

Totale oppervi the
cultuurgrond in ha.

Oppervlakte naalden lootbos in ha.

9.733
8.619
9.676
11.344
16.288

203
417
537
926
1.427

Aft. 46 Oppervlakte cultuurgrond en bos in Ooststellingweif (1875-1939).
Bron: ETTh Welvaartsproblernen van de gem. Uostste!lingwerf, Blage 5.

Gedurende tientallen jaren zijn elke winter honderden arbeiders aan het werk
gezet bij de wegaanteg en de ontginning of bebossing van woeste gronden. Door
do aard van het aangeboden work doet de werkverschaffing stork denken aan de
crisisbestrijdingsmaatregelen uit de 19e eeuw. Het lijkt alsof men die draad
weer heeft opgepakt, omdat nientand cen andere optossing voor bet probteem
wist. In de Gemeenteraad van Ooststellingwerf wordt wel voortdurend over
allerlei aspecten van de werkverschaffing - loon, werkomstandigheden en
werktijden - gediscussicerd, maar niet over de opzet van bet instituut zeif. Het
enige versehit met vroeger is dat de overheid zich nu veel actiever opstelde: het
gemeentebestuur is voortdurend bezig geweest nieuwe projecten to vinden. Ook
om de tezer een indruk te geven van de grote vtucht die de werkverschaffing
nam, noem ik hiervan de voornaamste.
In 1922 blijkt de aanleg van de Staatsbossen te zijn opgenomen in de werkverschaffingsprojecten)70 Volgens lie Ooszstellingwerver van 1 november 1935
was de aanplant loon tot aan de Drentse grens gevorderd. Tussen 1921 en 1923
stelde de regering de Rijkswerkinrichting to Veenhuizen, waar normaal alleen
veroordeetden werkten, open voor werkiozen. In de zomer van 1922 hadden at
160 mensen uit Ooststellingwerf bij deze instelting aangektopt.17 U In april 1924
richtten de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Leek en
Norg met steun van bet Rijk de N.V. Ontginningsmaatschappij lie Line ProvEnciën op.172) Het startkapitaal bedroeg 1 9000,--, dat besteed zou worden aan
ontginningsprojekten ter bestrijding van de werkloosheid. Tot de eerste gebieden die op de schop gingen, behoorden het Eenerveld onder Hau!erwijk en het
Fochtetoerveld benoorden Appelscha)") In hetzetfdejaar 1924 word bovendien
begonnen aan kleinere werkverschaffingsprojecten onder Laag-Duurswoud en
Jardinge, twee buurtschappen niet ver van OosterwoldeJ74 In 1931 begon de
N.V. De Drie Provincien met de ontginning van het grote heideveld - bijna 200
ha. - tussen Appelscha en Smilde.'75 Enige jaren hierna volgde het laatste van
de grote heideveiden bij Appelscha, dat in de richting van Langedijke en Elsloo
(ongeveer 350 ha.).'76 Ook in diezeilde tijd word bij Appelscha een kteiner stuk
woeste grond van 80 ha., dat aansloot op de ontginningen in het Fochteloerveld,
grotendeels omgezet in bouwland.177) Afgeleid van haar omvang kreeg deze
ontginning de naam 'Tachtig Bunder'. Fliernaast werden nog een groot aantal
kleinere werken uitgevoerd waarvan ik noem: de verbetering van de afwatering
van bet K!eindiep (1921),I7 de ontginningen bij de Hildenberg (1924),' de
verbetering en verharding van de Drentseweg (1929-193I),° de verharding
van de weg Appelseha - Etsloo (1931),18U de verharding van de weg )angs de
Derde Wijk (1932) en langs de Lerste on Vierde Wijk (1933), de aanleg
van bet Openluchttheater (een project veer werktoze jongeren, in 1935 opgezet
door de Ned. Ver. tot Alsehaffing van Alcoholische Dranken) on de aanleg
van het zwembad (1937)285) Waarschijnlijk is deze opsoniming niet volledig, 1k
ben bij bet onderzoek niet verder gegaan dan bet nakijken van de krant en de
Gemeenteraadsverslagen. Maar ook zo wordt de grote omvang van do werkverschaffing duidelijk: bet ontginningswerk heeft in Appelscha en omgeving in
deze tijd zijn hoogtepunt bereikt. Daarmee is ongetwijfeld een nuttig work
verricht, om met de woorden van de vroegere burgemeester van Ooststellingwerf, J.J.G.S. Falkena (1918-1928), to spreken.Th6 Maar bij de wijze waarop het
work tot stand is gebracht, kunnen de nodige vraagtekens worden geptaatst.

De arbeid die de tewerkgestelden moesten verrichten was zwaar. Op de
Bisloerheide - 1k kan maar één voorbeeld geven, maar het zal elders niet veel
anders zijn gegaan - diende de grond 1 '/2 m diep te worden uitgespit en vervolgens op karretjes te worden gegooid. De arbeiders waren dus voortdurend bezig
de grond 2 a 3 m op te gooien. Men kan zich voorstellen dat dit werk voor
sommigen te zwaar was. Maar daar werd geen rekening mee gehouden, klaagden twee arbeiders in De Ooststellingwerver van 27 augustus 1937. Ben mogelijkbeid om zo nu en dan tussendoor even uit te rusten hadden de arbeiders ook
niet, want alles wat gedaan moest worden was aangenomen werk. 's Maandags
bij het begin van de werkdag werd door een baas een stuk grond uitgemeten dat
een groep arbeiders in de komende week moest bewerken. Daarvoor werd een
loonbedrag afgesproken gebaseerd op het maximale uurloon van 26 ct. De
grootte van de lap grond was zodanig dat als niet hard werd doorgewerkt her
karwei niet op tijd klaar kon zijn. En dan gingen de arbeiders aan bet eind van
de week met minder dan bet afgesproken loon naar huis. Meer dan eens werden
hierbij de grenzen van het aanvaardbare overschreden. Soms was bet werk zo
zwaar dat wat men ook deed, bet maximumloon niet kon worden gehaald. Ook
waren er bazen die er een genoegen inschepten meer grond afte meten dan was
afgesproken. Protesten van de arbeiders tegen dit soort misstanden hielpen in
het algemeen niet Ontstond er ernstige onenigheid dan liepen de arbeiders de
kans uitgesloten te worden, met als gevoig dat men geen loon of steun meer
kreeg en uitsluitend moest leven van een aantal winkelbonnen voor de kruidenier en de bakker.187) Dit soort praktijken maakte de werkverschaffing gehaat bij
de arbeiders. Men voelde zich door de overheid behandeld als recbteloze slaven.
1k geef een voorbeeld. In 1936 legden 57 uitgesloten arbeiders bun zaak in een
ingezonden brief in De Ooststellingwerver voor aan de inwoners van de gemeente.'8 Het initiatief was geboren uit pure onmacht: hoewel was gebleken
dat ze het recht aan hun kant hadden, bleven de autoriteiten weigeren negen van
ben weer in de werkverschaffing op te nemen. Door de zaak openbaar te maken
hoopten zij in elk geval de steun van de bevolking voor hun strijd "tegen onrecht
en willekeur" te krijgen.
Dit gevoel van verbittering bij de arbeiders werd aangewakkerd door de vele
in de loop van de tijd doorgevoerde verslechteringen in de loon- en steunregelingen. De opeenvolgende kabinetten die Nederland in deze jaren regeerden,
wisten geen andere oplossing voor de steeds ernstiger wordende crisis te
bedenken dan aanpassen en bezuinigen. Daarbij werden de tekorten van de
overheid afgewenteld op de bevolking, vanzelfsprekend in de eerste plaats op
ben die slechts geld kostten. Toen de gemeente Ooststellingwerf in 1921 met de
werkverschaffing in de Weperpolder begon, werd het hoogst haalbare loon
vastgesteid op f 3,-- per dag. Daarvan kon men toen al eigenlijk niet leven, maar
zoals de burgemeester zei: "dit werk is ook alleen om de mensen door de slechte
tijd been te belpen"J89 In 1922- dos maar een jaar later - besloot de minister bet
grondloon terug te brengen naar 20 ct. per nut, alleen 'de beste arbeider" kon 27
ct. halen, wat neerkwam op ongeveer f 2,40 per dag.'90 Naar bet oordeel van het
SDAP-raadslid A. Hoekstra uit Appelscha zou hierdoor bet bestaansniveau van
de arbeiders tot onder bet absolute minimum dalen. Maar een verzoek van de
Gemeenteraad aan de minister om verhoging haalde weinig uit. De gemeente
mocht eventueel een kleine "verruiming toepassen" of de werkweek verlengen
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tot 50/55 nor, zodat op die manier jets meer kon worden verdiend.'91 In 1924/25
wordt als het gemiddelde uurloon bij De Drie Provincien 24 et. genoemd,
enkelen kwamen op 27 ct.192 Dit betekende dat als de hele week kon worden
gewerkt, men een weekloon haalde van zo'n f 12,--. Maar als het weer tegen zat,
garandeerde de overheid slechts een loon van f 10,_.193) Volgens De Ooststellingwerver van 29 januari 1932 waren er toen vele mensen die al jaren onafgebroken in de werkverschaffing hadden gewerkt voor eenjaarloon van ongeveer
f 600,--, dus ver onder de ben voor de inkomstenbelasting geldende welstandsgrens.
In hetzelfde jaar ging de minister er echter toe over een verdere verslechtering
door te voeren. Na 1930 was de werk!oosheid in heel het land met sprongen
toegenomen, zodat de werkverschaffing onmogelijk meer iedereen kon opvangen. Bovendien werd het steeds moeilijker nog geschikte projecten te vinden.
Derhalve besloot de minister tot de invoering van een rouleersysteem: men zou
een week in de werkverschaffing zitten en daarna een week steun ontvangen.'94
Het steunbedrag werd vastgeste!d op f 7,-- per week voor arbeiders die georganiseerd waren in een vakbond en op f 6,50 voor ongeorganiseerden, omdat deze
laatsten geen bijdrage hoefden te betalen aan de werkloosheidskassen van de
bond. Hier kon overheen komen een kleine toeslag voor de kinderen van 75 et.
per week/per kind en een tegemoetkoming in de woninghuur. Het totaa!bedrag
was echter gebonden aan een maximum van f 9,60, resp. f 9,10 per week.'95
1-lierdoor ging van velen bet inkomen - ik mag wel zeggen - fors omlaag. Had
men in de werkweek' nog zon f 12,--, in de steunweek liep dat terug tot f 6,50
A f 9,60; dat was gerekend over veertien dagen een achteruitgang van 10% a
20%. Voorts werd ten aanzien van steuntrekkende werklozen ook nog bepaald
dat van eventuele neveninkomsten tweederde in mindering werd gebracht op de
steun.196 Dezelfde korting zou worden toegepast als een bejaarde inwoonde die
ouderdomspensioen genoot.'97 Het al uiterst lage bedrag daarvan, f 3,-- per
week, leidde dus ook nog eens tot een korting van f 2,-- op de steun. Een
vermoedelijk hiermee in verband staand verzoek van de Gemeenteraad aan de
minister om gezinsinkomsten van f 3,-- en minder van de regeling vrij te stellen
werd door laatstgenoemde echter afgewezen.198) Vandaar dat steuntrekkenden
elke dag moesten stempelen en contro!eurs werden aangesteld om 'zwart
werken tegen te gaan. 199)
Maar dit was eerst het begin. De bezuinigingsmaatregelen zouden elkaar in de
volgende jaren in nog sneller tempo gaan opvolgen. Op 24 maart 1933 meldde
Dc Ooststellingwerver dat de steunregeling opnieuw was veranderd. Alleen de
hoofden van grote gezinnen en boeren mochten nog in de werkverschaffing
worden opgenomen; de hoofden van kleine gezinnen alsmede timmerlieden,
metselaars en fabrieksarbeiders kwamen blijvend in de steun. Daarmee vielen
laatstgenoemden permanent terug op een inkomen van f 6,50 tot f 9,60 per
week, of te wel in een jaar van ongeveer f 340,-- tot f 500,--. Dat was om en
nabij de helft van het bij de inkomstenbelasting gehanteerde welstandsminimum. Hoeveel mensen de dupe van deze regeling zijn geworden kan men
opmaken uit een bericht in Dc Ooststellingwerver van 1 september 1933. Van de
destijds 6/700 werkloze gezinshoofden in de gemeente zaten op dat moment 340
in de werkverschaffing, al de hoofden van kleine gezinnen aismede de mensen
van boven 55 jaar waren uit de werkverschaffing ontslagen.
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De volgende maatregel liet echter niet lang op zich wachten. Op i juni 1934
verscheen in De Ooststellingwerver de aankondiging dat per I juli a.s. de
steunbedragen met f 1,-- a f 1,50 zouden worden verlaagd. Uit de op 6juli 1934
in dezelfde krant gepubliceerde precieze regeling blijkt dat voorts de maxima f 9,60 voor georganiseerden en f 9,10 voor ongeorganiseerden - afhankelijk
werden gemaakt van bet kinderaantal. Bijgevofg zouden zij gaan variëren van
f 9,30 tot f 10,80 voor georganiseerden en van f 8,20 tot f 9,70 voor nietgeorganiseerden. Er moet echter bij worden gezegd dat de hoogste bedragen
alleen golden voor gezinnen met lien kinderen en meer. Voor de meeste gezinnen was belangrijker dat tevens de steun per kind werd verlaagd van 75 ct. naar
50 et. In een raadsvergadering waarin deze nieuwste maatregel van de minister
ter sprake kwam, werd door bet SDAP-lid Houtsma geconstateerd dat als gevolg
ervan sommige mensen nu nog slechts f 5,-- a f.6,-- steun per week kregen.200
"Hoe kunnen die nog op hun benen lopen", zo luidde zijn vraag aan het eind van
zijn betoog.
Toch was dit nog niet de laatste maatregel. Injuni 1937 ontvingen de gemeenten een schrijven van de regering, waarin stond dat het aantal werkiozen in de
werkverschaffing en in de steun moest worden beperkt. Voor Ooststellingwerf
zou het aantal niet meer dan 445 mogen bedragen.201 Degenen die niet meer
voor steun in aanmerking kwamen, zouden zich bij bet Burgerlijk Armbestuur
moeten vervoegen. Volgens het CPN-raadslid Jan Herder werden vooral veel
kleine boeren door deze maatregel getroffen.202 B. en W. gaven dit toe en
vonden ook de gevolgde methode onjuist, maar achtten - daar in de zomer toch
de meeste boeren uit de werkverschaffing zouden afvloeien - de gevolgen op
korte termijn aanvaardbaar.203 1k moet hieraan toevoegen dat - zoals we a!
zagen - de minister in oktober 1937 met een nieuwe regeling voor de gedupeerde boeren kwam.
Afgezien van deze diepingrijpende maatregelen voerde de overheid nog
allerlei kleine verstechteringen in bet steunbeleid door, die ik hier niet zal
noemen. In het bovenstaande is voldoende aangetoond dat het welvaartsniveau
van veel arbeiders en kleine boeren in deze periode opnieuw tot een absoluut
minimum is gedaald. In de jaren dertig werd het zelfs zo erg dat maatregelen
moesten worden genomen om te voorkomen dat niet, zoals aan het eind van de
vorige eeuw, sommigen van honger en ellende zouden omkomen. De rijksoverheid ging er toen toe over om voedseihulp te verstrekken aan langdurig werklozen. Zij konden tegen sterk gereduceerde prijs onder andere vlees in bIik,2°4
margarine205 en haring206 kopen. Voorts werden ten behoeve van hen inzameIingsacties voor kieren georganiseerd.207 De langdurige economische crisis van
de jaren twintig en dertig leidde tot sociale toestanden, die zich in eigen land
alleen met die aan bet eind van de 19e eeuw laten vergelijken en in wereidverband alleen met die in de huidige onderontwikkelde landen.
Dc sociale verhoudingen
Als gevolg van de zeer eenzijdige economische structuar waren lange tijd in
Appelseha de beroepsverdeling en de door verschillen in materiele weistand
bepaalde sociale verhoudingen nagenoeg identiek (afb. 47). Aan de top van de
sociale pyramide stonden de veenbazen. Zij omvatten slechts enkele procenten
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Masse I bestaat voor 95,2% nit arbeiders;
klasse 2 voor 67,5%.
Het grootste aantal Iandbouwers is te
vinden in de klassen 6 tIm 8.
In de klassen 15 tIm 21 zitten 7 personen:
4 veenbazen, 2 iandbouwers en I zonder
beroep.
GA., Inv. no 1029

Kiasse I bestaat voor 97,3% uit arbeiders;
klasse 2 voor 79,40/.
In de klassen 18 Um 31 zitten 9 personen:
8 veenbazen en I winkelierster, weduwe
van een veenbaas.
GA., Inv. no. 1037

Masse I bestaat voor 94,3%uit arbeiders;
klasse 2 voor 23,4%.
In de klassen II tIm 18 zitten 9 personen:
alien veenbazen.
GA., Inv. no. 1035

Masse I bestaat voor 97,9% nit arbeiders;
klasse 2 voor 100%.
In de klassen 19 tIm 35 zitten 10 personen:
alien veenbazen.
G.A., Inv. no. 1038

Masse I bestant voor 98,9% uit arbeiders;
klasse 2 'voor 86,2%.
In de klassen 19 tIm 28 zitten 10 personen:
alien veenbazen.
GA., Inv. no. 1038

Masse I bestaat voor 97,1% uit arbeiders;
klasse 2 voor 89,3%.
In de klassen 22 tIm 37 zitten II personen:
9 veenbazen, I boer en I middenstander.
GA., Inv. no. 1039

19 t. 29

Masse I bestaat voor 91,6% uit arbeidcrs;
klasse 2 voor 54,7%.
In de klassen 22 tIm 38 zitten 10 personen:
9 veenbazen en I boer.
GA,. Inv. no. 1041

GA., i,,. no- 1041

GA.. Inv, no. 1041

Afb. 47. Sociale stratjficatie van Appelscha Bron: GA., Inv. no. 1029, 1035,
1037, 1038, 1039, 1041 (Kohieren van de Hoofdelffke Oinslag 1860, 1870,
1877, 1885, 1895, 1904, 1911, 1917en1925/26).
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van de bevolking. De zeer brede basis werd gevormd door de veenarbeiders. In
de 19e eeuw maakten zij we! zo'n 60/70% van de bevolking uit, daarna nam hun
aandeel jets af. Tot de middengroepen bestaande uit boeren en beroepsbeoefenaren in de tertiaire sector behoorden voor 1900 slechts enkele tientallen
procenten van de mensen. Onder invloed van de economische veranderingen in
het begin van deze eeuw zien we in deze groepen in later tijd een lichte groei
optreden.
De voorstelling van zaken die ik bier geef en aanschouwelijk heb gemaakt in
de nevenstaande grafieken, is gebaseerd op belastinggegevens, die zijn te
vinden in de z.g. Kohl eren van de Hoofdel4jke Oms1ag.208 Zoals ik zo meteen
uiteen zal zetten, moeten zij met de nodige voorzichtigheid worden geInterpreteerd, maar in samenhang met de uitkomsten van de beroepste!lingen zijn ze
zonder twijfel betrouwbaar genoeg om mee te kunnen werken. De Hoofde!ijke
Omsiag was een door de gemeente geheven belasting op het inkomen. De
grondsiag ervoor was een elk jaar door de Gemeenteraad opgesteld kohier,
waarin van alle be!astingplichtigen de naam aismede de belastingcategorie
waarin zij waren ingedeeld, werden vermeld. Deze kohieren, en dat is ook een
van de redenen dat ik er bier een beroep op doe, zijn voor een lange reeks van
jaren tussen 1856 en 1926 in het Gemeentearchief van Ooststellingwerfbewaard
gebleven.
1k moet over de samenstelling van de kohieren nog jets meer zeggen, omdat
daaraan voor ons gebruik ook een aantal tekortkomingen kleven. Dc belangrijkste daarvan vloeit voort uit het feit dat onder de Hoofdelijke Omslag alleen
de inkomens vielen van de mensen die, naar schatting van de Gemeenteraad,
meer verdienden dan een bepaa!d minimum. 1k had het er at even over dat de
hoogte van deze be!astingvrije voet mag worden beschouwd als een weistandsminimum. Derhalve ontbreken van degenen die een lager inkomen dan deze
grens hadden de financiele gegevens. Tot hen behoorden natuurlijk allereerst de
armen; van deze groep kan uit de totaaltelling ongeveer de omvang worden bepaa!d. Ben andere groep van wie om deze reden de verdiensten in de regel
onbelast bleven, werd gevormd door de vrouwen en kinderen. Hierdoor wordt
het beeld ongetwijfeld vertekend. De enigen die met hun inkomen boven de
welstandsgrens uitkwamen en dus in het kohier werden vermeld, waren de
volwassen mannen die meestal tevens gezinshoofd waren. Maar zoals 1k al
eerder uiteenzette, werkten in veel gezinnen ook de vrouw en enige oudere
kinderen mee. Omdat de belasting echter hoofdelijk werd omgeslagen, bleven
hun verdiensten buiten schot. Bijgevolg kunnen we geen inzicht krijgen in de
gezinsinkomens, hoewel die eigenlijk voor deze tijd maatgevend zijn. Een heel
andere tekortkoming wordt veroorzaakt door de manier waarop de hoogte van
het inkomen werd bepaa!d. Dit berustte niet op een opgave van de belastingp!ichtige, maar op een schatting door de Gemeenteraad. 1k weet niet in hoeverre
die schattingen betrouwbaar zijn. Wei is mij bekend dat sommige aangeslagenen ertegen in het verweer kwamen - er was beroep moge!ijk op de Gemeenteraad - en van socialistische zijde wel eens twijfel eraan is geuit. Tenslotte meet
ik crop wijzen dat een extra gegeven uit deze bron die de bruikbaarheid ervan
zeer verhoogt, niet voor allejaren beschikbaar is. Tot 1911 wordt naast de naam
van de aangeslagene ook steeds zijn beroep opgegeven, waardoor een relatie
tussen de economische positie en de hoogte van de aanslag kan worden gelegd.
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Om mij onbekende reden zijn echter na genoemd jaar de beroepen weggelaten.
Bij de bewerking van bet materiaa! heb 1k mij beperkt tot een aantal peildata.
Ben dergelijke aanpak is gerechtvaardigd omdat maatschappelijke verhoudingen
- ik verwijs naar de cijfers over de beroepsverdeling - niet aan snelle veranderingen onderhevig zijn. De keuze van de data vindt haar verklaring in de eerder
besproken economische ontwikkeling. De peilingen van 1860, 1870 en 1877
zijn bedoeld om een beeld te geven van de tijd, waarin het veenbedrijf nog
floreerde. Die van 1885 en 1895 omvatten de jaren dat de bedrijfstak zijn
diepste crisis doormaakte. De peilingen van 1904, 1911 en 1917 moeten worden
gezien als pogingen om bet sociale effect te meten van de meer voorspoedige
economische ontwikkeling in het begin van deze eeuw. De naar bet lijkt in dit
geval zeer willekeurige keuze van de data is mede bepaald door hiaten in het
bronnenmateriaal. Hetzelfde geldt voor de laatste peiling van 1925/26; voor de
jaren erna zijn in het Gemeentearchief geen gegevens meer over de lloofdelijke
Omsiag voorhanden. Naar 1k hoop, werpen de cijfers van dit enejaar enig Iicht
op de sociale gevolgen van de na 1920 inzettende verslechtering van de conjunctuur.
De manier waarop ik de uitkomsten van de tellingen van de kobieren in de hier
afgedrukte grafieken heb verwerkt, hoeft na het voorgaande nauwelijks meer
toelichting. De enige uitzondering vormt de gehanteerde kiassenindeling, die
helaas niet altijd dezelfde kan zijn. Ook op dit punt is men afhankelijk van de
mogelijkheden die de bronnen bieden. Er moest in de loop van de tijd - bet
meest in de beginjaren van deze eeuw - voortdurend in de klassenindeling
worden geschoven, omdat anders door de stijging van de lonen en prijzen de
bedragen ervan iedere reele waarde zouden verliezen. Om dezelfde reden diende
ook de belastingvrije voet regelmatig te worden opgetrokken. Derbalve kunnen
uit de grafieken geen conclusies omtrent de precieze verscbillen in welvaart
tussen de onderscheiden belastingklassen worden getrokken. Bij de hieronder
volgende toelichting bij de grafieken zal 1k hierop nader terugkomen.
Wat bij de bestudering van de grafieken natuurlijk het meest opvalt, is de
grote omvang van de onderste groepen. De langste tijd wordt verreweg het
grootste aantal aangeslagenen - in de 19e eeuw zelfs de helft of meer - gevonden
in de laagste belastingklasse. Pas in bet begin van deze eeuw ebt dit verschijnsel
enigszins weg, wat waarschijnlijk samenhangt met de langzame verbetering van
de economie boewel deze verklaring, zoals verderop zal blijken, wel nuancering
behoeft. Doordat voor de meeste jaren ook de beroepen van de aangeslagenen
bekend zijn, weten we dat tot deze laagste kiassen bijna uitsluitend arbeiders
behoorden. In de I 9e eeuw waren zij praktisch de enigen die in de eerste
belastingklasse zaten. In de tweede kiasse vormden zij in de regel ook nog de
grootste groep, in de derde of een hogere kiasse kwamen zij zelden voor. Dit
bevestigt de ook uit de economische gegevens naar voren komende conclusie
dat bet overgrote deel van de arbeiders tot de arme bevolkingsgroep moet
worden gerekend. Zij hadden een inkomen dat schommelde om en nabij het
bestaansminimum. Gezien hun aandeel in bet totaal heeft deze groep grotendeels het sociale gezicht van Appelscha bepaald.
De middengroepen - om met een moderne term te spreken - bestonden destijds
vooral uit boeren, kleine neringdoenden en mensen in overheidsdienst. In de
19e eeuw vormden zij een betrekkelijk kleine minderheid: de belastingklassen
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waarin zij bet meest voorkwamen, omvatten niet meer dan 15 a 25% van het
aantal aangeslagenen. Pas na 1900 kan op dit punt van een beLangrijke verschuiving worden gesproken. Zo was voor bet eerst in 1917 de laagste betastingklasse niet meer de grootste en had de grafiek als geheel een evenwichtiger
vorm gekregen. Hierin komt ongetwijfeld de gunstige economisehe ontwikkeling in diejaren tot uiting.
Hoewel, zoals gezegd, aan de band van deze grafieken moeilijk de precieze
grenzen tussen de verschillende sociale groepen kunnen worden bepaald - de
overgangen zijn natuurtijk ook in werkelijkbeid vloeiend geweest - wordt wel
duidelijk dat de hoogste sporten van de maatschappelijke ladder bijzonder smal
zijn geweest en daarop beet Lange tijd bijna uitstuitend vertegenwoordigers van
de veenbazenfamilies hebben gestaan. Om te laten zien dat aan de top van de
sociale pyramide de verhoudingen tientallen jaren onwrikbaar hebben vastgelegen, heb 1k voor enkele peildata de hoogstaangeslagenen in een apart overzicht geordend (afb. 48). Het b!ijkt dat deze groep tot 1917 nagenoeg uitsluitend
veenbazenfamilies heeft omvat. Pas in het laatstgenoemdejaar vinden we naast
hen ook enkele anderen genoemd. In 1925 doet zich de unieke situatie voor dat
de hoogstaangeslagene niet meer een veenbaas is, maar de fabrikant Pieter Jan
Mulder. Hierin weerspiegelt zich natuurlijk de economische herorientatie van
Appelscha na 1900.
In verband met het onderwerp dat in dit bock centraal staat, moet ik nog even
jets zeggen over de politieke gevolgen van deze zeer scheve sociale verhoudingen. De lezer zal nu volledig begrijpen dat de social istisch gezinde arbeiders
bun acties vooral richtten tegen de veenbazen-elite. En doordat binnen de kleine
gemeenschap van het dorp bijna iedereen elkaar kende, kregen deze acties bijna
als vanzelf een sterk op de persoon gericht karakter. Een goed voorbeeld
daarvan geeft al meteen de stakingsactie van 1888. Naar W.A. v.d. Sluis in zijn
eerder besproken brief schreef, had hij grote angst dat hem en zijn familie
persoonlijk jets werd aangedaan. Meer voorbeelden zijn te vinden in de socialistische pers van die dagen. Bij het openlijk in de media uiten van klachten over
bet 'wangedrag' van de veenbazen werd in de regel direct op de man gespeeld.
Zo deed een anonymus in januari 1892 in de krant een boekje open over het asociale optreden tegenover zijn arbeiders van een Appelschaaster veenbaas, die
tevens lid was van Provinciale Staten. 2?9) ledereen in het dorp kon door deze
laatste toevoeging weten dat bet hier ging over Y.P. Reitsma. Hoe de arbeiders
over Reitsma's eigen werkinstelling dachten wordt duidelijk uit de voor hem
zeer denigrerende opmerking: "En hij Iigt lui op z'n sofa met zn lange pijp".
Een andere veenbaas die tevens armvoogd was - Fokke Landmeter dus - werd in
de krant belachelijk gemaakt door de vermelding van zijn bijnaam "brulbeer".2 t0 Nog grover was de aantijging tegen de veenbaas A.W. v.d. Sluis,
destijds de hoogstaangeslagene in het dorp, en zijn zoon Arend. Zij werden
openlijk uitgemaakt voor "ongedierte".2 Dergelijke persoonlijke aanvalten
passen in een tijd, toen de sociale structuur nog overzichtelijk was: de arbeiders
wisten tegen wie zij de strijd voor lotsverbetering moesten voeren.
Zoals 1k at uitlegde, geven de uit de kohieren van de Hoofdelijke Omsiag
verkregen cijfers niet een volledig beeld van de sociale opbouw, omdat een deel
van de beroepsbeoefenaren van betaling van deze belasting was vrijgesteld. Om
te kunnen bepalen hoeveel en welke mensen dit heeft betroffen, heb ik voor een
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I Lust van hoostaaiwes1a2enen 1885
1:
2 en 3:
-

4 en 5:
6 en 7:
8 en 9:
10:

A.W. v.d. Skis, vervener
J.H. Reinders, vervener
wed. H.J. Reinders, verveenster
F.J v.d. Bosch, vervener
M.J. Hoogeveen, vervener
W.A. v.d. Sluis, vervener
U. P. Reitsma, vervener
A.A. v.d. Sluis, vervener
wed. G. Reitsma, verveenster
H.G. Stoker, vervener

II Lust van hoogstaanes1aenen 1911
1 en 2:
3:
4:
5, 6 en 7:
8:
9:
10:

W.A. v.d. Sluis, vervener
H.H. Stoker, vervener
J.F. v.d. Bosch, vervener
wed. G.H. Stoker, zonder beroep
K.K. Jongsma, vervener
H.H. Zwart, landbouwer
U. P. Reitsma, vervener
A.A. v.d. Sluis, vervener
A.A. Vondeling, vervener
M. Boukema, vervener

III Lust van hoostaanaes1agenen 1925/26
1:
2:
3 en 4:

P.J. Mulder, fabrikant
H.H. Stoker, vervener
A.A. Vondeling, vervener
A.G. Reitsma, landbouwer
5:
J.J. Seidel, winkelier
6, 7, 8 en 9: J. Geers, geneesheer en directeur
J. Witvoet, boer en handelaar
H. Witvoet, boer en handelaar
J.F. v.d. Bosch, vervener
10:
J. Zwart. landbouwer en vervener

Aft. 48. Lust van hoogstaangeslagenen (1885, 1911 en 1925126). Bron: GA.,
Inv. no- 1038 en 1041.
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aantal peildata de veranderingen in de beroepsverdeling, zoals die uit de
belastingkohieren en nit de bevolkingsregisters naar voren komen, met elkaar
vergeleken (afb. 49).

Aft. 49. De discrepantie tussen het auntal beroepsbeoefenaren en het aantal
aangeslagenen in de Hoofde1ke Omsiag.
1k meen deze werkwijze te mogen volgen, omdat in beide registers nagenoeg
uitsluitend de beroepen van de gezinshoofden worden vermeld. De uitkomsten
van de vergelijking laten een beeld zien dat eigenlijk op voorhand kon worden
verwacht. De versehillen blijken grotendeels te zijn veroorzaakt door een

ondervertegenwoordiging in de belastingkohieren van de arbeiders en de
mensen zonder beroep, dus van die sociale groepen waaronder de meeste armoe
voorkwam. Door eerdergenoemde inkomensgegevens te leggen naast bet voor
de Hoofdelijke Omsiag geldende minimumtarief kan ook worden aangetoond
dat van deze mensen velen bij de minste of geringste tegenslag uit de kohieren
moeten zijn verdwenen.
Naar uit een krantebericht over de Hoofdelijke Omslag van 1895 blijkt, was
voor dat jaar het minimaal belastbare jaarinkomen vastgesteld op f200,-.212
Slechts enige jaren eerder schatte de Enquêtecommissie het gemiddelde
arbeidersinkomen op ongeveer f 225,-- per jaar, dus maar net daarboven. Er
waren echter ook arbeiders die niet het hele jaar door werkten en niet meer
verdienden dan f 130,-- a f 150,-- per jaar. En hoewel volgens de commissie van
deze arbeiders in het algemeen de zelfvoorzieningsgraad hoger was, zullen
onder hen velen het welstandsminimum niet hebben gehaald. Afgaande op de in
grafiek 49 genoemde cijfers waren dat in de tweede helft van de 19e eeuw
gemiddeld zo'n 60 â80 hoofden van arbeidersgezinnen, en in heel sleebtejaren,
zoals kennelijk 1870, nog wel enkele tientallen meer. Opvallend is dat deze
cijfers na 1900 verder zijn opgelopen. In 1904 blijken ruim 100 arbeidersgezinnen niet in de belasting te zijn aangeslagen; in 1911, het laatste jaar waarvoor
dit valt na te gaan, rond de 180 of te wel meer dan de heift van het totaal. In
diezelfde tijd zien we ook het aantal niet-beroepsbeoefenaren dat onder de
belastingvrije voet bleef sterk toenemen. In 1904 waren dat er ongeveer 40, in
1911 at meet dan 60. De directe oorzaak van deze ontwikkeling is ongetwijfeld
geweest bet optrekken van de belastingvrije voet. In 1904 hoefde iemand met
een jaarinkomen van minder dan f 250,-- geen belasting te betalen,213 in 1909
was dit vrijgestelde bedrag gestegen tot f3ØØ,_,2I4) in 1916 tot f450,--215 en in
1922 tot f7ØØ,_•2l6) Wie deze getallen vergelijkt met de eerdergenoemde lonen,
zal begrijpen wat er hierdoor is gebeurd: van bet overgrote deel van de arbeiders
en de mensen zonder beroep is het inkomen als vanzelf onder de welstandsgrens
gezakt. De enige gunstige uitzondering hierop wordt gevormd door de periode
van de Eerste Wereldoorlog. In het peiljaar 1917 zien we het aantal aangeslagenen toenemen, maar omdat dan niet meer over de beroepsgegevens kan
worden beschikt, kunnen de veranderingen niet precies worden gevoLgd.
Hetzelfde geldt voor de duidelijk slechter wordende ontwikkeling in de jaren
twintig. In bet jaar 1925/26 blijkt maar Iiefst 40% van de gezinnen in Appelscha
niet meer in de Hoofdelijke Omslag te zijn aangesLagen. Naar we mogen aannemen, waren dat hoofdzakelijk arbeiders die door de crisis in het veenbedrijf en
de landbouw geheel of gedeeltelijk werkloos waren geworden.
De enige conclusie die uit bet bovenstaande kan worden getrokken, is dat na
1900 een alsmaar groter wordend deel van de arbeidersbevolking de algemene
welvaartsontwikkeling niet heeft kunnen volgen. Missehien met uitzondering
van de jaren van de Eerste Wereldoorlog geldt dit voor de hele periode, dus
zowel voor de 'goede jaren voor 1914 als de 'slechte' na 1918. Wel moet ik
hierbij zeggen dat het snelle optrekken van de belastingvrije voet tussen 1904
en 1922 erop wijst, dat bet waardeoordeel over wat een aanvaardbaar welstandsminimum mocht heten, is veranderd. Deze grote verhoging is zeker mede ingegeven door een toenemend sociaal besef. Niettemin komen door dit gegeven de
at genoemde zeer lage inkomsten uit de jaren twintig en dertig in een nog
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schriller daglicht te staan: mensen van wie het inkomen op maar ongeveer de
helft van her welstandsminimum lag, moeten wel heel slecht zijn afgeweest,
zeker als men ziet hoever de inkomens van de mensen die boven deze minimumgrens zaten, waren gestegen. Of te wel, de toeneming van de welvaart en de
meer sociaal bewogen politiek van na 1900 hebben niet kunnen voorkomen dat
de k!oof tussen rijken en armen zich verder heeft verwijd.
Dc verklaring hiervan moet worden gezocht in enige factoren, die tot de vaste
begeleidingsversehijnselen van het economisch groeiproces behoren. Zoals men
tegenwoordig nog kan waarnemen in veel arme landen, komt de welvaartsgroei
in de begintijd altijd het meest ten goede aan de mensen die het al wat beter
hebben. Zij beschikken over een beetje geld om een eigen bedrijfje te beginnen
of aan hun kinderen een goede schoolopleiding te geven. Maar de allerarmsten
hebben niet de mogelijkheid om deze kansen te grijpen. Hun ontbreekt het
kapitaal om zelf jets te ondernemen of hun kinderen lang naar school te sturen.
De cerder aangedragen feiten bewijzen dat in Appelscha het vooruitgangsproces
op dezelfde wijze is verlopen. Economisch gezien waren de eerste decennia van
deze eeuw een gunstige tijd; met name in landbouw en middenstand werd goed
verdiend. Uit de in de kohieren van de Hoofdelijke Omslag genoemde geldbedragen blijkt dat na 1900 de inkomens van de meeste boeren en middenstanders
flink zijn gestegen. En uit de lijstcn van hoogstaangeslagenen kan worden
opgemaakt dat een aantal van hen zelfs tot de top van de maatschappe!ijke
ladder wist op te klimmen. Dit is ongetwijfeld de voornaamste reden dat de
sociale stratificatie na 1900 een evenwichtiger opbouw bat zien dan daarvoor.
Worden echter ook de niet-aangeslagenen in de beschouwing betrokken dan
blijkt de verbetering voor een groot deel s!echts schijn te zijn: zij is het gevo!g
van het feit dat de mensen die deze scheve verdeling hadden veroorzaakt niet
meer in de grafieken zijn opgenomen. Hierbij gevoegd de uitkomst van het
onderzoek, dat her bijna uitsluitend arbeiders waren die in de 19e eeuw in de
laagste be!astingklassen hadden gezeten, is duidelijk dat zij nauwelijks van de
economische vooruitgang hebben geprofiteerd. Niet meer dan enige tientallen
van hen hebben zich kunnen opwerken tot kleine boer, vervener of middenstander; honderden zagen hier geen mogelijkheid toe. De laatsten kregen het na
de Eerste Wereldoorlog door de teruggang van de economie opnieuw zwaar te
verduren.
De omvang van de bedeling
Van de groep die onder het welvaartsminimum bleef, mag echter niet iedereen
over dezelfde kam worden geschoren. Ook in armoede bestaan gradaties. 1k wil
hier apart sti!staan bij de mensen die in het geheel geen deel aan de we!vaartsvooruitgang hebben gehad, de allerarmsten die periodiek of continu een beroep
op de bedeling moesten doen. Over hen weten we meer, omdat na 1850 is
bijgehouden hoeveel mensen dit heeft betroffen en in de !aatste decennia van de
!9e eeuw vooral van socialistische zijde be!angstelling voor hun lot is gaan
ontstaan. Voor Appelscha zijn voor de meeste jaren tussen 1851 en 1920 cijfers
over de omvang van de bedeling bekend. Het enige probleem erbij is dat alle
cijfers niet dezelfde graad van betrouwbaarheid bezitten. Met behulp daarvan
heb ik de nevenstaande graf'iek (afb. 50) samengesteld, maar voordat tot her
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trekken van conelusies daaruit kan worden overgegaan, moet 1k eerst nader
ingaan op die versebillen in betrouwbaarheid.

Afb. 50. De omvang van de armenzorg (1851-1919). Bronnen: Gemeenteversiagen 1851-1864 (GA. Inv. no. 533). Begrotingen van de inkomsten en uitgaven
van de Burger4jke Armadministraties 1850-1920. Appelscha (G.A. Inv. no.
1221).
A is gevoig van versehillen in de acrd van de gebruikte bronnen 4/n alle cfffers
niet even betrouwbaar. Aiieen de voor de jaren 1851-1864 genoemde c4/fers
berusten op voiledige tellingen. Uit later tyd zijn geen gegevens meer over het
aantai door de kerken bedeelde personen bekend. A an den am issie hoeft echter
niet al te zwaar te warden getiid, omdat no ongeveer 1860 de kerkei(/ke diaconieën de annenzorg bj/na geheel overileten aim het Burger4jke A r,nbestuur.
Van deze iaatste instelling 4/n heiaas eileen de begrotingen bewaard gebieven.
De daarin gegeven cijfers over de aantalien bedeeiden 4/n uiteraard slechts
schattingen. 1k meen echter te mogen aunnemen dot voor het j", waurin de
begroting werd opgesteld, 4/ een redeiffke afspiegeling van de werkelkheid
4/n.
De enige volledige tellingen zijn die over de periode 1851 tot 1864 (afb. 51).
Zij zijn ontleend aan de Gemeenteversiagen, waarin voor deze jaren de cijfers
van al de bij de armenzorg betrokken instellingen - bet Burgerlijk Armbestuur
van de gemeente en de Diaeonieen van de Ned-Hen'.- en Gereformeerde Kerk zijn verme1d.217 Voor dejaren hierna moeten we het doen zonder de cijfers van
de kerken, terwij 1 van het Burgerlijk Armbestuur alleen begrotingscijfers
besehikbaar zijn.218 De latere tellingen zijn dus minder volledig en betrouwbaar
dan de eerste, maar ik heb redenen om aan te nemen dat hierdoor bet beeld niet
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Aft. SI. A ama/len door het Burgerlijk A rmbes!uur en de Diaconieen der kerken
bedeelde ar,nen (1851-1864). Bron: GA., Inv. no. 533 (Gemeenteversiagen
1851-1864).
al te zeer wordt vertekend. Naar meermalen in de Gemeenteversiagen wordt
gezegd, hielden de kerken zich in de loop van de 19e eeuw steeds minder met de
armenzorg bezig.219 Uit de cijfers tot 1864 blijkt dat de tendens daartoe al rond
1860 inzette. Na dat jaar bedroeg het aantal mensen dat door de Ned.-Herv.- en
Gereformeerde Kerk werd bedeeld nog slechts enkelen. Voor de Ned.-llerv.Kerk kan ik bewijzen dat deze ontwikkeling zich later versterkt heeft doorgezet.
In de economisch zeer slechte tachtiger en negentigerjaren van de vorige eeuw
was zij financieel onmachtig om jets aan de bestrijding van de armoe te doen.
De inkomsten van de Diaconie laten een scherpe daTing zien, terwiji in diezelfde
tijd de uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur sterk toenamen. Met bedragen
van slechts enkele honderden guldens kan de kerk geen wezenlijke bijdrage aan
bet lenigen van de nood hebben geleverd. De onzekerheid die altijd aan begrotingscijfers kleefi, kan gedeeltelijk worden ondervangen doordat we weten hoe
de schattingen tot stand zijn gekomen. Het Burgerlijk Armbestuur ging bij bet
opmaken van de begrotingen uit van de cijfers van een of tweejaar eerder, zodat
we mogen aannemen dat de schattingen voor de genoemde basisjaren de realiteit
weerspiegelen. Derhalve heb ik al de getallen naar die laatstgenoemde jaren
herleid.
Kan zo in elk geval voor de meeste jaren een redelijk inzicht worden verkregen, voor de periode na 1920 is die mogelijkheid niet meer aanwezig. Wegens
een ingrijpende verandering in de organisatie van de gemeentelijke armenzorg
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zijn dan geen cijfers per dorp meer voorhanden.220 De armenzorg werd in twee
districten, z.g. Afdelingen, geconcentreerd. Appelscha ging samen met Langedijke, Elsloo, Makkinga en Olde- en Nijeberkoop de 'Berste Afdeling' vormen;
Hau!erwijk werd met Haule, Donkerbroek, Oosterwo!de en Fochteloo ingedeeld
bij de 'Tweede Afdeling'. Deze indeling kwam niet op willekeurige gronden tot
stand. Net gemeentebestuur heeft ervoor gezorgd dat de twee plaatsen met de
meeste armen - Appelscha en Nau!erwijk - niet in hetzelfde district kwamen te
liggen. Op die manier zouden de beide gemeentelijke armmeesters die elk een
afdeling onder zich hadden, hun aandaeht meer in het bijzonder op deze dorpen
kunnen richten. Ongetwijfe!d hebben zij hierdoor slagvaardiger kunnen werken,
maar het gevoig is dat nog slechts begrotingscijfers per district werden gepubliceerd (afb. 52). Het is heel moeilijk daaruit een schatting voor Appelscha
afzonderlijk te maken. Op grond van de vfoegere verhoudingen kan ik nog wel
zeggen dat waarschijn!ijk in de 'Eerste Afdeling' ongeveer tweederde van de
bedeelden uit Appelscha kwam. Getallen met zo'n grote mate van onzekerheid
heb ik echter niet meer in de grafiek durven atheelden. Verder b!ijkt dat voor de
jaren na 1932 zelfs helemaal geen gegevens meer ter beschikking staan. Door
deze oorzaken komt het dat over de meest recente periode - die tussen de beide
wereldoorlogen - het minst bekend is.
1920:
1921:
1922:
1923:

255
231
248
199

1928:
1929:

290
301

1931:
1932:

295
305

Als oorzaak van de dating
van her auntal bedeelden in
1923 noemt de armmeester
het grote vertrekoverschot
en de geregelde werkverschaffing.

Aft. 52. Aantal bedeelden in de Eerste Afdeling (1920-1932). Bran: G.A., Inv.
no. 1223 (Begrotingen Burg. Arinadministraties 1920-1924). G.A., Nieuw
Arch/cf Inv. no. 181-184 (Versiagen arinmeester).
De belangrijkste conclusie waartoe de cijfers leiden, is dat in nagenoeg de
hele hier beschouwde periode Appelscha in meer of mindere mate een armoedeprobleem heeft gekend. Het aantal mensen dat om te kunnen leven tijdelijk of
b!ijvend een beroep op de armenkas moest doen, !igt in de meeste jaren zo
tussen de 100 en 200, dat is omen nabij 5 a 10% van de bevolking. Dat daarbij
de 'betere' en 'slechtere' jaren elkaar in snel tempo opvolgden, wordt door de
grafiek geI!!ustreerd. 1k ga daar niet weer op in: de !ezer kan ze!f de eerder
erover verstrekte gegevens vergelijken met deze. We! wil 1k nog even stilstaan
bij enkele uitzonderlijke perioden. Meteen in het oog va!!en natuurlijk de
extreem hoge cijfers tussen 1888 en 1895: elk jaar werden er toen om en nabij
300 mensen bedeeld, dat is ongeveer 15% van de bevolking. Zo'n hoog getal zou
nooit weer worden gehaa!d, al kwam men in de laatste jaren voor de Eerste
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Wereldoorlog nog eens dieht in de buurt. Hiertegenover laten zich de jaren rond
1900 en, ondanks de eerder geschetste problemen, ook die tussen 1914 en 1918
als gunstig kennen. Niet eens zoveel ongunstiger schijnen afgaande op het
aantal bedeelden dejaren twintig en dertig te zijn geweest. Dat in deze tijd van
diepe economisehe crisis de cijfers niet meer zijn opgelopen, lijkt mij niet
anders te kunnen worden verktaard dan uit het 'succes' van de werkverschaffrngspolitiek. Hoeveel kritiek ook op de werking van dit instituut kan
worden geuit, door de instelling ervan is wel voorkomen dat, zoals vijfentwintig
jaar eerder, de mensen massaal hun hand moesten ophouden bij de bede!ing.221
Afgaande op de jaarlijkse verslagen van de armmeester - er zijn over dezejaren
bijna geen cijfers bewaard gebleven - heeft men op den duur een verslechtering
van de situatie niet kunnen tegenhouden. In 1935 schreefhij dat degenen die tot
dan toe een beroep op de bedeling hadden gedaan hoofdzakelijk werkloze
arbeiders waren, maar nu kwamen daar vele kleine zelfstandigen en boertjes bij
die niet meer in de werkverschafflng konden werken en niet in de rijkssteunregeling mochten worden opgenomen.222 Deze rijkssteunregeling was ingevoerd
in 1930/31 toen er zoveel werkiozen waren gekomen, dat niet iedereen meer in
de werkverschaffing kon worden opgenomen. Zoals ik al eerder uiteenzette,
waren de bedragen ervan Iaag. De armmeester meidde dat veel arbeiders
hierdoor gedeeltelijk van de bedeling afhankelijk waren geworden. Zij kiopten
bij hem aan voor extra-steun voor brandstof, kieding, geneeskundige huip e.d.
Hetzelfde moesten kleine zelfstandigen doen, van wie er velen in dejaren dertig
nauwelijks beter aan toe waren dan de arbeiders, maar die in geen enkele
regeling vielen. Hoewel 1k dit niet met cijfers kan bewijzen, schijnt de situatie
in de loop van dejaren dertig dus tech wel een stuk slechter te zijn geworden.
Het is bier de plaats om ook iets te zeggen over de maatschappelijke factoren,
waaruit het ellendige instituut van de bedding moet worden verklaard. De wijde
verbreiding van de armoede was niet alleen een gevoig van de slechte economische omstandigheden. Minstens even belangrijk was dat de leidende kiassen
geen of onvoldoende cog voor het probleem hebben gehad. Hoofdschu!digen
waren natuurlijk de werkgevers die hun arbeiders zo weinig lieten verdienen,
dat zij er onmogelijk het helejaar van konden leven. Niet veel anders was echter
de houding van degenen die de taak hadden het zo ontstane leed enigszins te
verzachten. De meeste bestuurders van de armenkassen, de diakenen van de
kerken en de leden van de gemeenteraad hadden evenmin oog voor bet armoedeprobleem.
Op dorpsniveau treedt deze mentaliteit bet duidelijkst aan de dag bij de
armvoogden, die tot het begin van deze eeuw met de zorg voor de bedeling
waren belast. Door iemand die zich noemde "een lid der Volkspartij te Appelscha", werden zij in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw
getypeerd als mensen "zonder enig begrip" en "van alle kennis" en "alle gevoel"
gespeend.22 Misschien dat sommige lezers willen tegenwerpen dat dit natuurlijk geen onpartijdig oordee! is. De feiten die over de bedeling in Appelscha
bekend zijn, tonen echter aan dat hiermee geen woord te veel was gezegd. Zo
gingen de armvoogden bij de vaststefling van het bedrag van de bedeling
volledig willekeurig te werk. Een huisgezin van acht personen werd om niet
bekende reden afgescheept met 50 ct. per week; oude vrouwen kregen over
dezelfde periode 25 et. tot f 1,-- uitgekeerd.224 Lieten de armvoogden zich soms
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at door een criterium leiden dan was dit hoogst discutabel. In dezelfde tijd zou
het !idmaatschap van een van de socialistische organisaties tot uits!uiting van de
bedeling hebben geleid.225 Bij dit laatste moet ik echter wet opmerken dat de
schrijver bier waarschijn!ijk overdrijft. Als dit criterium werkelijk consequent
was toegepast, zou een groot deel van de Appelschaaster arbeidersbevo!king
aan de hongerdood zijn prijsgegeven. Maar dat het een reden beth gevormd om
de arbeiders niet te veel te geven, acht ik aannemelijk. 1k zal hiervoor zo meteen
een aanwijzing noemen.
Niet anders was de instelling van de gemeenteraads!eden die toezicht op het
beleid van de armvoogden moesten houden. De voornaamste richtlijn die zij op
grond van de rijkswetgeving aan de armvoogden gaven, was dat de steun tot het
"volstrekt onvermijdelijke" moest worden beperkt.226 Terecht meende het
eerder geciteerde lid van de Volkspartij zich ten aanzien van dit criterium te
rnogen afvragen of hiermee misschien werd bedoeld, dat aan de bedeelden
zoveel moest worden gegeven dat zij "niet direct van honger sterven". Naar we
weten, werd in deze tijd in Appelscha werkelijk honger geleden. In de socialistische pers duiken zelfs berichten op over mensen, die van honger en ellende
waren omgekomen. In bet licht van dit soort feiten kan men zich voorstetlen dat
mensen een vraag als deze hebben gesteld. De gemeente toonde zich een
bijzonder goed uitvoerder van het bezuinigingsbeleid. Atte mogelijke argumenten werden gebruikt om het gestelde doel te bereiken. Een goed voorbeeld
hiervan levert de raadsvergadering van november 1890, waarin de sterk gestegen uitgaven van bet Appelschaaster armbestuur aan de orde kwamen. Om
hieraan verder paal en perk te stellen kregen B. en W. de opdracht van de Raad
strenger toezicht te houden.227 net belangrijkste argument voor dit consigne
was ongetwijfeld het te verwachten groeiende aantal steunaanvragen van
arbeiders die, door hun deelname aan de grote veenstaking van 1890, in de
zomer niet genoeg hadden kunnen verdienen om de winter door te komen. Deze
arbeiders mochten op generlei wijze van de bedeling profiteren, omdat daardoor
de stakingsdrang zou worden aangemoedigd. Dit is voor mij een aanwijzing dat
bij de toekenning van steun wet dege!ijk met de politieke overtuiging rekening
werd gehouden. Over de structurele oorzaken van het probteem - zoals de
grafiek van het aantal bedeelden aantoont, was in Appelscha de nood at ve!e
jaren zeer groot - werd door niet een van de raadsleden gesproken.
Werkelijk schandalig is de verkiaring, die in het Gemeenteversiag van 1897
voor de treurige toestand in de arrnenzorg wordt gegeven. Weliswaar wist de
schrijver dat de grondoorzaak het gebrek aan werk in de zomer was, maar dat
verklaarde volgens hem niet alles. Het ligt ook aan de mensen zeif, ze zijn niet
van "goed ras", 'er zijn !uien". Deze laatste uitspraken mogen tekenend worden
geacht voor de destijds bij de hogere standen heersende mentaliteit: de mogelijk
minder goede werkinste!ling van een enke!ing werd aangegrepen om op grove
wijze een hete bevo!kingsgroep te discrimineren. Wi!den de 'heren' gemeentebestuurders zo de verantwoordelijkheid ontlopen en hun kwade geweten sussen?
Een staaltje van grote onverschi!!igheid tegenover het probleem !evert de
procedure, die werd gevolgd bij de eventue!e oprichting van een armhuis in de
gemeente. In mei 1897 werd daarover in de Gemeenteraad gediscussieerd. 228)
Een aantal raadsteden was van mening dat in Haulerwijk en Appe!scha dringend
behoefte aan een dergelijk tehuis bestond. Maar omdat niet iedereen daarvan
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overtuigd was, werd besloten eerst een commissie uit de Raad opdracht te geven
een nader onderzoek in te stellen. In oktober 1897 informeerde een van de
raadsleden nog eens naar de voortgang van het werk van de eommissie.229
Daarna zou het echter tot januari 1899 duren eer weer iemand zich herinnerde
dat er ooit een commissie was ingeste1d.230 Naar de resultaten van haar werk
gevraagd deelde een van de leden ervan, H.H. Zwart uit Appelscha, mee dat er
niets was gedaan en ook geen rapport was uitgebracht, omdat de armvoogden
zich tegen de oprichting van een armhuis hadden gekeerd. Daarmee besehouwde
iedereen de zaak als afgedaan; ook later is er nooit meer over gepraat.
Terzelfdertijd kan op grond van een objectief criterium worden vastgesteld dat
Ooststellingwerf in vergelijking met een aantal buurgemeenten weinig geld
voor de bedeling uittrok. In 1897 kwam een nieuwe regeling tot stand voor de
verdeling van de gelden, die de gemeenten uit het Gemeentefonds van het Rijk
ontvingen. Het bedrag werd mede athankelijk gesteld van de uitgaven die voor
de armenzorg moesten worden gedaan. Als gevoig van deze herziening kreeg
Ooststellingwerf veel minder uitgekeerd dan bijvoorbeetd Opsterland, waar
ruimhartiger werd bedee1d.231 Aldus werd Ooststellingwerf gestraft voor de
zuinigheid, die het altijd had betracht. Later kwam de gemeente hierdoor zelfs
in grote financiele moeilijkheden, maar de hoop dat het Rijk aisnog een verandering in de verdeelsleutel zou aanbrengen, ging tot 1940 niet in vervu11ing.232
Het heeft tot na de Eerste Wereldoorlog geduurd, voordat de overheid een
meer gestructureerd beleid ten aanzien van de armenzorg ging voeren. In
Ooststellingwerf werden rond 1920 twee maatregelen genomen om het opnieuw
snel groeiende aantal tijdelijk bedeelden te kunnen inperken. Door werkverschaffing en arbeidsbemiddeling wilde men proberen de seizoenswerkloosheid
te bestrijden. Over de effecten van de werkverschaffing heb ik het al gehad; op
de arbeidsbemiddeling wil ik hier nog even ingaan. Zoals eerder gezegd, werden
met ingang van 1920 de in de dorpen bestaande armenkassen samengevoegd tot
twee grote 'Afdelingen'. Aan her hoofd van elke 'Afdeling' kwam een bezoldigde
armmeester te staan, van wie degene die deze functie in de Berste Afdeling' dat was Appelscha en omgeving - vervulde de supervisie over het geheel kreeg.
De man die in de periode 1920- 1940 de langste tijd hiermee belast is geweest,
was het voormalige SDAP-gemeenteraadslid Kornelis Joustra uit Appelscha,
over wiens politieke activiteiten ik in de volgende hoofdstukken nog uitvoerig
kom te spreken. De taak van de armmeester hield meer in dan alleen de leniging
van directe nood. Hij moest tevens de vele werkiozen onder de bedeelden
helpen bij het zoeken naar werk. In de bewaard gebleven correspondentie van
Joustra bevinden zich een aantal brieven, waaruit kan worden opgemaakt wat hij
zoal op dit terrein deed.233 De armmeester verstrekte reisgeld aan arbeiders, die
tijdelijk werk in Duitsiand hadden gevonden. Aan mensen die bijvoorbeeid in
Twente of de Wieringermeer een vaste baan hadden gekregen, gaf hij een
bijdrage in de verhuiskosten. Ook werden door hem grote groepen arbeiders
tijdelijk aan de slag geholpen bij de Zuiderzeewerken. Natuurlijk probeerde hij
ook in de eigen gemeente actief te zijn: werkgevers werden aangemoedigd hun
vakatures bij hem aan te melden. Op grond hiervan kan men de nieuwe taak van
de armmeester omsehrijven als arbeidsbemiddeling, vergelijkbaar met wat
tegenwoordig her arbeidsbureau doet.
Uit de cijfers van het aantal bedeelden blijkt dat de arbeidsbemiddeling en de
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werkverschaffing een gunstig effect op de omvang van de werkloosheid hebben
gehad. In dit opzicht kan in vergelijking met vroeger, toen op dit terrein alleen
zo flu en dan jets door particulieren werd gedaan, van een verbetering worden
gesproken. Zelfs het feit dat de in de werkverschaffing verdiende lonen aan de
lage kant waren, kan nog wel op een positieve manier worden uitgelegd: de
mensen die vroeger in de winter hadden moeten leven van de door de armenkas
uitgekeerde steun, waren ongetwijfeld veel minder af geweest. Echt slecht was
de in de jarefl dertig ingevoerde werkiozensteun voor mensen, die niet in de
werkverschaffing konden worden geplaatst of die geen uitkering van een
vakbond kregen. Hierdoor kon het gebeuren dat ondanks de veel betere aanpak
van bet probleem toch weer talloze gezinnen in Appelscha in armoede werden
gedompeld. Uit de kohieren van de Hoofdelijke Omsiag kon worden berekend
dat in 1925 reeds een kleine heift van de Appelsehaaster bevolking onder het
weistandsminimum was beland. Uit de tabel van her aantal bedeelden blijkt dat
onder hen een paar honderd mensen - ruw gesehat 50 gezinnen - waren, die bet
tijdelijk of blijvend niet zonder de directe financiele huip van de armmeester
konden stellen. 1k neem graag aan dat zelfs deze Iaatsten er beter voorstonden
dan hun lotgenoten in de 19e eeuw, maar zoals door de gegevens over de
economische situatie wordt bevestigd, leefden zij nog steeds wel op het absolute
bestaansminimum. En zonder voedseihuip hadden waarschijnlijk zelfs velen
opnieuw honger moeten lijden. Een werkelijke oplossing voor het armoedeprobleem in Appelscha is er dus in de eerste heift van deze eeuw niet gevonden.
Enigefeiten betreffende de a/gem een maatschappel j/ke situatie
Bijna al de tot nu toe in dit hoofdstuk behandelde gegevens hadden betrekking
op de materiele levensomstandigheden van de mensen. In het kader van bet hier
aan de orde gestelde onderwerp gaat daar natuurlijk ook de meeste belangstelling naar uit: de geschiedenis van het socialisme in Appelscha is vooral door de
slechte levens- en arbeidsomstandigheden van de veenarbeiders bepaald.
Niettemin zijn er nog een aantaL andere factoren geweest, die grote invloed op
de ontwikkeling ervan hebben gehad.
Als een van de belangrijkste daarvan noem ik allereerst de kerkelijke verhoudingen. Het is bekend dat er in de 19e en de eerste heift van deze eeuw een
scherpe tegenstelling heeft bestaan tussen het socialisme en bet christendom.
Over de algemene oorzaken daarvan kan ik hier niet veel zeggen. In elk geva!
had Marx al geleerd dat christelijk geloof en socialisme tegenpolen waren,
omdat de kerken zich bijna altijd opstelden achter de gevestigde orde. Het
wederzijdse onbegrip dat hieruit voortkwam, leidde ertoe dat in streken waar de
kerk sterk was het socialisme nauwe!ijks doordrong, maar omgekeerd in streken
waar de kerkelijke invloed gering was het socialisme in de regel de overhand
kreeg. De grote lijn die daarbij in Nederland valt te ontdekken, is dat het eerste
bet meest gebeurde in die delen van het land die werden beheerst door de
Roomskatholieke kerk en de Gereformsrde kerken, het tweede in de gebieden
die overwegend Nederlands-Hervormd waren.234 En van de laatsgenoemde
gebieden dan nog weer het vaakst die, waar de vrijzinnige richting in de Ned.Herv. Kerk het sterkst was.
Zoals uit het overzicht van de kerkelijke verhoudingen blijkt, moet Appelscha
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tot de streken worden gerekend, waar de kerk veel terrein heeft verloren (ath.
53).
1850: 1286 inwoners
Ned.- Herv.
:87,6%
Gereformeerd 11,2%
Overigen
: 1,2%

Bron: Bevolkingstelling 1849

Deze cijfers mogen als typerend worden besehouwd voor de periode tot
1880. Buitenkerkelijkheid was toen in Appelscha een nog onbekend
fenomeen. In dejaren na 1880 verandert dit sterk. Van de in 1889 in het
Bevolkingsregister ingeschreven gezinshoofden zijn v66rl900 92 - dat
is rond 18% op een totaai van ongeveer 500 gezinshoofden - nit de kerk
getreden. De buitenkerkelijkheid is in dejaren tussen 1900 en 1930
steeds grotere vormen gaan aannemen.
1901: 481 gezinshoofden
Ned.-Herv.
: 65,3%
Gereformeerd : 12,3%
Geen godsdienst: 21,2%
Overigen
: 1,2%

1910; 495 gezinshoofden
Ned.-Herv.
:57,0%
Gereformeerd : 14,5%
Geen godsdienst: 27,1%
Overigen
: 1,4%

1920; 602 gezinshoofden
Ned.-Herv.
:40,9%
Gereformeerd ; 16,7%
Geen godsdienst: 41,6%
Overigen
; 0,7%

1930: 665 gezinshoofden
Ned.-Herv.
:36,8%
Gereformeerd : 15,6%
Geen godsdienst: 47,3%
Overigen
: 0,3%

Bron: Bevolkingsreginers 1901-1940
Ter vergelijking neem ik enige cijfers over de ontwikkeling van de
buitenkerkelijkheid in Ooststellingwerf als geheel
1889; 11,3%
1899; 11,0%
1909; 15,9%
1920: 14,2%
1930: 32,8%
Bron: Lvi Staverman, Buitenkerkelijkheid in Friesland,
Assen, 1954, Bylage 1.

Aft. 53: Dc kerkelke verhoudingen in Appelscha 1850-1930
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Het kerkgenootschap dat bet meest de negatieve gevolgen ondervond, was ook
hier de overwegend vrijzinnig georienteerde Ned.-Herv. Kerk. Aan de Gereformeerde Kerk blijkt de neergang geheel voorbij te zijn gegaan. De verkiaring
hiervan voor Appelscha lijkt mij dezelfde die altijd in de litetatuur wordt
genoenid. In de Ned-Flew. Kerk was de locale elite de baas; het gewone
kerkvolkhad niets te zeggen.235 In de dorpen van Friesland bestond die kleine
groep bevoorrechten nit de floreenplichtigen, dat waren de boeren en andere
grondbezitters die werden aangeslagen in de grondbelasting. Tot 1875 waren zij
de enigen die stem hadden in de predikantsbenoeming. Nog wat larger, tot
1881, werden ook uitsluitend door hen de kerkvoogden aangewezen.236 Maakt
men voor een aantal willekeurige jaren een overzicht van de samenstelling van
het College van kerkvoogden dan is meteen duidelijk, wie in de Ned.-flerv.
gemeente van Appelscha de boventoon voerden: het bestuur was er volledig in
handen van de veenbazen (aft. 54).
1869
A.W. v.d. Sluis
J.G. Stoker
A. Vondeling
U.P. Reitsma
P.S. Schaaf

1871
I.J.P. Reitsma
A. Vondeling
P.S. Schaaf
J.G. Stoker
G.W. Bruinsma

1874
P.S. Schaaf
J.G. Stoker
A. Vondeling
G.W. Bruinsma
G.A. Reitsma

Aft. 54. Dc scunenstelling van he! College van Kerkvoogden (1869, 1871 en
1874). Bron: Archief Ned. -Herv.-gemeente Appelschcz Inv. no. D27 (Notulenbock kerkvoogdy 1869-1951)
1k denk dat door deze situatie voor de overwegend socialistisch denkende
arbeiders de stelling van Marx bewezen was. De vraag of zij dat zeif hebben
ontdekt of dat hen daarop is gewezen door de beide socialistische leiders die in
Appelscha het meeste gezag hadden - Domela Nieuwenhuis en Geert v.d. Zwaag
- is vervolgens niet meer dan van secundair belang. Net feit dat zowel Domela
als Van der Zwaag een sterk anti-kerkelijk socialisme predikten, zal echter
zeker hun invloed ten goede zijn gekomen.
1k beschouw het als een rechtstreeks gevolg van de dominerende positie van
de veenbazen dat de Ned.-Herv. Kerk zo goed als niets heeft gedaan aan de
bestrijding van de armoede. De bedragen die de diakonie op het hoogtepunt van
de laat- 1 9e-eeuwse economische crisis uitgaf aan de armenzorg - ik wees er at
even op - kunnen alleen maar beschamend worden genoemd (aft. 55). Natuurlijk levert de in het algemeen grote armoede in de gemeente een verzachtende
omstandigheid op; er waren echter wet degelijk mensen die ondanks de crisis
iets hadden kunnen doen. Net feit dat de diakonie in at dezejaren haar rekening
afsloot met een batig saldo bewijst echter dat de wil daartoe heeft ontbroken. In
1887 werd aan het College van diakenen zelfs loftoegezwaaid voor zijn zuinig
beheer in het afgelopen boekjaar.237 Zoals de cijfers uitwijzen bereikten in dat
jaar de inkomsten en uitgaven een dieptepunt. Uiteraard heeft de Ned-Hew.
gemeente de rekening voor haar falend beleid gepresenteerd gekregen. In 1891
werd door de kerkvoogden geschreven dat de gemeente "at reeds zoo kwijnent"
121

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1889
1891
1892
1893
1894
1897

Ontvangsten
f 346,18
f 233,05
f 162,38%2
f 163,57%
f 118,75
f 201,33%2
f 276,47%2
f 299,70%
f 377,57
f 481,23
/ 388,66%
f 439,54

Uitgaven
f 227,56%
f 192,97/2
f 105,48'/
f 81,39
f 76,97
f 130,27%
f 124,05%
f 156,53
f 186,39%
f 241,61
f 258,41
f 185,52

Batig Saldo
f 118,61%
f 40,07%2
f 56,90
f 82,18'/2
f 41,78
f 71,06
f 152,42
1143,17%
/191,17%
f 239,62
f 130,25%
f 254,02

Aft. 55..Iacnrekeningen van de Diaconie der Ned.-Herv. kerk (1882-1897).
Bron: A rchief Ned.-Herv. gemeente Appelsch4 Inv. no- A6 (Handelingen van
de Kerkeraad der Herv. gemeente van Appelscha).
is dat zij "op bet oogenblik met geheele ondergang word bedreigt" 238 De
Enquetecommissie constateerde in hetzelfde jaar dat het kerkelijk leven
praktisch tot stilstand was gekomen. Kort gezegd was volgens haar de situatie
zo dat nog maar "weinig menschen tot eenig kerkgenootschap behooren".239) Op
een andere oorzaak hiervan - de gemeente was op het moment dat deze woorden
aan het papier werden toevertrouwd al dertien jaar vacant - zal ik later dieper
ingaan. Net gaat mij hier vooral om de structurele oorzaken die de grote uittocht
van gelovigen na 1880 verklaren.
Als een andere belangrijke factor beschouw ik de achterstand in de maatschappelijke ontwikkeling die Appelscha in de tweede helft van de 19e eeuw
opliep. In die tijd groeide Appelscha uit tot verreweg het grootste dorp van de
gemeente. Er vestigde zich echter niet een voorziening op sociaal-cultureel
gebied - beter gezegd - er deed zich op dit terrein een verdere achteruitgang
voor. Tussen 1855 en 1875 had her dorp beschikt over een eigen dokter,24) na
zijn vertrek was deze voorziening alleen nog in het veel kleinere Oosterwolde te
vinden. De Enquetecommissie van 1891 heeft de gevolgen hiervan beschreven.
Aan veel patianten kon niet op tijd doktershulp worden geboden. Minder ernstig
zieken kregen alleen geneesmiddelen, zwaar zieke mensen werden in de regel
pas de volgende dag bezocht 2411 Net zou tot 1925 duren eer met de komst van dr.
W.J. Loyenga hierin verandering kwam;242> al de grotere dorpen van Ooststellingwerf waren Appelscha toen inmiddels voorgegaan.
Ben ander gegeven op hetzelfde terrein waarop door de Enquetecommissie
wordt gewezen, is het ontbreken van een ziekenfonds.243) De enige plaats in de
gemeente die in 1891 een dergelijke instelling bezat, was weer Oosterwolde. In
Appelscha werd pas in het begin van deze eeuw een initiatief ertoe genomen,
dat echter mislukte. De belangstelling ervoor was te gering, zo beet het in de
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krant.244 De definitieve omsiag kwam ook bier pas in 1925 door ingrijpen van
dr. Loyenga. Hij stichtte een ziekenfonds dat toegankelijk was voor mensen met
een inkomen lager dan f 1000,-- per jaar.245 Dat hier wel degelijk beboef'te aan
was, blijkt uit de voorspoedige groei van het ledental van dit fonds (ath. 56).

Aft,. 56 Verloop van her ledental van het p1aatse1ke ziekenfonds van dr.
Loyenga (1925-1939). Bron: De Ooststellingwerver. Voor de Tweede Wereldoorlog bestond er in Nederland niet een algemeen landel(jke regeling.
Ben ander verschijnsel dat in Appelscha meer verbreid schijnt te zijn geweest
dan in de andere dorpen was het analfabetisme. Doordat kinderen op grote
schaal moesten meewerken in het veenbedrijf, bezocbten zij in de regel zeer
onregelmatig de school. Als bewijs hiervoor geef ik de door de Bnquétecommissie verzamelde cijfers (ath. 57). De gevolgen van bet grote schoolverzuim
werden tegenover diezelfde commissie uiteengezet door de arbeider Jan Gosses
Venema.246 ZeIf moest hij zijn verklaring met een kruisje 'ondertekenen', omdat
ook hij slechts een paarjaar onderwijs had genoten. We mogen gerust aannemen
dat hij niet beeft overdreven, teen hij beweerde dat voor hetzelfde probleem
geplaatst 'een beele boel" van zijn collega's niets anders zou kunnen doen. Nog
in 1911 verklaarde de pas aangestelde secretaris van de plaatselijke SDAPafdeling, Ruurd Eisenga, dat hij deze benoeming graag aan zich voorbij had
laten gaan, omdat 't me ontzaggelijk veel moelte kost om lets op papier te
krijgen. Schrift, stiji en taal het laat alles veel te wenschen over: ook al ten
gevolge dat 1k weinig heb school gegaan in mijn kleinejaren".247 Cijfers die ik
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1872
School I
(Appelscha-Beneden)

1890
school I
(Appelscha-Bericden)

januari

april

373

273

januari

april

259

222

205

162

114

111 onbekend

juli oktober
230

250

juli oktober
206

school II
(Appelscha-Boven)

Aft. 57. Het aantal op school aanwezige leerlingen in dejaren 1872 en 1890.
Bron: GA., Inv. no. 534 (Gemeenteverslag 1872). Verslag Enquêtecommissie,
p. 404.
vend in de krant van 1898 bewijzen dat aan deze toestand voor het einde van de
19e eeuw geen einde is gekomen (ath. 58). De verbetering kwam eerst met de
invoering van de Leerplichtwet in 1901. 1k wil hier echter nadrukkelijk vaststellen dat aan de arbeiders in dezen geen verwijten kunnen worden gemaakt.
Blijkens De Klok van 13 december 1890 hadden aithans de socialisten onder
hen zich al veel eerder voor de realisering van de leerplicht beijverd. De eis
ertoe was in het politieke programma van de afdeling van de SDB opgenomen,
niettegenstaande men besefte dat voor een verwezenlijking ervan eerst de
armoede zou moeten afnemen. Zolang vormde de opbrengst van de kinderarbeid
een onmisbare aanvulling op het gezinsinkomen.

Oldeberkoop
Elsloo
Langedijkc
Appelscha
Oosterwolde
Donkerbroek
Hanle
Haulerwijk

: I
:
2
:21
2
8
1
26

Aft. 58. Het aantal niet-schoolgaande kinderen in Ooststellingwerf in 1898.
Leef4jdsgrens: onder l2 j". Bron: De Ooststellingwerver, 26februari 1898.
De vele misstanden op sociaal-cuLtureel terrein - de andere die 1k hiervoor
noemde, moeten natuurlijk ook in de besehouwing worden betrokken - hebben
de inwoners van Appelscha een gevoel van achterstelling gegeven. De mensen
hebben voortdurend ervaren dat zij van de bestaande samenleving niets te
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verwachten hadden. Er klinkt bitterheid door in de berichten over de slechte
geneeskundige verzorging: zieken werden verwaarloosd, onnodig zouden
sommigen van hen hierdoor zijn overleden.248 Nagenoeg iedereen sprak tegenover de Enquêtecommissie met afschuw en onbehagen over de veel voorkomende kinder- en vrouwenarbeid en bet analfabetisme. Doordat deze misstanden zo
wijd verbreid waren, versterkten zij bet solidariteitsgevoel onder de arbeiders.
Ben beweging die hiertegen in bet geweer kwam, had in principe de sympatbie
van iedereen.
Als de laatste factor die de opkomst van het socialisme in Appelscba heeft
bevorderd, noem ik de levensinstelling van de arbeiders. De groep bestond voor
bet overgrote deel uit hardwerkende mensen die een fatsoenlijk leven leidden.
Asociaal gedrag kwam nauwelijks voor, de arbeiders van Appelscba stonden
algemeen gunstig bekend. Een belangrijk bewijs voor deze stelling ontleen ik
aan de brief die een van de Heren Compagnons - J.A. Lycklama a Nijebolt - in
1877 schreef.249 Uit deze uit het kamp van de latere tegenstanders afkomstige
bron neem ik hier de voornaamste passages over.
"Heden heb ik de dag teAppelseha doorgebracht, veenverkoop. Vroeger hidden
wjj eene verkoop van 37 bunders, die groot 70.000 gL opbragten. Thans bragten
30 bunders dat op. Telkens ontwaar ik daar, dat bet opgelcomen dorp van
Appelscha bloc t, niettegenstaande de zware lasten der Gemeente, maar vooral
dat men dear zuik een fatsoenlzjke burgerj/ vindt. A lies goat stii en bedaard.
Netfes gekieed en zindelffk met hnnen. Geen luidruchtigheid Geen kwestie van
to veel, ik zou niet weten enjaren terugziende, dat er een is die to veel drinkt.
Ook hoort men onder de arbeiders dear nooit van strikes, zoodat zeker de eer
aan wcrkgevers en arbeiders daar van toekomt!"
We weten al dat deze brief betrekking heeft op een periode uit de Appelschaaster geschiedenis die als betrekkelijk welvarend mag worden gekenschetst. Maar
de hier genoemde kenmerken van menselijk gedrag zullen niet zo snel veranderen. In 1891 legde de burgemeester van Ooststellingwerf tegenover de Enquêtecommissie een eensluidende verklaring over het drankgebruik af. Dat was
"niet aanmerkelijk" en verminderde "nog bestendig'. "Openbare dronkenschap
komt alleen bij bepaalde dronkaards voor', voegde bij er nog aan toe. 250) In De
Kiok van 13 december 1890 werd van arbeiderszij de betzelfde beweerd. Omdat
hierover echter vaak een andere mening wordt gehoord, heb ik toch geprobeerd
een hard bewijs voor deze uitspraken te vinden. Het resultant van dit onderzoek,
dat is neergelegd in bijgevoegde tabel, bevestigt volledig de gegeven zienswijze
(aft. 59). Appelscha behoorde wat de verkoop van sterke drank betreft tot de
dorpen in de gemeente met de laagste cijfers per hoofd van de bevolking.
Misschien dat er een bezwaar tegen de uitkomst van het onderzoek is te maken:
de cijfers hebben uitsluitend betrekking op de legale drankverkopen. Zoals in
een gemeentelijke nota over het drankgebruik wordt gezegd, was er echter nogal
wat clandestiene verkoop, o.a. in "verborgen drankbuizen". 251) Dat hierdoor bet
werkelijke beeld heel anders is geweest, kan ik mij gezien de eensgezindheid
van de getuigenverkiaringen echter niet voorstellen.
Het tweede concrete punt uit de brief betreft het voorkomen van stakingen hier merkwaardigerwijs met het Engelse woord "strikes" aangeduid. Aan de
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Aantal
Totale verkoop
verkooppunten in Ned. kannen

Oosterwolde
Oldeberkoop
Makkinga
Appelscha
Donkerbroek
Haule/Haulerwijk

7
11
7
15
9
13

8477
4233 V2
1633 V2
4764
2327
2855

Inwoneraantal

Verkochte
hoeveelbeid per
100 mw.

908
778

930
540
380
370
260
180

425

1286
908
1584

Aft. 59. Verkoop van gedistilleerd per dorp in 1850. Eenheid: eén kan is geljjk
acm één liter. Bran: GA, Inv. no., 1075 (Register van VerloJhouders 1849-1851)
juistheid van de woorden van Lycklama op dit punt kan geen twijfel zijn: gezien
zijn directe betrokkenheid erbij zal hij uitmuntend over de gang van zaken in het
Appelschaaster veenbedrijf geinformeerd zijn geweest. Oak 1k heb in de
bronnen geen enkel bewijs voor een eerdere staking dan die van 1888 kunnen
vinden. Dat het toen wet zover is gekamen en ook in de jaren daarna met grate
regelmaat is gestaakt, meet dus wel een heel bijzondere reden hebben gehad.
Die meen 1k in de voorgaande bladzijden te hebben gegeven. Hier wil ik er in
het bijzonder op wijzen dat de Appelschaaster veenarbeiders kenne!ijk van
nature niet de oproerkraaiers waren, waarvaor zij later vaak werden uitgemaakt.
Eigenlijk is het opmerkelijk dat zij zich zo lang in hun lot hebben geschikt.
Voar de andere in de brief genoemde gunstige eigenschappen van de Appelschaaster bevolking zijn moei!ijker andere bewijzen te vinden. Bekend zijn
alteen die gevallen, waarin toch iets op het fatsoenlijk gedrag viel aan te
merken. 1k heb ze aan de hand van een bewaard gebleven Register van veroordeelden' voor de periode 1881 tot 1918 geteld en vergeleken met enige andere
dorpen in Ooststellingwerf (afb. 60). Appelscha blijkt er relatief gunstig uit te
springen: in Haulerwijk en Oasterwolde was het aantal overtredingen van de
regels grater. Wat de cijfers betreft acht ik oak nag apva!!end dat in Appelscha,
de armste plaats van Oostste!Iingwerf, in verhouding meer diefstal vaorkwam
dan in de andere darpen. Een relatie met de veel grotere armoede ligt voor de
hand (afb. 61). Maar een veel belangrijker conclusie die uit het materiaal kan
warden getrokken, is dat de toename van de armoede en onrust na 1880 niet tot
een gedragsverandering bij de mensen heeft geleid. Het overgrate deel van hen
wilde nag steeds op een eer!ijke manier zijn broad verdienen, zacht geen
vergetelheid in de drank en maakte zonder reden geen amok. De arbeiders
waakten daar zelf over, zoals uit hun eerder besproken gedisciplineerde optreden tijdens de staking van 1888 blijkt. Aan de andere kant leidde dit haag
ontwikkelde normbesef er echter toe dat het in de ogen van de arbeiders asaciaal
te noemen gedrag van de veenbazen en sammige gezagsdragers op een algemeen anbegrip stuitte. Veel gehoorde opmerkingen als "dit kan niet", "wij staan
in ons recht" kunnen worden opgevat als uitingen van dit gevoelen. Oak mede
hierdoar was bij bijna a!!e conflicten de hele arbeidende bevolking op de hand
van de stakers.
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Aft. 61. Het aantal wegens diefstal veroordeelde personen in Appelscha 18811918. Bron: GA., Inv. no. B.H 0.19 (Register van veroordeelden 1881-1918).
Dc staging in de slechte qjd tussen 1887 en 1896 en in de tyd van duurte en
schaarste rond de Eerste Wereldoorlog wst op een relatie met de conjuncturele
on/wikkeling van de economie.
Dit alom aanwezige gevoel voor rechtvaardigheid heeft ongetwijfeld de opkomst van het socialisme bevorderd. Mensen gaan zich bedrogen voelen en
worden recalcitrant als de eigen positieve opstelling niet tot enige waardering
leidt.
De voorgaande gegegens samenvattende rijst het beeld op van een achtergestelde bevolkingsgroep die leefde in een sociaal isolement. In het eigen dorp
werd op de arbeiders neergekeken door de veenbazen en de grote boeren. De
Ned.-Herv. Kerk had haar handen volledig van hen afgetrokken. Het gemeentelijk bestuur bekommerde zich nauwelijks om hun lot. Voor enigszins fatsoenlijke sociaal-culturele voorzieningen werd niet gezorgd. De armenzorg, een
gemeentelijke taak waarmee de arbeiders veel te maken hadden, was slecht
geregeld. Deze factoren hebben met de andere die 1k at noemde geleid tot het
ontstaan van een sterk groepsbewustzijn bij de arbeiders en een sterke afkeer
van de bestaande maatschappij. Er heerste onder hen een grote mate van
solidariteit; het rechtvaardigheidsprincipe waarop de socialistische leer gebaseerd was, moet hen zeer hebben aangesproken. De theoretische grondsiag
ervan hebben zij misschien niet helemaal begrepen maar wat het hart hun ingaf,
was voldoende. Vooral ook hierdoor kreeg het socialisme in Appelscha zon
sterk radicale inslag. De arbeiders wilden revolutie omdat zij van het huidige
maatschappelijke en politieke bestel niets verwachtten. Veel invloed hierop
Na

hebben ongetwijfeld ook de landelijke voormannen van de beweging gehad. In
dit verband verdient Domela Nieuwenhuis een aparte vermelding. De arbeiders
van Appelseha hebben hem aanbeden, omdat zij hem vertrouwden. Domela was
hun bondgenoot, omdat ook hij een outlaw' was. Maar ook andere voormannen
van wie men vond dat ze bet hart op de goede plaats hadden, zoals Van der
Zwaag, konden op de sympathie van de Appelsehaaster veenarbeiders rekenen.
De gesehiedenis van het Appelsehaaster soeialisme moet meer vanuit het gevoel
worden begrepen dan vanuit bet verstand.
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HOOFDSTUK 4

De geschiedenis van het socialisme en
anarchisme 1888-ca. 1910
Snelle doorbraak
Waarom de geschiedenis juist op bepaalde momenten een beslissende wending
heeft genomen, valt vaak moeilijk te doorgronden. Op dit algemene probleem
uit de geschiedeniswetenschap stuit men ook bij verklaring van de opkomst van
her socialisme in Appelscha. Duidelijk is natuurlijk dat de beweging hier in de
tachtiger en negentigerjaren van de vorige eeuw een vruchtbare voedingsbodem
vond in de sterk verslechterende arbeidstoestanden. Maar daarmee is nog niet
verklaard, waarom ineens in maart 1888 de vlam in de pan sloeg. De enige bron
die over de achtergronden daarvan lets zegt, is de eerder aangehaalde brief van
Wytze Alles van der Sluis. Naar zijn mening was de voornaamste reden de in de
laatste tijd sterk toegenomen verspreiding van socialistische geschriften. Over
andere gebeurtenissen, bijvoorbeeld over kort ervoor in Appelscha of directe
omgeving belegde politieke bijeenkomsten, heeft hij het niet. Ook het feit dat
Domela Nieuwenhuis al in 1883 eens in Oosterwolde had gesproken,1 wordt
door hem niet genoemd. Volgens de kenner van her Friese socialisme, J.
Frieswijk, waren in Z.O.-Friesland rond 1887 alleen Heerenveen en Gorredijk
'rode kernen'.2 Derhalve neem ik aan dat het socialisme eerst heel kort voor
maart 1888 in Appelscha op wat groter schaal bekend is geworden. De verkiaring daarvoor moet waarschijnlijk worden gezocht in de snelle groei, die de
beweging in de laatste jaren had doorgemaakt. In Friesland haalde zij ook in
maart 1888 met de verkiezing van Domela Nieuwenhuis in Schoterland haar
eerste succes binnen. Men kan zich voorstellen dat van deze laatste gebeurtenis
een belangrijk propagandistisch effect is uitgegaan, maar hoe en wanneer dat
Appelscha heeft bereikt - waren hier mensen die contacten onderhielden of
hebben niet-Appelschaasters voor de verspreiding van het propagandamateriaal
gezorgd? - is onbekend. Maar misschien is her ook wel te veel gevraagd om van
schriftelijke bronnen een precies antwoord op een vraag als deze te verwachten.
Veranderingen in her denken van de mensen kunnen meestal pas gevolgd
worden vanaf het moment dat ze naar buiten treden. En dat gebeurde - mogelijk
zelfs ten dele om toevallige reden; ik denk aan de zeer strenge winter van dat
jaar- in maart 1888.
De aan het eind van die maand uitgebroken veenstaking - het verslag ervan
heb ik eerder gedaan - vormt de eerste gebeurtenis waarop het socialisme
aanwijsbare invloed heeft uitgeoefend. Door het zingen van socialistische
strijdliederen gaven de arbeiders duidelijk van hun veranderde gezindheid
b1ijk.3 Uit de gemaakte afspraak om tijdens de staking het gebruik van sterke
drank achterwege te laten kan men afleiden dat zij het niet alleen bij woorden
lieten, maar ook inhoud aan hun ideeen wensten te geven. Naar uit de eerder
aangehaalde kranteberichten bleek, ondervond de staking grote steun. Nagenoeg
at de arbeiders zouden eraan mee hebben gedaan, wat neerkwam op zo'n 3/400
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mensen. Er was echter nog geen organisatie. Pas na afloop van de staking sloten
ongeveer 225 van hen zich aan bij de vakbond Dc Eendracht, die lid werd van de
SDB, de organisatie van Domela Nieuwenhuis.4
Wat het meest in deze berichten opvalt, zijn de genoemde aantallen mensen.
Zoals met bebuip van de in het vorige hoofdstuk gegeven ramingen van de
omvang van de beroepsbevolking kan worden bewezen, hebben de kranten zich
in hun berichtgeving niet aan overdrijving schuldig gemaakt. Tot de genoemde
3/400 mensen moeten nagenoeg al de voiwassen mannelijke veenarbeiders
hebben behoord. Als we aannemen dat de leden van Dc Eendracht grotendeels
uit dezelfde groep zijn voortgekomen, dan is 60 a 70% van de arbeiders korte
tijd later lid van de vakbond geworden. Dit lijkt een bijzonder hoog aantal, maar
hoeft niet te verbazen als men denkt aan de grote eensgezindheid, die de
arbeiders tijdens de staking ten toon hadden gespreid. In alle berichten vormt
die eendracht en vastberadenheid het thema, waaraan door de schrijvers de
meest verstrekkende conclusies worden verbonden. De veenbazen zagen er
blijkens de brief van Van der Sluis een uiting in van de revolutionaire gezindheid van de arbeiders, die krachtig moest worden onderdrukt. De schrijver van
het bericht in het Nieuw Advertentieblad stelde zich neutraler op, maar was
eveneens duidelijk door de omvang van de beweging verrast. De berichtgever in
Recht voor Allen, de krant van de SDB, putte er vooral hoop uit voor de toekomstige strijd. "Hieruit kunnen wij maar weer al te goed zien dat eendracht, zo
niet alles, dan loch zeer veel vermag', luidde zijn verwacbtingsvo!le conclusie.5 De arbeiders zeif tenslotte hebben zich ongetwijfeld hierdoor laten
inspireren bij de keuze van de naam van hun nieuwe strijdorganisatie. 'Eendracht' had een snelle doorbraak tot stand gebracht, op dezelfde wijze moest ook
de toekomstige strijd voor de socialistische revolutie worden gevoerd.
De stakingen van 1889 en 1890
Uit de gebeurtenissen in de volgende jaren blijkt dat door de opkomst van bet
socialisme de houding van de veenarbeiders diepgaand was veranderd. Men
stelde zich hard op tegen de veenbazen, die in de vele ingezonden stukken in de
socialistische bladen worden afgeschilderd als 'onmensen'. Niet veel beter
kwamen de autoriteiten er af, die door bet sturen van marechaussees duidelijk
partij tegen hen hadden gekozen. De belangrijkste aanwijzing vormen echter de
stakingen die tussen 1888 en 1890 zo frequent voorkwamen, dat de Enquôtecommissie in 1891 tot de conclusie kwam dat het staken tot een "tweede natuur"
van de arbeiders was geworden.6
Nog binnen een jaar, aan het eind van de winter van 1888/89, brak opnieuw
een grote staking uit, dit maal in de door de Reservekas opgezette werkverschafflng.7 De arbeiders gooiden bet werk erbij neer, omdat zij niet langer
wensten te werken voor het uitzonderlijk lage loon van 25 a 40 ct. per dag, dat is
f 1,50 a f 2,50 per week. Liever dan hiervoor te werken eet ik droog brood, verklaarde later een van hen tegenover de Enquétecommissie. Maar in dit geval
bereikten de arbeiders bet gestelde doe! niet. De Reservekas legde de werkzaamheden stil en de arbeiders moesten het doen zonder verdere ondersteuning
van die kant.
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versehaffing voort.8 In hetzelfdejaar 1889 nog - meteen bij de aanvang van het
werk - verwierpen zij opnieuw de door de Reservekas vastgestelde arbeidsvoorwaarden. Weliswaar zou het loon tot 50 ct. per dag worden opgetrokken, maar
daarvoor diende wet een uur langer te worden gewerkt - van zonsopgang, dus
een uur of achtlnegen, tot's middags drie in plaats van twee uur. De arbeiders
wensten echter áan het, zoals we zagen, ook in het veenbedrijf gebruikelijke
tijdstip van twee uur vast te houden. In bet door de Enquetecommissie gegeven
versiag van de staking kan men lezen dat door een van de arbeiders - een man
die door zijn collega's "aan den luien kant' wordt genoemd - verzet tegen de
administrateur van de 'Kas' was gepleegd.9 Net wordt niet met zoveel woorden
gezegd, maar het zou mij niet verbazen dat het daarbij tot een handgemeen is
gekomen. De man in kwestie werd weggezonden, waarop - en dat acht ik
typerend voor de bij de arbeiders heersende menta!iteit - "alle anderen het werk
vervloekten" en in staking gingen. Maar weer moesten de arbeiders zwaar
boeten voor dit staaltje van solidariteit. Zoals zij vooraf hadden kunnen nagaan,
werd met onmiddettijke ingang de werkverschaffing stilgelegd. Uit de boekhouding van de Reservekas biijkt dat ook in de jaren 1890 en 1891 geen cent
hieraan is uitgegeven. Als reden wordt genoemd de "onwillige bonding der
arbeiders". 1k denk echter dat de heersende klasse - de Reservekas kreeg zijn
geld uit afdrachten van de veenbazen en stond onder toezicht van de gemeente er ook een middel in heeft gezien om de arbeiders onder druk te zetten.
Dat het than van de arbeiders niet was geknakt, blijkt uit de op 13 mel 1890
uitgebroken staking in de venen, de grootste en langdurigste die ooit in Appelscha heeft piaatsgevonden. Doordat de staking ging om de lonen van de vrouwen en eerst begon, toen het graafwerk al in voile gang was, waren nu niet
alleen de mannelijke arbeiders uit Appelscha erbij betrokken, maar ook arbeiders uit Smilde en uiteraard de vrouwen. Bij elkaar legden maar liefst 600
mensen het werk fleer en zou het drie weken duren eer zij weer aan de slag
gingen.10)
In 1890 bedroeg het loon voor het droogmaken van de turf - de activiteit die
bet meest door vrouwen werd gedaan - F 2,-- per dagwerk. Omgerekend betekende dit een dagloon van zo'n 25 a 30 ct. De vrouwen eisten dat dit bedrag met
F 1,-- per dagwerk werd verhoogd, zodat men op een dagloon van 37¼ a 45 ct.
kon uitkomen." Toen de veenbazen van deze eis hoorden, dreigden zij de
manneiijke arbeiders met sluiting van de venen, "zo zij niet zorgden dat de
vrouwen then onzinnigen eisch lieten varen". Maar de arbeiders reageerden
anders dan de veenbazen hadden verwacht. "Zij staakten al s één man het werk,
zoo vrouwen ais mannen verlieten de plaats, die zij met hun zweet gedrenkt
hadden, om te beproeven of de gelegenheid gunstig was om hun waar - arbeidskracht, wat duurder aan den man te brengen".
De staking werd geleid door lie Eendracht, die wist te bereiken dat aile
werkzaambeden kwamen stil te liggen - niet alleen het graven en droogmaken,
maar ook bet 'bijkruien' van de schepen die gereed lagen om te laden." Spoedig
meidden zich evenals in 1888 militairen en politiedienaren om de orde te
bewaren en eventuele werkwilligen te beschermen. Die laatsten waren weliswaar in Appelscha zeif nauwelijks te vinden, maar de veenbazen hadden kans
gezien arbeiders aan te trekken uit het naburige Smilde. Overigens heeft de
komst van hen weinig invloed op het verloop van de staking gehad, omdat de
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Smildigers het zware werk niet aan konden en door eigen dorpsgenoten, die
reeds in Appelscha werkten, werden overreed of gedwongen om weer te
vertrekken. Wel moesten de arbeiders toestaan dat militairen en schippers
samen de schepen gingen laden, maar zelfs dat mocht niet echt voordelig voor
de veenbazen heten, "want ze zoeken er de beste turven uit en maken zoodoende
van 'n turthoop 'n afzichtelijke massa stukken en waardeloozen".") Over het
verloop van de staking valt verder weinig te melden. Er werden vergaderingen
en optochten gehouden, maar grote moeilijkheden deden zich niet voor omdat
de arbeiders geleid door de voorzitter van De Eendrachl, Brain Tjibbes Bruinsma, het daar niet op aan lieten komen.'4 De burgemeester van Ooststellingwerf, Van der Loeff, zou hier later tegenover de Enquôtecommissie zijn waardering over uitspreken. Met name zijn directe contacten met Bruinsma hadden zo meende hij - veel aan het voorkomen van een gewelddadige confrontatie
bijgedragen. Ook de socialistische voormannen die tijdens de staking optraden,
van wie met name Domela Nieuwenhuis en Van Emmenes moeten worden
genoemd, zorgden ervoor de regels van de wet niet te overtreden, ook al hadden
bun toespraken een zeer radicale teneur.
Na ruim veertien dagen staken was er nog geen enkele beweging in bet
conflict gekomen. De veenbazen wilden niet toegeven, naar we mogen aannemen, niet eens zozeer wegens de gestelde financiele eis - het jaar crop zouden
zij uit eigener beweging de vrouwen 50 et. per dagwerk meer geven en zich tot
loononderhandelingen met De Eendracht bereid verklaren - alswel nit
principiele overwegingen: zij wilden voor eens en altijd vastgesteld zien dat zij
bet waren die de loonhoogte bepaalden en niet de arbeiders. Dar bet hier om
ging, blijkt ook nit war een van de arbeiders al bij het begin van de staking in de
krant had gescbreven. Volgens bern kon op de dreiging van de veenbazen om
alle werkzaamheden stil te leggen maar één passend antwoord worden gegeven staking - omdat 'het sluiten der bronnen van voortbrenging niet het werk der
exploitanten is, maar der exploiteerden..'.'5 Naar mijn mening vormt ook bet
op de spits drijven van bet conflict met de Reservekas hiervoor een aanwijzing.
Aan werkgevers die niet bereid waren bun arbeiders een redelijk loon te betalen,
moesten de gevolgen daarvan duidelijk worden gemaakt. Zij konden rekenen op
een staking van het werk, want de arbeiders lieten zich niet meer zoals vroeger
door hen exploiteren. De bazen dienden in te zien dat het in het produktieproces
om meer ging dan slechts de veiligstelling van hun winst. Tijdens zijn waarschijnlijk eerste redevoering in Appelscha, op 30 maart 1889, had Dornela her
hun als volgt ingeprent: 'Alle rijkdom is alleen voortgekomen nit den arbeid.
De aarde is de moeder, arbeid de vader van alle rijkdom". Derhalve horen 'dc
veenen aan de veenarbeiders'.16 Er is geen twijfel over mogelijk dat de bazen
de staking van 1890 hebben aangegrepen om de arbeiders voorgoed van dit
waanidee' af te brengen.'7 Vooral hierdoor heeft deze staking een heel ander
verloop gekregen dan die van 1888. Zij verwerd tot een uitputtingsslag, die
ondanks de financiele hulp van elders - in de socialistische kranten vinden we
de bedragen ervan nauwkeurig verantwoord - door de arbeiders werd verloren.
Op 1 juni moesten zij gedwongen door honger en armoe opgeven. Als eersten
besloten de mannen het werk onder de oude voorwaarden te hervatten; enkele
dagen later volgden de vrouwen hun voorbeeld. De verbittering was groot, zoals
al nit een eerder aangehaald citaat van de Commissaris des Konings in Friesland
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bIeek.'8 Pas in het volgende jaar was volgens de Enquétecommissie door een
meet tegemoetkomende houding van de veenbazen de spanning enigszins
weggeebd. 19)
Over deze grote staking van 1890 zijn een aantal gegevens bekend, die een
helder lieht werpen op de toenmalige politieke verhoudingen in Appelscha. Op
27 mel was Domela Nieuwenhuis naar het dorp gekomen om de stakers toe te
spreken. Hij hield twee redevoeringen - eerst is middags voor 200 vrouwen,
daarna s avonds voor 500 mannen (afb. 62).20)
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Aft. 62. Versiag van het optreden van Domela Nieuwenhuis t(jdens de slaking
van 1890. Bron: Nieuw Advertentieblad, 31 mel 1890. Hoewel in het bencht
wordt gezegd dat er ook velen Uit de omliggende dorpen naar Appelscha waren
gekomen om Domela te kunnen beluisleren, meen ik le mogen aannemen dat het
overgrote deel van de toehoorders loch wel uit het laatslgenoemde dorp afkomstig is geweest. 1k baseer m darby op de voor andere byeenkomsten genoemde bezoekersaunstallen, die soms om en nab(/ 500 bedroegen.
Dit is bij e!kaar een zevenhonderd bezoekers, of te we] zeker meer dan de heift
van de voiwassen inwoners van het dorp. Het aandeel erin van de veenarbeiders
moet echter nog veel groter zijn geweest, wat aansluit bij het eerder genoemde
bericht dat de staking vrijwel algemeen was. Dit Iaatste feit wordt op zijn beurt
weer bevestigd door het nit een andere bron afkomstige gegeven dat aan een
stakingsoptocht door zon 600 a 650 mannen en vrouwen was d eelgenomen.21)
Hieruit meen ik de conclusie te mogen trekken dat onder de veenarbeiders de
sympathie voor het socialisme bijna algemeen was. Ben aanwijzing hiervoor
geeft ook het aantal bij de staking betrokken vrouwen. Br worden getallen
genoemd van ongeveer 200 tot 220.22) Dat is minder dan het aantal mannen,
maar naar we weten, waren bet hoofdzakelijk de vrouwen en kinderen van de
vaste arbeiders, die meewerkten bij het droogmaken van de turf. Op 14 met
sloten maar liefst 143 van hen zich aan bij de pas opgerichte vrouwenvereniging
Vooruil, die als een aparte organisatie lid werd van de SDB. Ook dit ledenaantal
mag voor die tijd en zeker voor een kleine plaats als Appelscha opzienbarend
hoog heten. Het overgrote deel van de afde!ingen van de SDB had in totaal
slechts enkele tientallen Ieden.23 Maar bet getal kan eerst vofledig op z'n
waarde worden geschat als men bedenkt dat vrouwen destijds nog nauwelijks bij
het politieke leven betrokken waren. De meeste politici en gewone burgers
vonden bovendien dat dit ook maar beter zo kon blijven. Zowel Domela Nieu134

wenhuis als een anonieme berichtgever in Dc Kiok spraken echter met waarderende woorden over de vrouwen van Appelseha, die zo actief aan de strijd voor
het soeialistisch ideaal deelnamen.24 Het zal de kennis van deze feiten zijn
geweest, die de burgemeester van Ooststellingwerf tegenover de Bnquêtecommissie deed verklaren dat de hele arbeidende bevolking van Appelscha op
de hand van de stakers was geweest.25
Revolutionaire verwachtingen
Het socialisme heeft vooral in deze eerstejaren zijn stempel op het leven in het
dorp gedrukt. In goed twee jaar tijd hadden maar liefst vier grote stakingen
plaats en waren de sociale tegenstellingen dermate verscherpt dat politie en
leger bijna permanent aanwezig moesten zijn. Speciaal met het oog op deze
gespannen situatie in Appelseha werd in december 1889 in Oosterwolde een
post van de mareehaussee ingericht.26 In dezelfde tijd werd Appelseha bezoeht
door bijna al de landelijk bekende socialistisehe voormannen. De vergaderingen
waarop zij spraken, volgden elkaar op met tussenpozen van soms nog geen
maand. Terzelfdertijd meidden honderden mensen zich aan als lid van de
socialistisehe vakbond, de vrouwen- en jongerenvereniging en de afdeling van
de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht. Ben zo massale toeloop naar een
volledig nieuwe beweging lijkt mij niet anders verklaarbaar dan nit een stemming van euforie. Men voelde dat er een 'nieuwe tijd' was aangebroken, waarin
voor de arbeiders een beter leven zou zijn weggelegd (ath. 63). Of, zoals bet
door een van de betrokkenen zeif in de krant werd geformuleerd, dat eindelijk
bet moment daar was dat de macht van de bourgeoisie zou worden verpletterd.27
Het zullen deze gevoelens zijn geweest, waaruit ook de grote solidariteit en
spontaniteit zijn voortgekomen, die de stakingen kenmerkten. Men gooide het
werk erbij neer, al stond eigenlijk bij voorbaat vast - de beide stakingen in de
werkverschaffing - dat men aan het kortste eind zou trekken. En iedereen deed
mee, al mocht de direete aanleiding soms nauwelijks gerechtvaardigd heten,
zoals bij de staking van eind 1889. Het staken was een "tweede natuur' geworden, zoals ik a! opmerkte. Van Domela hadden de arbeiders geleerd hoe bet
stakingswapen moest worden gewaardeerd: stakingen zijn de "voorpostengeveebten die dienen om later den grooten strijd - bedoeld is de socialistisehe
revolutie - des te beter onder de oogen te kunnen zien'.28 Wat dat laatste
inhield, zullen de arbeiders in Appelseha nauwelijks hebben begrepen - ook
Domela zelf had er slechts een heel vage voorstelling van. De hoop erop was
echter voorlopig voldoende om bijna iedereen mee te krijgen.
Als de factor waarop bet ontstaan van deze revolutionaire mentaliteit moet
worden teruggevoerd, komt geen ander in aanmerking dan de onvoorstelbare
armoede waaronder de mensen in dezejaren leden. Het is pure wanhoop die hen
heeft gedreven. Daarbij dringt zich de parallel op met soortgelijke acties, die
heden ten dage nog regelmatig voorkomen in de ontwikkelingslanden. Ook die
missen voor ons gevoel vaak elke zin voor realiteit. Men weet dat de strijd
hopeloos is, omdat de gevestigde orde alle macht in handen heeft. Toch wordt
doorgezet en na afloop blijkt men er vaak slechter voor te staan dan voorheen.
Dat dit irrationele element in de acties niet mag worden vergeten, blijkt nit een
artikel in Dc Kiok van 24 mei 1890. Men was gaan staken, ondanks dat zo kort
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Aft. 63. Ingezonden schr(/ven van een Appelschatster socialist, waarin wordt
gepleit voor de handhaving van tie revolutionaire tactiek. Bron: De KIok, 27
februari 1892.
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na de winter bijna iedereen gebrek aan her allernoodzakelijkste had. Mocht de
actie door gebrek aan solidariteit mislukken dan zouden velen aan de hongerdood zijn prijsgegeven. Derhalve werd aan de wankelmoedigen voorgehouden
toch vooral to volharden en de eensgezindheid to bewaren. Dit zijn woorden van
mensen, die anders over de zin van het aardse bestaan denken dan de meeste van
ons tegenwoordig.
Het hongeroproer van 1893
Dat ter verkiaring van het gedrag van de mensen in het 1aat19eeeuwse Appelscha met motieven van deze aard rekening moot worden gehouden, wordt het
duidelijkst geillustreerd door de zonder overdrijving dramatisch to noemen
gebeurtenis van januari 1893. Op de aehttiende van die maand brak hier een
hongeroproer uit dat volledig uit de hand liep. 29) Feitelijk kon er worden
gesproken van een opstand - mensen werden bedreigd en er vielen sehoten. Met
name deze gebeurtenis roept bij mij associaties op met televisiebeelden uit de
arme landen van nu, waarop radeloze mensen to zien zijn die winkels plunderen
en het gevecht aangaan met leger en politic.
Hoewel na de grote stakingen van 1888-1890 enige jaren waren verlopen
waarin het betrekkelijk rustig was gebleven, meen ik deze gebeurtenis toch
onder die uit de 'begintijd van het socialisme' te mogen rangschikken. De reden
daarvoor is dat de tijdsafstand flunk wordt ingekort door her feit dat de eerste
problemen zich al injanuari 1892 hadden voorgedaan. Ook al haalde het bericht
erover nu niet direct de krant - kennelijk was men aan dit soort voorvallen in
Appelseha gewend geraakt - op 12januari van dat jaar had in Ooststellingwerf
opnieuw de mare de ronde gedaan dat er oproer in Appelseha was uitgebroken.30 Achteraf bleek het om loos alarm to gaan, maar dat meteen bij het minste
of geringste aan oproer werd gedacht, bewijst hoe gespannen de sfeer nog steeds
was. Overigens was wat zich had afgespeeld treurig genoeg. Op de morgen van
genoemde dag hadden "zes half-gekiede en uitgehongerde mensen" aangeklopt
bij de armvoogd-boekhouder Fokke Landmeter, die woonde aan de Vaart ZZ,
viak naast de openbare school. Niet alleen tot handelen bevoegd was Landmeter
met hen naar zijn collega-armvoogd A.W. van Rozen in Oud-Appelscha gegaan.
Van hem hadden de zes een kleine ondersteuning gekregen. 's Middags om twee
uur was echter de marechaussee in het dorp verschenen, in het rijtuig gevolgd
door burgemeester Van der Loeff. Zij waren van het gebeurde op de hoogte
gebracht door Landmeter, die kenne!ijk vreesde dat de zaak nog een staartje zou
krijgen. De burgemeester en de mareehaussee moesten echter constateren dat or
niets aan de hand was en keerden onverrichter zake naar Oosterwolde terug.
In november van hetzelfde jaar nam een soortgelijke gebeurtenis echter een
veel ernstiger wending. Volgens mijn informatiebron heerste er wegens de
werkloosheid grote onrust in het dorp.30 Ongeveer honderd arbeiders kwamen in
vergadering bijeen en besloten samen met de werklozen naar Van Rozen to
gaan. Op aandrang van de bij de vergadering aanwezige agent Biji werd dit
besluit echter gedeeltelijk teruggedraaid: er zou worden volstaan met het sturen
van een deputatie van twee arbeiders. Zij wisten echter niets bij Van Rozen to
bereiken. Van meer steun kon geen sprake zijn zolang de werklozen de vergaderingen van de SDB bleven bezoeken. "Wie God verwerpt en niet naar de kerk
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komt, wordt geen werk verschaft", zou Van Rozen letterlijk hebben gezegd. Ben
deel van de aanwezigen sprak zich daarop uit voor geweld. Om te laten zien dat
het menens was, werden ongeveer veertig schoten gelost, terwijl ook later op de
avond nog salvo's in het dorp werden gehoord. De volgende dag besloot men
naar de burgemeester te gaan, maar ook die stuurde hen zonder enige toezegging
weg. Dit was waarschijnlijk de eerste keer dat de arbeiders te maken kregen met
de nieuwe burgemeester D. Witteveen, die in de loop van 1892 Van der Loeff
was opgevolgd.32' Witteveen was een aanhanger van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond (ANWV), een van de eerste, vooral door linksliberale ideeen beInvloede arbeidersorganisaties in ons land. Men mocht dos
van hem enige sociale bewogenheid verwachten. Zo hebben kennelijk ook de
arbeiders uit Appelscha geredeneerd, want na deze daad spraken zij schamper
over het ANWV als "een mooie club". Burgemeester Witteveen heeft sindsdien
geen goed meet bij hen kunnen doen. Toen hij tegen het eind van 1896 wegens
ziekte zijn ambt moest neerleggen, werd hierover in 1* KIok met nauwelijks
verholen vreugde bericht.33 Na bun vergeefse tocht naar Oosterwolde besioten
de arbeiders het nog eens bij Van Rozen te proberen. Maar die bleef in zijn
weigerachtigheid volharden, waarna de arbeiders uit woede - maar ik denk nog
meer uit machteloosheid - begonnen te schieten. De voordeur van Van Rozens
huis zat vol hagel, een kogel was zelfs dwars door het hout been gegaan. Op het
moment, 26 november, dat dit verhaal in de krant verscheen, was de toestand in
Appelscha zo dat het hele dorp vol politie was. Kennelijk zijn 'de heren bang
dat de arbeiders binnenkort alles zullen verpletteren", schreefDe Kiok.
De gebeurtenissen bereikten hun climax op woensdag 18 januari 1893. Vijftig
werklozen waren bijeengekomen en besloten Van Rozen nog maar eens met een
bezoek te vereren.34 Er vielen harde woorden, aldus De Kiok, maar zoals hierna
zal blijken, werd ook met geweld gedreigd. Pas nadat Van Rozen aan ongeveer
twintig mensen een vijf ponds roggebrood had gegeven, ging men weg. Donderdag zou er weer worden vergaderd, maar nu vond men de marechaussee en de
politie tegenover zich. Wegens opruiing tot geweld en afpersing werden drie
bestuursieden van de SDB, Bruin Tj. Bruinsma en Klaas Lubbers de Jong uit
Appelscha en Wolter Timmer uit Smilde - gevangen genomen. Vooral de manier
waarop de arrestatie plaats vond, zette veel kwaad bloed. 'De drie' waren
uitgenodigd om naar burgemeester Witteveen in het Compagnonshotel te
komen, naar zij dachten, om een onderhoud met hem te hebben over de heersende ellende. Daar aangekomen werden zij echter zonder te zijn gehoord in de
boeien geslagen en per rijtuig afgevoerd naar Oosterwolde. Vervolgens werd de
kleine staat van beleg afgekondigd, zodat samenscholingen van meet dan vier
personen verboden waren. Het enige dat hierna nog gebeurde, was dat op
vrijdagavond brand uitbrak in de veenderij van Van Rozen. ledereen wist dat
het vuur was aangestoken, maar de daders werden nooit gevonden. Dat op
diezelfde avond ook de korenmolen van P. Stoker aan de Vaart NZ afbrandde,
was echter een toevalligheid. Door sommige kranten werd eveneens een
verband met de arrestatie van 'de drie' verondersteld, 5 maar naar een van mijn
informanten - een ver familielid van Stoker, die hem nog had gekend - mij
vertelde, moest de brand zo goed als zeker worden geweten aan het los slaan van
de wieken. Door de harde wind waren die vervolgens warm gedraaid, waarna de
molen vlam had gevat.
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De moeilijkheden van 1892/93 kunnen worden ingepast in een groter verband.
Als gevotg van de die winter atom heersende werkloosheid waren op meer
plaatsen in Friesland onlusten uitgebroken. Ook het harde ingrijpen van justitie
sluit bij de algemene gang van zaken aan. Overal werden in dezelfde tijd de
socialistische voormannen en sprekers opgepakt en veroordeeId.36 Ats een
ander voorbeeld uit Ooststellingwerf noem ik de veroordeling in januari 1893
van de herbergier Koert Nijiand uit Haulerwijk die, omdat hij in een toespraak
prinses Wilheimina een "smoarrig fanke' had genoemd, wat werd uitgelegd als
majesteitsschennis, zes weken de gevangenis indraaide.37 De drie SDB-bestuurders uit Appetscha werd hun daad echter heel wat zwaarder aangerekend: zij
verdwenen voor maar Iiefst een jaar achter de tralies.
Over het tegen hen in Heerenveen gevoerde proces, dat in de geschiedenis
bekend is geworden als het 'hongerproees', heeft bun verdediger, mr. P.J.
Troelstra, een brochure geschreven, die ik onmogetijk hier volledig kan weergeven, maar waaruit ik we] enige van de meest in het cog lopende passages wit
citeren.38 Zo vielen mij in de tenlastelegging aan Klaas de Jong in het bijzonder
de woorden op, die deze tegen Van Rozen zoo hebben gesproken - "Hoe denkje
er over?" "Moeten we eerst sterven?" "Dan vecht ik me liever dood". De officier
van justitie grondde op deze uitlating zijn aanklacht van afpersing en bedreiging
met mishandeting of ander geweld. Wat mij echter veel belangrijker voorkomt,
is her defaitisme dat uit deze zinnen spreekt. Met maakte De Jong niet uit of hij
no meteen stierf of over enige tijd door honger zoo omkomen. Van mensen die
er zo voorstaan, kan men geen redelijke afweging van woorden verwachten; de
wanhoop drijft hen tot her uitslaan van dergelijke revolutionaire taal.
Dat de arbeiders - of atthans sommigen - het gebruik van geweld niet uitsloten, vatt ook af te leiden uit de door hen tegen Van Rozen geschreeuwde
woorden - "Mocht de marechaussee komen, dan hebben wij ook wel tood." De
verdachte Timmer zoo hier nog aan hebben toegevoegd: "als 't zoo ver komt,
kan ik mijn geweer ook wet halen." Van Rozen, als getuige gehoord, verklaarde
dat hij het gezegde als een bedreiging had opgevat. Wat hem persoonlijk betreft
taat zich dat gezien de schietpartij van twee maanden eerder ook wet begrijpen.
Van justitie mag echter worden verwacht dat zij ook de omstandigheden
waaronder een en ander had plaatsgevonden in haar oordeelsvorming zoo
betrekken. Dc officier van justitie ging daaraan echter vottedig voorbij. Deze
verdaehten waren revolutionair gezind, bijgevotg kon er geen twijfel aan zijn
dat zij zich aan her hun ten laste gelegde schuldig hadden gemaakt, zo tuidde
rechttijnig geredeneerd zijn oordeet.
Op dezelfde hardvochtigheid stuit men bij het verhoor van de getuige Roel
Jacobs de Jong, die door de verdediging was opgeroepen om iets te komen
vertellen over "de geest en den toestand der bevolking". De president van de
rechtbank kapte hem al aan het begin zijn verhaal af met de woorden: "dat doet
aan deze zaak niets al'. Maar tegen zijn wit kreeg de president door de reactie
van een aantat aanwezigen toch her antwoord op deze vraag te horen. Een van de
beklaagden, een getuige en enkelen uit het publiek - ondanks de grote afstand
hadden vele Appetschaasters de reis naar Heerenveen gemaakt - barstten na
deze harteloze opmerking in tranen uit. Dit tekent de wanhoop, waaraan deze
mensen ten prooi waren gevallen. Zij dachten zeker radicaal en revolutionair,
maar hoe kon hun dat onder deze omstandighcden als een misdaad worden
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aangerekend? Hier stonden voor het gerecht tech geen bikkelharde revolutionairen, maar eenvoudige arbeiders die volledig door hun gevoelens overmand
waren geweest. "Laat bet Openbaar Ministerie zich eens verplaatsen in den
toestand van mannen die hun vrouw en kinderen gebrek zien !ijden. Zouden we
als wij in dat geval verkeerden ook niet in hartstochtelijke taal voor onze
reehten pleitenT', vroeg Troelstra aan de officier van justitie. Maar die vond
ook in deze woorden van de pleiter geen reden tot clementie. "'t ZaP', zo zei hij,
"goed zijn deze beklaagden geruimen tijd in de eel te onttrekken aan de maatschappij, dan zullen ze begrijpen, dat ze dwalen als ze meenen, dat de opheffing
van misstanden a!!een door geweld kan plaats hebben." De woorden kwamen net
niet over zijn lippen, maar voor niij staat vast dat de officier eigenlijk bedoelde
te zeggen: deze arbeiders zijn socialisten, een ste1 gevaarlijke criminelen dus,
die geweld stellen boven recht en derhalve verdienen langdurig te worden
opgesLoten. Tweejaar luidde de strenge eis van de officier van justitie; tenslotte
verdwenen 'de drie', nadat hun zaak ook nog eens in hoger beroep was behandeld, voor een jaar achter de tralies, hun gezinnen in de diepste ellende achterlatend. 1k aarzel niet als mijn oordeel nit te spreken dat hier niet het recht had
gezegevierd, maar de kiassejustitie.
De eerste aanhczngers van het social isme
Graag had ik de namen gekend van al de mensen, die in deze jaren aan een van
de genoemde stakingen of acties hebben dee!genomen. Daar is echter onmoge!ijk achter te komen, omdat van niet een van de toenmalige socialistische
organisaties de ledenlijsten bewaard zijn gebleven. Maar was dat wel het geval
geweest dan nog waren we slechts ten dde geinformeerd. Zoals in de versiagen
over de stakingen wordt gezegd, konden de actievoerders op een brede steun
onder de bevolking rekenen. Van de "arbeidende bevolking" was zelfs nagenoeg
iedereen op hun hand, zei de burgemeester tegen de Enquétecommissie. Het
staat dus vast dat de socialistische beweging, zoals elke politieke groepering,
naast haar leden een misschien nog wel groter aantal sympathisanten achter zich
heeft gehad. Precieze getallen over de omvang van die groep kunnen niet
worden gegeven, onidat in deze tijd de arbeiders nog van het kiesrecht waren
uitges!oten. De in het vorenstaande genoemde aantallen deelnemers aan de
stakingen en bezoekers van de bijeenkomst met Dome!a Nieuwenhuis vormen
daarvoor de enige indicaties. Op grond hiervan kom ik voor dejaren rond 1890
op een schatting van minimaal 50% van de bevolking. Hierbij is her aantal leden
van de verschillende socialistische organisaties natuur!ijk achtergeb!even. Tech
mag dat oorspronkeLijk zeer hoog worden genoemd. Aangenomen dat de 225
arbeiders die zich in april 1888 aansloten bij de vakbond Dc Eendracht grotendee!s voiwassen gezinshoofden zijn geweest, komt men op zo'n 40% van het
totaal aantal gezinshoofden in Appe!scha. Volkomen terecht kan men zich
echter ten aanzien van dit getal afvragen of het niet ongeveer hetzelfde weergeeft als het eerstgenoemde: veel van de mensen die zich zo kort na het stakingssucces van maart 1888 aansloten, hebben waarsehijnlijk gehandeld nit een
opwel!ing. Verder is bekend dat deze eerste socialistische organisaties in het
a!gemeen een groot vertoop onder hun leden kenden. Niet iedereen was echt
overtuigd socialist, voor anderen bleek de contributie - hoewe! zeer !aag - niet
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te betalen. Voor Appelscha hebben we geen gegevens dienaangaande, maar op
grond van nog te noemen getallen kan tech wel worden gezegd dat waarscbijnlijk om dezelfde redenen zich ook hier later een terugloop heeft voorgedaan.
De omvang te schatten van de trouwe aanhang van de beweging is derhalve
een bijzonder moeilijke, zo niet onmogelijke opgave. Een indicatie die de orde
van grootte aangeeft, meen ik er echter wel voor te kunnen geven. Zoals ik al in
mijn uiteenzetting over de ontkerkelijking meedeelde, is tussen 1880 en 1900
een naar verhouding groot aantal mensen in Appelscha uit de kerk getreden. In
het bevolkingsregister was bij 144 gezinnen meestal van beide, soms van een
van de echtelieden de toevoeging van het kerkgenootschap doorgehaald of was
meteen 'geen' ingevuld. Het ligt voor de hand deze kennelijk vrij plotselinge
verandering - gelet op de eerste inschrijving was op het moment dat het register
werd aangelegd de buitenkerkelijkheid nog een onbekend verschijnsel - in
verband te brengen met de opkomst van bet socialisme. Zoals uit de hierboven
geciteerde woorden van Van Rozen blijkt, werden socialisme en christendom
destijds als tegenpolen gezien. DomelaNieuwenhuis, ook waarschijnlijk in deze
zaak de leidsman van de Appelschaaster socialisten, beschouwde de kerk als
een steunpilaar van het kapitalisme. Verder wees ik er al op dat wie socialist
werd minder kans had op steun uit de armenkas. Tot de mensen die destijds uit
de kerk traden, hebben dan ook zo goed als zeker niet de weifelaars behoord.
Flelaas kan om verschillende redenen de omvang van de buitenkerkelijkheid niet
precies worden bepaald. Een aanwijzing geeft echter dat achter de naam van 92
gezinshoofden die in 1889 in het dorp woonachtig waren, de aanduiding van de
kerkelijke gezindte is doorgehaald. Het moment waarop dat is gebeurd, is zo
goed als zeker bepaald door de jaren van de Volkstelling - dus 1889 of 1899,
teen precieze gegevens hierover konden worden verkregen. We hebben hier dus
zeker de mensen voor ons, die praktiscb meteen na 1888 de kerk de rug hebben
toegekeerd. Met hen hebben ook nog 52 later ingeschrevenen dezelfde stap
gezet.
Mogen deze 144 gezinshoofden nu allemaal worden gerekend tot de 'harde
kern' van de oude socialistische beweging. Ben enkeling zeker niet. Zo vinden
we bijvoorbeeld in de lijst de naam van de veenbaas Arend van der Sluis. Ook
bij sommige anderen ben ik geneigd een vraagteken te zetten. Voor bet overgrote deel van de betrokkenen meen ik deze vraag echter zonder meer positiefte
mogen beantwoorden. Het aanvullende gegeven dat daarbij voor mij doorslaggevend is, is het beroep. Van de 92 die al in 1889 stonden ingeschreven,
blijken maar liefst 78, dat is ong. 85%, het beroep van arbeider te hebben
uitgeoefend. In de grotere groep van 144 lagen de verhoudingen hetzelfde: 123
van ben, dat is ook ong. 85%, zijn arbeider geweest. Deze combinatie van
gegevens sluit naar mijn mening twijfel over de juistheid van het gekozen
uitgangspunt uit. 1k kom dan ook tot de conclusie dat zeg maar zo'n 20 a 25%
van de bevolking van Appe!scha zich werkelijk tot het socialisme heeft laten
'bekeren'. Ook dit mag gezien het korte tijdsbestek een bijzonder hoog getal
heten, maar is toch minder indrukwekkend dan bet eerstgenoemde van 50% of
meer. Het socialisme had dus nog lang niet iedereen overtuigd. Er diende te
worden afgewacbt of het zijn aanhang werke!ijk langdurig kon vasthouden.
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Dc tweespait in het oude socialisme
Op de stormachtige eerste vijfjaren volgt een ongeveer even lange periode van
betrekkelijke rust: tussen 1894 en 1900 hebbeñ in Appelscha geen grote
stakingen of acties plaatsgevonden. De ontwikkeling die in dit tijdvak at de
aandacht trekt, is de groeiende interne verdeeldheid binnen bet socialisme. 1k
sprak er in bet inleidende hoofdstuk at even over. Doordat de Appelschaaster
sociaListen trouw bleven aan bun oude leidsman Domela Nieuwenhuis, kreeg
hier na 1897 bijna vanzelfsprekend de anarchistische richting de overhand en
veranderde er behalve de naam verder niet zoveel.
De vraag op welke wijze de socialistisehe hei!staat diende te worden verwezenlijkt, dreigde at vanaf 1891 een splijtzwam binnen de socialistische beweging te worden. De reden om hier nog eens op deze kwestie terug te komen is
dat een van de leden van de afdeling Appelscha van de SDB, Jan Rudolphy, als
een van de eersten openiijk zijn standpunt dienaangaande kenbaar heeft gemaakt (aTh. 64). Op 16 augustus 1891 zou door de Friese Volkspartij een grote
meeting worden georganiseerd voor landnationa!isatie. Als Leuze ervoor koos
men Me grond aan alien", maar met de toevoeging "langs wettige weg". Dit
laatste was voor Jan Rudolphy aan!eiding zich in een ingezonden stuk in Recht
voor Allen van 15 juLi 1891 afkeurend over de meeting nit te laten. Omdat het
niet zo vaak is voorgekomen dat iemand uit Appelscha zich in het openbaar
heeft bemoeid met een landelijke politieke kwestie, druk ik hier een groot deel
van bet artikel letterLijk af. HeLaas is daaruit niet op te maken of Rudolphy op
eigen titel heeft gesproken of namens de hele afdeling. Maar gezien de gebeurtenissen oil de voorgaande jaren mogen we gerust aannemen dat de meeste
Appelschaaster socialisten er niet zoveel anders over hebben gedacht. De
veenarbeiders zullen het met het eerste dee] van de Leuze van harte eens zijn
geweest. We zagen at hoe graag zij een eigen stukje grond wilden hebben om
zich tot zelfstandige boer te kunnen opwerken. Maar daarvoor een vergoeding te
moeten betalen aan 'notoire uitbuiters' als de Heren Compagnons en de veenbazen zal bun, op zn zachtst gezegd, weinig aanlokkelijk hebben toegeschenen.
Dat bet een inwoner van Appelscha is geweest, die in het debat over de
grondkwestie voor een radicale aanpak heeft gepLeit, is als men even door denkt
niet zo opmerkelijk. Het brengen van het land in handen van de boeren en
arbeiders - !andhervorming noemt men dat - vormt heden ten dage in landen met
een overwegend agrarische economie als de ontwikkelingsianden nog een beet
politiek hangijzer. Aangezien dit een eeuw geleden in Friesland en in het
bijzonder in een dorp als Appelscha precies zo lag, kan om het denkpatroon van
de mensen hier te begrijpen de situatie in laatstgenoemde landen als referentiekader worden gebruikt. Op grond van deze overweging meen ik te mogen steLlen
dat de veenarbeiders in Appelscha ervan hebben gedroomd eens zeif de eigenaren te worden van de venen en andere gronden, waarop zij zo Lang hoofdzakelijk
ten behoeve van anderen hadden gezwoegd. Gezien de armoedige omstandigheden waarin de meesten van hen leefden, zal de revolutie bun daarvoor de enig
begaanbare weg hebben geleken. Indien eerst de rijken schadeloos moesten
worden gesteld, zouden evenals tegenwoordig in de meeste onderontwikke!de
landen, de aiierarmsten nooit een eigen stukje grond kunnen bemachtigen.
Wat in het aigemeen de verwijdering tussen de revolutionairen en gematigden
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betreft leek al in 1892 een breuk niet meer te voorkomen. Door het repressieve
optreden van de autoriteiten in deze jaren hervond de beweging echter tijdelijk
haar eenheid.40 De grootste kemphanen, Domela Nieuwenhuis en Troelstra,
hebben elkaar toen zelfs enige tijd beter leren verdragen. Als een uiting hiervan
besebouw ik dat in januari 1893 eerst Troelstra in Appelscha kwam spreken
over bet 'bongerproces' - kort daarop zou hij ook de verdediging van de drie
betrokkenen op zich nemen - en begin maart, toen de vonnissen waren geveld,
Domela hier het woord kwam voeren, naar we mogen aannemen onder andere
over betzelfde thema.41 De verzoening duurde ecbter niet lang. Eind 1893
besliste de meerderheid dat de SDB zich diende te onthouden van verdere
deelname aan parlementaire acties. De uitslag van de stemming laat er geen
twijfel over bestaan aan welke kant de afdeling Appelscha in deze strijd stond.
Samen met tien andere Friese afdelingen van de partij - dat was in deze provincie een minderheid, want er waren dertien tegen - stemde zij voor de door de
afdeling Hoogezand-Sappemeer hierover ingediende motie.42 De diepere
verklaring voor deze handelwijze moet volgens mij worden gezocht in de
destijds onvoorstelbaar grote armoede. De mensen in Appelscha wilden niet en
meenden ook niet te kunnen wachten op de langzame verandering via de
wettelijke weg van het parlementarisme.43 Bovendien mochten de veenarbeiders zelf niet aan verkiezingen meedoen. Hoe zou clan langs die weg binnen
afzienbare tijd enige verbetering voor hen kunnen worden bereikt? Net zoals bij
de grondkwestie schaarden zij zich liever achter de revolutionaire tactiek van
Domela, hun vertrouwde leider. Hetze!fde deden trouwens de meeste Friese
socialisten, toen zij in de zomer van 1894 voor de definitieve keuze werden geplaatst. De SDAP kreeg in de eerste jaren maar weinig aanhang in de provincie;
in 1895 waren er nog slechts zes afde1ingen.44 Met de Friese Volkspartij - bet
samenwerkingsverband van de afdelingen van de Bond voor AK en S in Friesland; later meer hierover - was bet na 1894 eveneens snel gedaan; in 1897 werd
zij formeel opgeheven. 45)
Ook in de volgende jaren heeft de afdeling Appelscha zich volledig aan het
door Domela Nieuwenhuis gevoerde beleid geconformeerd. Toen eind 1894 de
5DB onwettig werd verklaard en zijn naam moest veranderen in Socialistenbond
deed men hier hetzelfde. Dat geldt zowel voor de afdeling als voor de vrouwenenjongerenvereniging. Op de eerste aan bet eind van januari 1895 in Appelscha
georganiseerde openbare vergadering van de Bond voerde DomelaNieuwenhuis
bet woord.46
De teniglopende aanhang van de 'oude' beweging
Maar in een ander opzicht waren de tijden we! veranderd. Vanaf 1893 wordt in
de krant regelmatig gek!aagd over de teruglopende bezoekersaantallen van de
socialistische vergaderingen en meetings. Naar uit de door mij verzamelde
gegevens over het aantal aanwezigen bij de in Appelscha georganiseerde 1-meibijeenkomsten blijkt, niet ten onrechte (aft. 65). Mag een opkomst van 500
mensen in 1892 nog zonder meer overweldigend heten en herinneren aan de
hiervoor genoemde grote aanta!len deelnemers aan de stakingen, de nog maar
200 bezoekers die in 1895 en 1896 kwamen opdagen, gaven, zoals uit het hier
afgedrukte bericht erover blijkt, de organisatoren veel minder reden tot tevre-
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denheid (alb. 66). Op de factoren die in hetzelfde bericht als de oorzaken van de
achteruitgang worden genoemd, ga ik niet uitvoerig in; zoals achteraf kan
worden vastgesteld, was er meer aan de hand dan toen nog werd gedacht.
1892: 500
1894: 350
1895: 200
1896: 200
1900: 150

Aft. 65. Bezoekersaantallen van de 1-mei-bjjeenkonisten (1892-1900). Bron:
Dc IClok.
De belangrijkste verkiaring voor de snelle terugval is volgens mij de verdwijning van de euforie, die de beweging in haar beginjaren vleugels had
gegeven. Even had het crop geleken dat de revolutie voor de deur stond. Zelfs
de autoriteiten hielden serieus met die mogelijkheid rekening. Toen na verloop
van tijd duidelijk werd dat de revolutionaire verwachtingen te hoog gespannen
waren geweest, ebde met dit geloof ook een groot deel van de aanhang weg.
Under deze teleurstellende ontwikkeling heeft de hele beweging geleden, zoals
uit de ledenaantallen van de socialistische organisaties blijkt. De SDB had in
1893 op het hoogtepunt van zijn macht 4900 leden, de Socialistenbond in 1897
nog slechts 2126. De SDAP had in 1898 nog steeds weinig meer dan zo'n 2200
1eden.48 Dat deze ontwikkeling ook aan Friesland niet voorbij is gegaan, blijkt
nit een bericht in Dc Kiok van 4 januari 1896 over het sterk gedaalde aantal
abonnees op de krant. Voor Appelscha afzonderlijk heb 1k verder geen kwantitatieve gegevens kunnen vinden. Uit de aangehaalde beschouwing nit De Kiok
over het "gepasseerde 1-mei-feest" van 1895 blijkt dat ook hier van het oorspronkelijke enthousiasme weinig meer was overgebleven. Dc mensen wordt
laksheid, te veel drankgebruik en te weinig doorzettingsvermogen verweten.
Kortom, de strijdvaardigheid van de eerste jaren was bij de meesten verdwenen.
De tweede oorzaak was ongetwijfeld de toenemende onderlinge verdeeldheid.
Het is echter heel moeilijk de invloed van deze factor afzonderlijk te meten,
omdat er wegens het samenvallen in de tijd een wisseiwerking met de eerstgenoemde moet zijn geweest. 1k !aat dit punt verder rusten, omdat het voor Appelscha tot na 1910 - zolang is hier tenminste een schijn van eenheid bewaard
gebleven - minder betekenis heeft gehad.
Veel meer gewicht moet wat Appe!scha betreft worden toegekend aan een
tweetal andere factoren: de hier tegen bet eind van de 19e eeuw inzettende
economische veranderingen en de feller wordende bestrijding van het socialisme, vooral van de zijde van de kerken.
Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet, leidde het na 1895 begonnen
economisch herstel tot een toeneming van de werkgelegenheid buiten het
veenbedrijf, met name in de landbouw en de ontginningen. Het lijdt geen twijfel
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Aft. 66 Bericht over de J-mei-beenkomst van 1895. Bron: De KIok, 11 mel
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dat deze verandering diepgaande gevolgen voor de sociale ontwikkeling heeft
gehad. Ineens was er weer werk, waardoor de ellende - zie de grote terugval in
het aantal bedeelden - sterk afnam. Bijgevolg zullen de mensen minder reden tot
ontevredenheid hebben gehad en nam de actiebereidheid snel af. Op wat langer
termijn gezien waren ook de veranderingen in de beroepsstructuur van groot
belang. Het socialisme had altijd zijn grootste aanhang gevonden onder de
veenarbeiders. Rond 1890 vormde deze groep nog zeker meer dan de helft van
de bevolking. Daardoor konden tijdens de stakingen van die jaren gemakkelijk
honderden mensen op de been worden gebracht. Maar de teruggang van het
grootschalige veenbedrijf beperkte de mogelijkheden daartoe. Niet alleen nam
het aantal arbeiders at, ook waren de meesten van hen nog slechts een klein deel
van het jaar in de venen werkzaam. Daardoor werd het organiseren van acties
veel moeilijker, zoals hierna uit het versiag van de staking van 1902 zal blijken.
Hiernaast zag een aantal arbeiders kans zich tot zelfstandige boer en/of kleine
vervener op te werken. Naar men mag veronderstellen, is bij hen de neiging tot
revolutionaire actie sterk verminderd - zij hadden wat te verliezen. In elk geval
is het veel moeilijker geworden hen massaal in beweging te krijgen. De laatste
consequentie van de economische veranderingen die waarschijnlijk sterk haar
invloed heeft doen gevoelen, was de grote uittocht van de veenarbeiders. De
socialistische beweging schijnt hierdoor zelfs bijzonder zwaar te zijn getroffen.
Van de 92 buitenkerkelijken die grotendeels tot de 'harde kern' van de beweging
mogen worden gerekend, waren rond 190027 vertrokken naar elders. Onder hen
ook de leiders uit de beginjaren: Bruin Tj. Bruinsma, die in 1899 naar Almelo
ging, en Klaas Lubbers de Jong, die zich in 1901 in Emmen vestigde.49 Omdat
het 'oude' socialisme zijn aanhang grotendeels onder deze veenarbeiders vond,
moet hierdoor de maatschappelijke basis van de beweging smaller zijn geworden.
De laatste factor die grote invloed heeft gehad, is het ontstaan in deze tijd van
een georganiseerde anti-socialistische beweging. Als de initiatiefnemers ervan
laten zich kennen de beide protestantse kerkgenootschappen in het dorp en een
aantal daarmee verbonden maatschappelijke organisaties. Bij de bespreking van
deze beweging ga ik uit van wat in het vorige hoofdstuk over het ontstaan van
de buitenkerkelijkheid werd gezegd.
Naar bleek, was al voordat het socialisme in Appelscha doordrong de Ned.Herv. Kerk sterk in de versukkeling geraakt.50 Tussen 1878 en 1892 kon de
hervormde gemeente niet beschikken over een eigen predikant, omdat zij te arm
was om hem een behoorlijk salaris en onderkomen te bieden. In dejaren tachtig
was het kerkbestuur na veel geharrewar overeen gekomen het salaris van de
dominee vast te stellen op f 750,-- rijks- en f 50,-- gemeentelijk traktement.
Geld om hiernaast voor een behoorlijke behuizing te zorgen had men echter
niet. De pastorie was al vele jaren een bijna onbewoonbaar krot. Niet een
predikant nam dan ook een beroep naar Appelscha aan. Als de diepere oorzaak
van de moeilijkheden wordt in het kerkelijk archiefde "geidlozen toestand der
ingezetenen" aangewezen.51 Veel redenen om hieraan te twijfelen heb ik niet.
Eerder zagen we al dat in dezelfde tijd ook de uitgaven voor de armenzorg tot
een minimum terugliepen. De Ned.-Herv. Kerk lijkt evenals het overgrote deel
van de inwoners van het dorp het slachtoffer te zijn geworden van de door de
teruggang van de verveningen toenemende armoede. Appelscha stond te bock
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als een van de armste kerkelijke gemeenten van ons land. Toen in 1892 eindetijk
weer een dominee kon worden aangetrokken, incest in de volgende jaren
voortdurend een beroep warden gedaan op het fonds van de kerk tot verbetering
van de schraalste predikantstraktementen. Hierin moet ook de reden worden
gezocbt dat de drie dominees, die tussen 1892 en 1900 de gemeente hebben
gediend, ieder niet langer dan twee jaar zijn gebleven. Het is zeker niet te veel
gezegd dat Appelscha toentertij d bepaald geen geliefde gemeente was. In
hoeverre dit oordeel mede is beinvloed door het heersende geestelijke klimaat gezien de eerder geciteerde mededelingen van de Bnquêtecommissie was het
kerkelijk leven grotendeels een randgebeuren geworden - valt moeilijk nit te
maken, maar gunstig zal ook dat niet hebben gewerkt.
Deze voorstelling van zaken wordt bevestigd door het bericht in De K/ok van
2 april 1892, waarin de komst van een nieuwe dominee in Appelscha wordt
gemeld en alvast wordt becommentarieerd. Vroeger - uiteraard overdrijft de
schrijver hier, maar dat het tegenovergestelde bet geval is geweest, valt ook niet
te geloven - zag men in de regel niemand in de kerk en - letterlijk geciteerd "door de herderloosheid verstrooiden de schapen en geraakten in 't wilde". Maar
hierin is nu verandering gekomen: sinds drie weken is er weer een predikant.
Als een significant feit daarbij noemt de schrijver dat bet hier de aanstelling
betrof van een tot de orthodoxe richting in de Ned.-Rerv. Kerk behorende
dominee. De "liberate heren" - bedoeld moeten zijn de veenbazen, van wie de
meesten tot de vrijzinnigheid behoorden - hoopten kennelijk op deze wijze de
arbeiders weer terug te halen in de kerk. Maar, zo eindigt het commentaar, die
laatsten zullen dat zeker doorzien. Zij weten al tang dat "geestelijke spijs de
maag niet kan vullen. Daarom arbeiders verenigt U en staat pal". Hoewel ik
hiermee geenszins de schijn wil wekken een oordeel over deze kwestie te
hebben - de tegenstelting christendom-socialisme beeft heden ten dage veel van
haar scherpte verloren - denk 1k dat de schrijver de opzet van de kerk en de
'heren' goed heeft doorzien. Daarbij baseer ik mij op de volgende gegevens.
Ongeveer een jaar eerder, in maart 1891, was in De K/ok de oprichting in
Appelscha gemeld van een afdeling van de Christelijke Werklieden Vereniging
Patrimonium. 52) Het commentaar daarop van de zijde van de krant was uiteraard
eveneens afwijzend geweest. Arbeiders die zich met deze vereniging inlieten,
werden uitgemaakt voor "slaapmutsen", omdat zij niet in de gaten hadden dat
Patrimonium niets voor hen deed. Natuurlijk kan dit oak niet zo zwart-wit
worden gesteld. Aan de andere kant is het echter een felt dat Pa/rim onium niet
uitsluitend een belangenorganisatie van arbeiders was. Het had ook de bedoeling her christelijk denken in de samenleving te verbreiden, opdat met name de
arbeiders uit de greep van het socialisme werden gehouden.53 De keuze van de
stichtingsplaats - het socialistische bolwerk Appelscha - alsmede van het tijdstip - kort na de grote staking van 1890 - kunnen dan ook nauwetijks toevallig
zijn geweest. Van kerketijke zijde was de tegenaanval ingezet. Doorslaggevend
voor deze zienswijze is het berieht in De K/ok van 17 december 1892, waarin
door bet lid van de SDB, Sander van der Duin, in felle bewoordingen het
optreden van de nieuwe Ned.-Herv.-dominee, C.R. van Lelyveld, werd geheketd
(ath. 67). Recht van spreken had Van der Duin zeker. De dominee had een
boekje verspreid, 'Het ware volksgetuk' geheten, dat uitsluitend was gevutd met
verdachtmakingen tegen de social isten.
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Appelseha van don Soc. 11cm. Bond a nit vuilsten madder wordt geslourd, manic die
mat eon zijuer vrionden gauoeind verkje in to lifliartig blijkt to zip om den inhoad
eene opoubara vergadoring to bospreken. van dat bookie in 't geziclit van don beDear wij voronderstelten, dat u met den lasierdea vijand to verdedigen an dat flog
inhond van bedoehi werkje kan uloogitan ol nog wel, torwiji die vijand aanbiedl , tiesaithans tie vorspreiding or van nuttig a. it, nootis inlleen in den kring van doiniué's
twijfelen we niot Of u nat wet zoo good geestverwanten hot sociauisine an do SoC1iL
willen zijn tegonover eec ouzer vrienden listen to verdedigen togen laster van 't haagan andere belangstollandeu den inhoud to ste allooi. Ouzo innige verachting your
verdedigen, at de motieven to loon keiiiien, zoon zoogauaamde volgeling van Jezus.
die in aanleidiug tot do vorspraiding hebbon
RED. van .De Kiuk".
gege von.
Tijd an pleats tier vergadoring Litton wtj
an in over to bepalen. Wit it hover Eliot
in eono vergadoring van Soeiaal-Deinokraten
spreken , dan laten we ook attn u over to
bepalen walk publielc zal worden toogelaten.
Wij twüfeleu niet of u ant otis wet zoo
spoedig mogelijk eon gnnstig autwoord op
one verzoek doen geword.en.
Narnens het bcslu,ti rIca Aid. .1 ppclschii
van neat Soc. Dom. Bowl
S. Y. U. DUIN. Seci.

AJ7.Y. 67. Bericht over de anti-socialistische propaganda van de Ned -Herv. doininee te Appelscha (1892). Bron: De KIok, 17 december 1892.
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Dat de strijd in alle hevigheid was losgebarsten, b!ijkt ook uit de eerder
aangehaalde feiten betreffende de armenzorg. Als de harde woorden die de
armvoogd Van Rozen in november 1892 tegen de werkioze arbeiders had
gesproken, consequent werden toegepast, zou het gevolg zijn dat vele loochenaars van Gods woord de hongerdood tegemoet gingen. Van hun kant lieten de
socialisten zich echter evenmin onbetuigd. Bij een bericht over het wangedrag
van de veenbaas A.R. (Auke Reinders?) tegenover zijn personeel werd niet
nagelaten erbij te vermelden dat de man christelijk was.54 In een vers!ag over
een propagandatocht van de Appelschaaster socialisten naar Smilde kregen de
arbeiders daar het verwijt te horen dat zij "nog te veel aan de zwartrokken"
hingen.55 'Zwartrok' was een destijds in socialistisehe kring veel gebruikt
sche!dwoord voor priesters en dominees. Maar wel bijzonder grof mag de
inhoud worden genoemd van het bericht in De Kb/c van 29 december 1894 dat
verscheen onder bet opmerkelijke opschrift: "Vergif! Vergifi". Bij lezing
blijken daarmee de boekjes te zijn bedoeld, die kort ervoor op de zondagsschool
waren ingevoerd. Vo!gens de schijver was bet "een partij gif", die 's zondags
aan de kinderen werd toegediend 'door onbevoegde kwakzalvers". Uit dit
voorbeeld kan de lezer zich een indruk vormen van het niveau, waarop de
discussie werd gevoerd.
Net belangrijkste gevoig van de geschetste ontwikkeling is geweest dat zich in
het maatschappelijke en politieke leven de scheidings!ijnen tussen de verschillende !evensbeschouwelijke groepen duidelijker begonnen afte tekenen. Naast
de socia!istische organisatie ontstonden nu ook de afdelingen van andere
politieke partijen, vakbonden en verenigingen. Dit verschijnsel dat rond
dezelfde tijd in heel Nederland va!t waar te nemen, staat in de geschiedenis
bekend als de verzuiling. De term drukt tilt dat de samen!eving als geheel de
optelsom was geworden van een aantal !os van elkaar staande levensbesehouwelijke groeperingen. De scheiding ging zo ver dat de kracht van de 'zuilen'
al!ereerst uit hun iso!ement moet worden verk!aard. Door zich tegen de andersdenkenden afte zetten kon des te beter propaganda voor de eigen ideeen worden
gemaakt. In Appelscha is het vooral de tegenstelling socialisten-kerkelijken die
dit illustreert. De veenbazen zullen - zoals uit bet bericht over de benoeming
van de predikant Van Lelyveld blijkt - deze ontwikkeling met instemming
hebben begroet.
Is het verwonderlijk dat onderlinge contacten niet of hoogst zelden voorkwamen. De enige plaats waar men elkaar nog wel eens ontmoette, was op
politieke bijeenkomsten. Maar uiteraard hadden de partijen ook dan niet de
bedoeling elkaar te vinden, a!swel om in bet debat de onderlinge verschillen te
accentueren. A!s waarschijnlijk een van de eerste voorbee!den hiervan kan ik
noemen het in 1897 in Appelscha georganiseerde debat tussen Geert van der
Zwaag en de nieuwe Ned.-Flerv.-dominee, W.N. Lieftink.56 Directe aan!eiding
tot het twistgesprek was de brochure "Socia!isme en onsterfe!ijkheid", waarin
van leer getrokken werd tegen de christelijke heilsboodschap. Van een thema
als dit stond natuurlijk bij voorbaat vast dat men het nooit eens zou worden. Een
ander typerend voorbeeld uit wat later tijd betreft het optreden van de Appelschaaster socialist Jan Witvoet op een AR-vergadering te Oosterwo!de. Spreker
daar was J. van der Molen, de candidaat van de AR-partij in Oostste!lingwerf
voor de Tweede Kamerverkiezing van 1905. Om her debat te kunnen vo!gen
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moet de lezer weten dat in 1903 de grote spoorwegstaking had plaatsgevonden.
Veel socialisten hadden gehoopt dat daarvan de beslissende stoot tot de revolutie zou uitgaan. De AR-leider Abraham Kuyper - tevens minister-president - had
door zijn optreden er veel toe bijgedragen dat de staking uiteindelijk op een
mislukking uitliep. Witvoet zette daarom in zijn betoog tegenover elkaar
Tolstoy, een in anarchistisch-socialistische kring zeer geliefd schrijver, die hij
vereenzelvigde met liefde, en Kuyper, die om de staking te onderdrukken de
kanonnen op de mensen had afgestuurd. En dat terwiji in de Bijbel staat: gij zult
niet stelen en doden. Van der Molen van zijn kant wees op de door de socialisten gepredikte klassenstrijd, die toch ook allerminst vredelievend mocht heten.
Hoe de discussie zich verder heeft ontwikkeld, is niet bekend, maar eens zal
men het niet zijn geworden. Daarvoor zal ook borg hebben gestaan, hetgeen in
Appelscha zelfbij een staking in 1902 was gebeurd. Die was gebroken door bet
optreden van de 'christelijke vakbondsman Huizinga; op meer details ervan zal
ik later ingaan. De achtergrond ervan kan ik hier echter beter belichten, omdat
het gebeurde past in het steeds verder om zich been grijpende verzuilingsproces.
Als de laatste mijlpaal in dit proces vermeld ik hier een gebeurtenis uit 1906,
die wel als de definitieve breuk tussen de Ned.-Herv. Kerk en het socialisme
kan worden beschouwd.58 Een grote groep mensen in het dorp had de wens te
kennen gegeven alle banden met de kerk, waartoe zij op grond van de als kind
ontvangen doop nog steeds heetten te behoren, te willen slechten. Aan het eind
van her genoemde jaar werd over dit onderwerp een vergadering gehouden
tussen de kerkeraad en een achttal personen, te weten: Jan Witvoet, Ruurd
Hettes Eisenga, Roe] de Jong, Hendrik Witvoet, Heine Hofstra, Wietze van
Vondel, Jan Hoogeveen en Ybele Bruinsma. De meesten van hen kennen wij als
overtuigde socialisten. Uitkomst van het overleg was dat iedereen die de wens
daartoe uitte, kon bedanken zonder dat daar kosten aan waren verbonden. Men
diende dit echter wel persoonlijk tegenover de kerkeraad kenbaar te maken. Ms
de verder te volgen procedure werd afgesproken dat met het cog hierop de
kerkeraad op 27 december 1906 in een speciale zitting bijeen zou komen. En
hoewel men van tien uur s morgens tot drie uur 's middags terecht kon, stond op
een gegeven moment toch een lange nj mensen buiten op hun beurt te wachten.
Zoals in de notulen van de vergadering valt te lezen, gedroegen de meeste
aanwezigen zich aanvankelijk "zeer onwel en gaven blijk van ruwheid en weinig
goede manieren, later werden toon en bonding aanmerkelijk beleefder'. In
totaal maakten 75 voormalige doopleden van de gelegenheid gebruik om hun
laatste band met de kerk door te snijden. Het voorval en de wijze van afliandeling - beide pantijen maakten er een soort openlijke demonstratie van - tekenen
de diepe kloof, die tussen de kerk en de in het algemeen fel anti-kerkelijke
socialistische beweging in Appelscha was gegroeid.
Het staat vast dat de onverzoenlijke houding tussen socialisten en kerkelijken
beide groeperingen aanhang heeft gekost. Zoals de eerder vermelde cijfers
betreffende de kerkelijke gezindte laten zien, heeft vooral de Ned.-Herv. Kerk
een behoorlijke veer moeten laten. Maar aan de andere kant heeft het optreden
van de kerk na 1892 ook de socialisten veel wind nit de zeilen genomen. Die
hebben dat ook wel beseft. In De Kiok van 8 april 1898 vond ik een ingezonden
brief van een zekere J. (Joustra?) met een aparte oproep aan de "chnistelijke
arbeiders" van Appelscha zich aan te sluiten bij de toen pas opgerichte vakbond
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van veen- en landarbeiders. Bedoeld is hier de nieuwe, bij het NAS aangesloten
vakbond. Als reden wordt naast de noodzakelijke strijd voor een beter bestaan
genoemd de veranderde politieke verhoudingen. Vroeger - de verwijdering was
dus al eerder begonnen - hadden de meeste 'christelijke arbeiders zich niet bij
de afdeling van de Socialistenbond willen aansluiten, de nieuwe vakbeweging
stond echter voor iedereen open. De schrijver vertolkte hiermee een bekend
standpunt van de 'oude' vakbeweging. Die heette neutraal te zijn en niet gebonden aan enige politieke of geestelijke stroming. Daarom heeft het NAS zich ook
officieel nooit bij enige politieke partij aangesloten. Het was echter zonneklaar
dat de vakbeweging sterk onder socialistische en anarchistische invloed stond.
De SDB en zelfs een tijdje ook de SDAP waren er lid van. Voor Appelscha
hoefde dit al helemaal geen betoog. Zoals de lezer zich misschien nog uit de
inleiding herinnert, had de vakbond zich Kier oorspronkelijk gepresenteerd als
de voortzetting van de voormalige afdeling van de SB. We kunnen dan ook
gerust aannemen dat de oproep weinig effect heeft gehad. Hoe zeer de tegenstellingen binnen de arbeidersklasse zich hadden verscherpt, blijkt uit de slotzin
van het hier aangehaalde artikel - "Wie zich nu niet aansluit, wordt beschouwd
als onze vijand". En die kant is het inderdaad opgegaan; over de soms rampzalige gevolgen daarvan voor de arbeiders kom ik hieronder uitvoerig te
spreken.
De overgang naar het an rchisme
Her is niet meer dan de uiterste consequentie van een altijd gevolgde lijn
geweest dat de Appelschaaster socialisten ook met Domela meegingen, toen die
in december 1897 de Socialistenbond verliet en zich aansloot bij her anarchisme. Uit de meegedeelde feiten dienaangaande blijkt dat men handelde in
blindelings vertrouwen: niemand wist wat de nieuwe leer precies inhield (afb.
68a en 68b).59>Desondanks werd besloten de afdeling van de Socialistenbond op
te heffen en te vervangen door een vakorganisatie. Naar uit een wat later bericht
in de krant blijkt, telde de nieuwe organisatie ongeveer 140 leden, wat bijzonder
veel mag heten, en had zij zich aangesloten bij de pas opgerichte Land- en
Veenarbeidersbond van her NAS. Achter de verandering At echter meer dan de
schrijver van het kranteartikel (Jan Witvoet?) zijn lezers wilde laten geloven.
De gegeven voorstelling van zaken wekt bij mij de indruk dat het vooral zijn
bedoeling is geweest die laatsten ervan te overtuigen, dat de kracht van de
beweging niet onder de 'reorganisatie' had geleden. Maar het ging bij de
omzetting van de afdeling in een vakbond ongetwijfeld niet alleen om een
organisatorisch verschil; de grondslag ervoor vormde de veranderde inzichten
van Domela. Die was op grond van zijn teleurstellende ervaringen in de voorgaande jaren tot de slotsom gekomen dat verdere partij-politieke actie zinloos
was geworden. Dat die opvatting ook wel degelijk tot Appelscha was doorgedrongen, valt op te maken uit de laatste regels van het kranteartikel als de
oprichting wordt aangekondigd van een z.g. 'vrije groep'. Zij wordt in januari
1899 voor het eerst genoemd onder de naam Socialisten-Vereeniging (afb.
69).60) Hiermee werd duidelijk gehandeld in de geest van Domela: de grote star
georganiseerde partij moest worden vervangen door kleinere verenigingen,
opdat iedereen zich kon ontwikkelen tot een zelfstandig denkend en han-

T.rn slotte flog eon onkele oprnorkiog.
U zegt ,Wat do taktiokkwestio botroft, ja,
ik wool, dat do meesle lozors gruwelijk hot
land hebben, dat daarover no moor wordt
geschrovon. Mal; 1k u vertollon dat Go U
hior aan eon onwaarheid sehuldig maakt.
Go kent Wet woten dat do meeste lezors
daaraan gruwolijk bet land hebben, dater
2olko lezers zijn, goof 1k gaarno too, maar
daartogenovor vorklaar 1k, dat mij bij hot
behandokn van den rotorondum brief,
waarbij p.m. 50 leden aanwozig waron,
Meek dat maar enkolon do taktiekkwostje
good snapten. En niot alloon is dit hot
goval bij one in Appolseha, maar hijna
ovoral wear 1k partigenooton aantrot, that
dio koanis voot to wensehen over. Bovoudjen
is It niot altoon do taktiokkwootie, die door
one bosebrovon wordt, maar oponbaart zich
dnarin ook do niouwo, voor do tnooston
onbokonde idea van It anarchismo on ale
no do moesto lozers van ,do KIok. gritwelijk hot land hebbon aan eon niouwo
idea, is dit zokor goon oI€onseltap weardoor het vooruitstrovondo zich bij hen
openbaart.
Nogmaals dankondo voor do plaatsing.
Appolseha.
W.

Waar W. zegt, dat goon redacteur in
staat is op grond v,n orvaring hot togon.
400t to bowijzon, vati wat hij tracbtto hotoogon, daar mad 1k hem atloen nan eens
eoalge rodacleurs van partij-.organon to
raadplegeu, waarondor b. v. Domela Nieuwenhuis, die ook voor born wel eon onvordacbt gotuige zaf aim.
Dozo redactours zullen W., door horn
lets nit bonne bervaringa met to deejay,
waarsohijnlijk tot andore gedachton kunnon brongen, want W., the op ditgebiod
heeianaal goon orvariog heeft, spreekt bier
wat a1 to stout. Ook spreokt hij to stout,
waar hij maar kort on good mij van onwaar beticht on zogt gij kunt niot weton,
dat do motile lozers daaraan gruwelijk
hot land hebben. En loch moon ik do zoo
zekor to kunoon zoggon eta dat twee meal
twee vier is. 't Is wear, 1k bob niet alto
lozers hooId voor hoofd kunnon raadplogon. Mint ik kom nog al zoo bier an dear
an ovoral want ik kom bob 1k lezors ge.
voodoo, wio die laktiokkwostio zelvo on
etukkon daarover gruwolk vorveeldo; 1k
bob van hoel voten don read gekregon
dasrovor niots moor to plaatsen on hoorde
tot dusver, behalvo on W., mitt Sen enkeie, die daarovor - nog moor gehre von
woosebto to zion.
Dat 'near enkolon to A. an olden do
taktiok-kwtie good snappen, kan zijo,
'near wio rnaakt dit weer tilt'? In alien
govalle ligt hot horn dan nit hienan,
dat or niot heel veet over geschreven a n
gesproken is.

Aft. 68a en Li Twee berichten over de overgang van de A ppelschacster soc/a/isten nr her anarchisme (1898).
a Fragment van een bencht van een zekere W. over de tactiekkwestie; het commentaar is van Van den Zwaag. Bron: De Kiok, Ilfebruari 1898.
delend mens en het socialistisehe gelijkheids- en vrijheidsprincipe niet zou
worden vertrapt door de macht van de partij-elite. De Appelschaaster soeialisten, hoewel nauwelijks de diepere betekenis hiervan begrijpend, hebben dus
precies gedaan wat Domela Nieuwenhuis voorschreef.
Door deze beslissing was voor vele jaren de hoofdrichting van de ontwikkeling bepaald. Bovendien schijnt de keuze van de Appelschaaster socialisten
nagenoeg algemeen te zijn geweest. Echt uitzonderlijk was dat overigens niet:
Domela was destijds nog onbetwist de grootste leider van her Nederlandse
socialisme. De door hem verlaten Socialistenbond verloor dan ook binnen
enkelejaren alle aanhang. Een klein aantal overgebleven leden sloot zich begin
1900 aan bij de SDAP, maar tot hen behoorde niet een van de 1eiders.61 Als
voorbeeld hiervan noem ik Van der Zwaag, die zich eerder afkeurend over de
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afscheiding van Domela had uitgesproken en no als onafhankelijk socialist
verder ging.62 In die hoedanigheid zullen we hem hierna nog vaak tegenkomen.
De SDAP speelt in dit hele verhaal nog bijna geen rol. Zij heeft maar heel
Iangzaam haar invloed kunnen uitbreiden. In 1899 telde zij in het hele land niet
Do eerste Nei to Appelseha.
De Range 'nit t.trdagoi zij it w4 veer
jtaseeril, velen outer vroogere strijilinak.
kits t0itor zij U iriet fleet'. Vra:igt uteri
Otis limit lieu, dart moeteri we lr aaudaeht
'let Viagers vestugtur op can plasm onder
hr gmene zuden on kunnen we or gowtouhijk bijvoegen, dat hot Iijdend leven,
luetwelk :4 steeds vooi (sleepteut, het zijne eutoe luroft hijgedrager. out hat Iaatste 0°4enblik to bospodigour, dat oogenblik,
waatop de God van bet kapitaal, do altos
beluaerschende Mammon, do eenige God,
die in ooze dagen wnrdt erKend, zija scepter zwaail, out arbeiders ten grave te doen
tiniest, aubeiders, die zich leveoslang martelden POOr den broods en voor do crufhtid.
Helans I zij zijn niet sneer. Wij herinneron ons die Iaatste oogenbtikkeo, die we
ann bun sterfbed doorbrachteua, die tlauwe
medelijdeude blikken, wnarmede zg one
voor 't Iantst gade sloegen, alsof ze ons
wilden toetluistoren: swij guan I Otis teven
eindigt; dat loved, dat tieR Soft ?eken_
merkt door armoede en ellende. WLj hebben geleden, maar ook.. .. gestreden, gestreden voor brood an vrijheid.a Zeker,
dat hebben zij gedaan an denkende aan
hen is bet, alsof ons van onder die groene
zoden met steeds luider stemme wordt
toegeruepen a Leeft an strijdt Is
En wtj? Watzulten wij doom Hebben
wij flog karakter genoeg oral op onto beurt
een tans to broken in den zwaren strijd
voor welvaart an geluk voor alien? Znl
die stem van onder die gr-oene zode tot
ons hart doordriugeri an zullen we over
genneg bewustzijn bescbrkken om to gevoelen an to begrijpen, dat wij ons alien
bevinden op de boiling, indien we at niet
sparteleade zijn in dat moeras van kommer an zorgen? Zat ook 't zoogenaamdo
best op 1 Mel '98 weer met kraoht an

energie wnrden gevierd? Of bet is alsof
mijn vrienden an vriendinnen albier mij
Ioeroepen ala ja Ic W'ti durven to veronderstelieui, dat de 1 Meidag bij ons in
Appelseha weer een dag van propaganda
your 't Socialisme tat worden. Boetaat de
aid, van den S. B. aiRier, zoonls op zoovole plaatsan, niet moor, biervoor is in do
plants gekomen eon vak-organisatie, die
tRans bestnat oit p. ni. 140 leden.Q) Ook
bestaut or plan, zoo mogelijk, een vrije
groep op to richten.
Men net dos dat van begravon van den
S. B. goon speaks snag zija, maar dat do
ernst, wnarmede door zuovele laden van
lien bond word gestredon, tick weer openSalt op doze of gene wijzo.
Hot oog gericbt op do toekenen dos tijds.
Wetende hoe do groote niassa proletariers
door do werkeloosbeid genoodsaakt, hunt
arboidskrachten tegea eon geringo hoboruitug beschikbaar awn stelteut, ook gads
slaande die steeds seherper concurrentie
onder do burgerklassen, wetende dat veto
arbeiders met ons inzien dat do hrndige
rnaatsobappij O Zn kop slant an gevoelende
suede do hongerzwaep, die ons daelijks
rneer striemt, ten Motto bewust zijn de, Roe
door stoom an etectriciteit honderden, duitendon, ja tells inillioenen in 't greets
leger des' werkloozen worden geslingerd,
kunnen we m. 1. verwachten, dat de 1
Meidag boo hunger zoo more zal wordeut
eeo dag van verbroedering, een dag vast
vorliebting, eon dag van propaganda voor
I Soeiatisrne,
Laten we daarom eindigeq met deten
wensch dat do 1 Meidag over do gansehe
werelti, van Oost tot West, van 'Zuid tot
Noord, eon dag van veel beteokenis zn
wordon voor do prolotariêrs van alto Ianden.
A.
W.
(u) Die uuettico beeloten op dcii latest Mci as, wear
bun pen to sun.

Aft. 68a en b. Twee berichten over de overgang van de Appelschaaster soda/isten nezxr he! anarchisme (1898)
b. Bericht over de 1-mel-v lering te Appelscha in 1898, wacirin wordt ingegaan
op de organisatorische veranderingen a/s gevoig van de overgang tot het
anarchisme. Bron: De KIok, 1 april 1898.
meer dan ongeveer 2500 leden, slechts de heift van de SDB in 1893. Zoals uit de
hier afgedrukte kaart blijkt, had zij tot het begin van deze eeuw in de Z.O.-hoek
van Friesland nog niet een afdeling (afb. 70). Ook Appelscha was voor haar een
onneembaar boiwerk van anarchisme en vrij socialisme. Het is tegen deze achtergrond dat de verdere ontwikkeling moet worden gezien.
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OPEN B &RE

TOOEtYOORSTE[1ttNG.

door de, SOCIALISTEN-VEREENIGING
'WE APFELSCUA,
Op Woen.dag is on VrIJdauc 20 Jan.
1599, bij ale Wed. K. A. MART.
Op te voeren stukken:

Aft. 69. De eerste advertentie
van de 'Socialisten- Vereeniging' te Appelscha (1899).
Bron: Dc Kiok, 13 jan uari
1899.

1.Do zoon van den dronkaard.
2. Eon misdaad uit liefde.
ENTREE, eerste avond 15, tweeds avond
Aanvang 'a avonda 61/ 2 UtLt.
20 cts.

Aft. 70. De verspreiding van de SDAP-afdelingen en de b41 deze party aangesloten kiesverenigingen. Bron: I Engbers, Pompe of forsüpe. Moeilijke beginjaren voor de SDAP in Friesland (1894-1905), doctoraoi scriptie R. U Groningen 1982, niet uitgegeven, aanwezig in Prov. Bibliotheek Friesland.
In de op her kaartje aangegeven plaatsen heeft tussen 1894-1905 minstens éen
SDA P-organisatie bestaan. In het kader van het hier aan de orde gestelde onderwerp wj/s 1k in her b/zonder op her gebied ten oosten en zuiden van de ln
Heerenveen-Drachten, dat tot het einde van de genoemde periode geheel wit
b4/ft.
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De stakingen tussen 1900 en 1902
Een belangrijk bewijs voor doze bewering vormen de drie stakingen, die bier
tussen 1900 en 1902 hebben plaatsgevonden. Eerder zei 1k a! hoe Domela en
zijn aanhangers in het algemeen over stakingen dachten: zij moesten worden
gezien als bet wapen bij uitstek in de revolutionaire strijd. Het is deze visie die
destijds in vakbondskringen veel aanhang had, waaruit bet ongekend grote
aantal stakingen in Nederland in de eerste jaren van deze eeuw moet worden
verkIaard.63 Ook in Appelseha zien we Domela's trouwste volgelingen, de
veenarbeiders, zich opnieuw voor de strijd aangorden. Vooral de langdurige
stakingen van 1900 en 1902 kenmerken zich door verbeten strijd en vertonen
bijzonder veel overeenkomst met die uit de periode 1888-1890.
Dat blijkt al meteen uit het motief voor de eerste staking van mei/juni 1900.64)
Her sein ervoor werd gegeven door de veenarbeidsters, die voor het droogmaken
van de turf een loonsverboging van f 2,50 tot f 3,00 per dagwerk eisten. Dos bij
hetzelfde punt waarop in 1890 een nederlaag was geleden, werd tien jaar later
de strijd weer begonnen. De veenarbeidsters hadden op zondagavond 27 mei een
vergadering gehouden om hun eisen te formuleren. De plaats van handeling, aan
huis bij de mede-arbeider Sander van der Duin, is opmerkelijk. De reden
hiervan was dat sinds kort niet een zaalhouder in Appelseha meer vergaderruimte aan de socialisten wilde verhuren.65 Ook dit is een duidelijke aanwijzing dat
de verhoudingen zich opnieuw hadden verscherpt. De arbeidsters vormden een
commissie, die de veenbazen uitnodigde om maandagavond bij T.H. Zwart' dat is het voormalige Compagnonshotel - over de eis te komen praten. Er kwam
echter s!ecbts één veenbaas opdagen. Daarop werd besloten meteen de volgende
dag bet werk neer te leggen. Men zorgde ervoor dat in alle vroegte posten
werden uitgezet, zodat de andere arbeiders konden worden opgevangen. Op een
centraal punt in bet veen verzamelden zich zo'n 3/400 mensen, war gelet op de
teruggang in de verveningen zeker hot overgrote deel van de voiwassen arbeiders en arbeidsters is geweest. Staande op een hoop turf voerde daar Jan
Witvoet, naar we zagen een van de voormannen van de in 1898 opgerichte
vakbond, het woord. Wat in de krant over de inhoud van zijn rede wordt gezegd,
ondersteunt mijn eerdere beweringen. Witvoet begon met de arbeiders te
berinneren aan de grote staking van 1890, maar het hoofdpunt van zijn betoog
was dat de werkstaking her enige middel voor de arbeiders vormde om resultaat
in bun strijd te boeken. Derhalve diende de zaak ernstig te worden aangepakt.
Uit tactische overwegingen oordeelde hij het beter de staking tot het droogmaken te beperken; de gravers en de laders moesten weer aan het werk gaan. Dos
anders dan in 1890 werd an niet meteen de algemene staking uitgeroepen,
hoewel Witvoet ongetwijfeld heef't geweten dat het daarop uit moest lopen,
omdat zonder het droogmaken ook bet graven geen zin had. Uit een later bericbt
blijkt dan ook dat de meeste arbeiders door bun bazen naar huis waren gestuurd,
waarmee zij volgens de bond de onverzoenlijke hooding demonstreerden, die
altijd hun optreden tegen de arbeiders had gekenmerkt.66 Ook de reactie van de
autoriteiten was, om het zo te zeggen, de gebruikelijke: er werd onmiddellijk
extra politie en marechaussee naar Appelscha gestuurd. Volgens de arbeiders
moest daarin eveneens de hand van de bazen worden gezien.
Op vrijdag 1 juni kwam de definitieve weigering van de verveners de gevraag156

de Ioonsverhoging te betalen.67 Op twee "grote vergaderingen" van 1 en 3 juni
antwoordden de arbeiders daarop met het opschroeven van hun eisen. Er moest
een loonsverbetering voor iedereen komen en aan vrouwen die "mannenwerk"
verrichtten, diende voortaan een "mannendaghuur" te worden uitbetaald. Toen
dit werd geëist, hadden overigens de kicine verveners al toegegeven. Deze
tweedracht in het 'werkgeversfront' - duidelijk een gevolg van de structurele
veranderingen die de bedrijfstak in de afgelopenjaren had doorgemaakt - heeft
de zaak van de arbeiders gunstig beTnvloed. Er werd overeengekomen dat de
arbeidsters bij de kleine bazen wekelijks f 1,-- van het verhoogde loon zouden
afstaan aan hun stakende lotgenoten. Zo en door het houden van collectes
hoopte men te voorkomen dat de staking gedwongen door honger vroegtij dig
moest worden afgeblazen. Maar ondanks genoemde bijdragen - opnieuw een
schitterend staaltje van solidariteit - werd de toestand al spoedig nijpend. Een
oude man zei op een vergadering tegen Jan Witvoet: "Ja, sjoch je Witvoet, de
staking liket mij oars wol goed ta, mar wij hawwe neat te iten". Meer oude
mensen die om nog wat te verdienen turf droogmaakten, stonden er zo voor.
Volgens de krant kregen op de vergadering waar deze woorden gesproken
werden, vele aanwezigen de tranen in hun ogen. Wij beseffen bij het lezen van
deze berichten eerst goed hoeveel de mensen hebben moeten lijden om een
relatiefkleine verbetering van hun lot afte kunnen dwingen.
Uit de krant van 15 juni - de staking was toen haar derde week ingegaan blijkt dat de overwinning in zicht kwam. De bazen hadden de arbeidsters de
gevraagde f 3,-- per dagwerk toegezegd en de door hen tij dens de staking naar
huis gezonden arbeiders weer in dienst genomen. Maar de arbeidsters gingen
met deze condities niet akkoord. Zij eisten inwilliging van alle eisen alsmede de
schriftelijke vastlegging ervan. Zo Lang dat niet was gebeurd, zou worden
doorgestaakt. Een week later was de overwinning een feit: twee verveners en de
drie leden van het stakingscomité - H. Bloemsma, D. van Buiten en B. de Vries hadden hun handtekening onder een nieuwe arbeidsovereenkomst gezet.68 De
arbeiders konden tevreden zijn: het loon voor het droogmaken ging met 20%
omhoog, dat voor bet omringen met 35%, het losmaken met 30%, het stoeken
met 100%, terwijl de algemene daghuur tot november met 25% werd verhoogd.
Bij een conclusie die de schrijver van het artikel in Dc Kiok nit dit succés
trekt, moet ik nog even stilstaan. Volgens hem had de staking de arbeiders
geleerd, hoe belangrijk het was dat een Veen- en Veldarbeiders Vereniging
werd opgericht. Deze constatering kan niet anders worden uitgelegd dan dat de
in 1898 genoemde vakbond niet continu heeft bestaan. Mogelijk, maar met
zekerheid valt dat niet te zeggen, is die verdwenen toen later in 1898 of 1899 de
eerder genoemde Socialisten-Verceniging werd opgericht. Hoe dit ook zij, de
gang van zaken mag typerend heten voor de organisatorische zwakte, die de
anarchistische beweging in het algemeen heeft gekenmerkt. Vakbonden en
verenigingen hebben in de regel een sterk wisselend bestaan gehad, omdat
uiteindelijk weinig waarde aan vaste organisatorisehe verbanden werd gehecht.
De ommekeer moest zich in de harten van de mensen voltrekken. Een andere
oorzaak van dit verschijnsel - ik wees er terloops al even op - was het vaak grote
verloop onder de leden. Veel arbeiders konden slechts met moeite de gevraagde
contributie voor de vakbond opbrengen. Als dan enige jaren achtereen weinig
gebeurde, werd door een groot aantal van hen het lidmaatschap opgezegd. In dit
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geval is echter in Appelscha de verdwijning van korte duur geweest. Onder
invloed van de staking werd de daad bij het woord gevoegd en een nieuwe bond
opgericht, die het tot 1906 heeft volgehouden. In 1901 bedroeg het ledenaantal
115,69 k dus ineens weer een fors aantal, wat natuurlijk met de stakingen in deze
jaren verband houdt. In de 'rustige tijd na 1902/3 is de bond dus toch weer ten
onder gegaan. Bij een volgende staking in 1913 - 1k kom daarop later terug - zou
nog eens over zijn heroprichting worden gepraat.
In de tijd waarover we het flu hebben, ontwikkelde de Landarbeidersbond,
zoals de algemene organisatie meestal werd genoemd, een grote kracht. In het
voorjaar van 1901 werd met zijn steun op veel plaatsen in de Friese venen
gestaakt.70 Waarschijnlijk had de Bond begrepen dat nit het aantrekken van de
conjunctuur geldelijk voordeel voor zijn leden viel te halen. Op dinsdagmorgen
14 mei legden ook de veenarbeiders in Appelscba het werk neer.71 Voor het
turfgraven werd per dagwerk f 1,25 meer gevraagd, voor het droogmaken en het
ringen 25 ct. De verveners zegden f 1,-- verhoging op bet turfgraven toe. Over
dit voorstel werd al op donderdag tijdens een appél gestemd. Ben meerderheid
van de arbeiders (152-127) verklaarde hiermee akkoord te gaan, waarna al op
zaterdagmorgen het werk werd hervat.
Ben schriller contrast dan tussen deze staking en de langdurige en tenslotte in
een nederlaag geeindigde staking van 1902 is moeilijk denkbaar. Er dringt zich
de parallel op met de staking van 1890: ook nu hebben de veenbazen duidelijk
de kop ervoor willen houden. Bind maart a!, nog voor het begin van het graafseizoen, werd het werk neergelegd omdat de Bond weigerde met de loonvoorstellen akkoord te gaan.72 Het meest opva!lende aan deze staking is echter dat
bet conflict niet draaide om de lonen voor bet graafwerk, maar voor de losse
werkzaamheden en de activiteitep in andere maanden.73 De arbeiders hebben
dus het hoofdwerk gestaakt om de verveners onder grotere druk te kunnen
zetten. Degene die het krantebericht schreefwaaraan ik deze informatie ontleen,
vond dit maar een rare zaak. Mij lijkt echter dat er een alleszins redelijke
verklaring voor is te vinden. Het graafwerk gaf door de teruggang van de
verveningen steeds minder werk, daarentegen nam de veldarbeid toe, omdat
veel veenbazen tevens ontginner en boer waren.
Ook nu weer verscheen er spoedig een grote politiemacht die ervoor zorgde
dat, toen de staking tot het laden van de schepen werd uitgebreid, andere
arbeiders dit werk overnamen. Midden april grepen de veenbazen naar her
zwaarste middel om de staking te breken. In De Ooslstellingwerver van 19 april
vond ik een oproep van bet NAS voor steun aan 200 uitgesloten veenarbeiders
(afb. 71). Zij hadden geweigerd het door de veenbazen voorgelegde contract te
tekenen. Het bestuur van de Landarbeidersbond had daarop de huip van bet NAS
ingeroepen. Zo kreeg de staking natuur!ijk een grimmig aanzien. Daar veranderde niets aan, toen de stakers besloten om tegen het oude loon aBe werkzaamheden buiten het turfgraven te hervatten. De reden voor deze op bet oog merkwaardige beslissing - de staking was juist om de verhoging van die lonen
begonnen - moet vrij zeker in de toenemende ellende worden gezocht.
Aan deze staking zit een ander aspect dat nieuw kan worden genoemd: de
bemoeienis ermee van verschil!ende groepen die in feite geen partij in het
conflict waren. Dat geldt wel heel in bet bijzonder voor de SDAP, die de staking
aangreep om nog eens duidelijk van haar afkeer van de anarchistische beweging
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Aft. 71. Oproep van het NAS voor steun aan 200 uitgesloten veenarbeiders Ic
Appelscha (1902). Bron: De Ooststellingwerver, 19 april 1902.
blijk te kunnen geven.74 Omdat er nog niet een andere, op sociaal-democratische leest geschoeide vakorganisatie bestond, steunde de SDAP in bet algemeen
de bij bet NAS aangesloten bonden, ook al werden de meeste daarvan door de
aanhangers van Domela Nieuwenbuis overheerst. Bijgevolg werd ook voor de
stakers in Appelscha een steunfonds ingesteld. Maar de gelden daarin, hoewel al
lang in Het yolk - de krant van de SDAP - verantwoord, bereikten de stakers in
Appelscba voorlopig niet. Het geld zou pas in juli - twee maanden na de
beeindiging van de staking - worden overgemaakt. Wat namens de SDAP in
verschillende kranten over het conflict werd geschreven, getuigt evenmin van
een erg positieve opste!!ing. Ds. A. van der Heide, een van de Friese voormannen van de partij, verweet de Appe!schaaster veengravers een te hoog spel te
spelen. En toen de staking was mis!ukt, had de SDAP achteraf een heel eenvoudige verkiaring daarvoor: het was de schuld van "het heilloos gedoe van de
Van Erkels" (Van Erkel was toentertijd de secretaris van het NAS). Derbalve
kan men zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat de SDAP in feite niets van
de staking moest hebben. Maar waarom bemoelde zij zich er dan mee? Partij in
her conflict was ze zeker niet; veel invloed onder de veenarbeiders had ze, voor
zover na te gaan, evenmin. Onder dergelijke omstandigheden had de partij zich
buiten het conflict moeten bouden in plaats van zo'n dubbelbartige rol te spelen.
Want hoeveel er misschien ook op de anarchistische strijdmethoden viel aan to
merken, dat de zaak van de Appelschaaster veenarbeiders niet een gerechtvaardigde was, valt moeilijk vol te houden.
Nog veel twijfelachtiger is de rol die de christelijke vakbeweging heeft
gespeeld. En daarmee ben ik bij de gebeurtenis waarbij voor het eerst in
Appelscha de vijandschap tussen de verzuilde' christelijke en socialistische
arbeiders duidelijk aan de dag trad. In 1901 was er een Protestantsch-christelijke Bond van Land-, Tuinbouw- en Veldarbeiders opgericht.75 De stuwende
kracht erachter was een zekere Johan Huizinga uit Kampen, die eind april 1902
bet besluit nam near Appe!scba te gaan om - zoals hij zei - in het conflict te
bemiddelen.76 Om zijn optreden een basis te geven poogde hij a!lereerst te
159

komen tot de oprichting van een afdeling van de bond, wat echter mislukte. Wei
zag hij kans de steun te verwerven van bet ongeorganiseerde deel van de stakers
om een bemiddelingsvoorstel aan de veenbazen voor te leggen. Dit voorstel
werd evenwel door de meerderheid van de stakers, die was aangesloten bij de
Landarbeidersbond, van de hand gewezen. Door desondanks zijn initiatief door
te zetten werd door Huizinga de eensgezindheid onder de stakers gebroken. Ben
dubieuze rol werd hierbij gespeeld door de secretaris van de algemene bond in
Appelscha, Kornelis Joustra. We zullen hem hierna nog vaker tegenkomen.
Deze bedankte voor zijn bond en trad toe tot de door Huizinga gevormde
onderhandelingscommissie. Wat Joustra precies heeft bewogen, beb ik niet
kunnen vinden. Wei weet ik dat hij begin 1900 een hoog oplopende ruzie heeft
gehad met Roe! Jacob de Jong, een andere socialistische voorman in Appelscba,
die we ook al bij bet 'bongerproces' tegenkwamen.77 Br zouden dus best persoonlijke rancunes in het spel kunnen zijn geweest. Net is echter ook mogelijk
dat Joustra, die later naar de SDAP overging, zich door de principes van deze
partij heeft laten leiden. Hoewel de veenbazen ook over het voorstel van
Huizinga en zijn commissie niet eensgezind oordeelden, stemde de meerderheid
met de daarin opgenomen looneisen in.78 Daarentegen besloten de socialistische
arbeiders vol te houden, dit ondanks weer een andere bemiddelingspoging, nu
van burgemeester Brinkhuis van Ooststellingwerf. Bijgevolg kon begin mci nog
slechts gedeeltelijk met het turfgraven worden begonnen. De verdeeldbeid had
echter de nederlaag van de arbeiders onafwendbaar gemaakt. Op io mel beriehtte De Ooststellingwerver dat bet werk algemeen was hervat. Tot zover over deze
staking die zich zowel qua tijdsduur als uitkomst met die van 1890 laat vergelijken.
Dc aan hang van he! anarchisme
De vooral door anarchistische en syndicalistische ideeen gevoede vakbondsacties bereikten landelijk gezien in het voorjaar van 1903 hun hoogtepunt bij de
grote spoorwegstakingen. Even had bet er de schijn van dat een 'kielne' actie de staking was begonnen in de havens en sloeg over naar de spoorwegen - zou
uitgroeien tot een algemene werkstaking, die de aanzet tot de socialistische
revolutie kon geven. Maar door hard ingrijpen van de overheid keerde het tij.
Op wat langere termijn bekeken heeft de mislukte spoorwegstaking de meeste
invloed gehad op de ontwikkeling van de socialistische beweging zelf. Tot bet
bovengenoemde jaar was met name dankzij de vakbeweging een zekere mate
van samenwerking tussen de aanhangers van de SDAP en van het anarchisme
blijven bestaan. Ook bij de spoorwegstakingen waren beide groepen nog
gezamenlijk opgetrokken. Na 1903 nam de SDAP definitief afstand. In 1905
werd op haar aandringen een z.g. moderne vakorganisatie opgericht, het NVV,
die de op revolutie gerichte staking principieel afwees.79 De vakbond diende
allereerst her materiele belang van zijn leden te behartigen en dat kon bet beste
gebeuren door onderhandelingen met de werkgevers en het afsluiten van een zo
goed mogelijk arbeidscontract. Het stakingswapen zou daarbij slecbts in uiterste
noodzaak worden gehanteerd. Samenwerking tussen de beide socialistische
groeperingen kwam nadien zelden meer voor. De onderlinge strijd was vaak
heviger dan die tegen de gemeenschappelijke kiassevijand, om een uitspraak
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van Van der Zwaag te parafraseren.8°' Een niet minder belangrijk gevolg van de
verloren spoorwegstaking was dat beide richtingen aanvankelijk veel aanhang
verloren. Het ledental van de SDAP liep in 1903 terug van 6500 naar 5600; pas
na 1905 vond de partij de weg omhoog weer terug.' Van nog langduriger aard
was het verlies van het NAS; de anarchistisehe vakbeweging zou tot aan de
Eerste Wereldoorlog geen rol van betekenis meer spe!en.82 Dit zijn de landelijke gebeurtenissen tegen de achtergrond waarvan de ontwikkeling van het
anarchisme in Appelscha moet worden gezien.
Urn de aanhang van de beweging in Appelscha te rneten beschikken we over
een klein aantal kwantitatieve gegevens. Volgens de schrijver van het kranteartikel over de in begin 1898 opgerichte vakbond hadden zich op dat moment 140
mensen bij de nieuwe organisatie aangesloten. Volgens een opgaaf van 1901
bedroeg toen bet ledental van de afdeling van de Landarbeidersbond 115.
Undanks de forse terugloop in de tussenliggende jaren van 15 a 20% rnogen
beide getallen als zeer hoog worden aangemerkt. Het anarchisme kon dus in
Appelscha over een grote vaste kern van aanhangers bescbikken, die voornarnelijk door veen- en landarbeiders werd gevorrnd. Dat bet bier inderdaad voor een
groot deel orn trouwe aanhangers is gegaan, wordt bevestigd door het in een
andere bron genoernde bezoekersaantal van de I -mei-bij eenkomst van 1900 volgens De Kiok bedroeg dit ongeveer 150. Weliswaar had dus ook het anarchisme de terugloop van de belangstelling niet kunnen keren, maar we moeten
wel bedenken dat 1 mei dat jaar viel op een dinsdag - een werkdag dus - zodat de
werkenden onder de bezoekers loon moesten inleveren om bij de viering
aanwezig te kunnen zijn. Degenen die dat er voor over hadden, waren uiteraard
slechts de overtuigde volgelingen.
Uit het bovengeschetste verloop van de stakingen meen ik te mogen afleiden
dat het anarchisme zeker in zijn beginjaren erin is geslaagd ook een nieuw élan
uit te stralen. De drie stakingen tussen 1900 en 1902 waren goed opgezet en
leidden - dit geldt zelfs tot op zekere hoogte voor de laatste - tot een behoorlijk
resultaat. Voorts blijkt uit de eerder genoernde aantallen stakers dat men in alle
gevallen kans zag een nagenoeg gesloten front tegenover de werkgevers te
vormen. Dit bewijst dat de Landarbeidersbond ook buiten de eigen kring een
zekere steun en syrnpathie genoot.
Maar er zijn ook verschillen met vroeger waar te nemen. De eensgezindheid
die bet verloop van de grote veenstakingen tien jaar eerder had gekenmerkt, was
duidelijk verdwenen. In 1902 was op het kritieke moment een grote minderheid
onder de arbeiders bereid de 'christelijke' vakbondsrnan Huizinga te volgen.
Hieruit moet de conclusie worden getrokken dat het anarchisme niet weer
dezelfde euforie heeft kunnen losrnaken als eerder bet oude' socialisme. Het
geloof aan de binnen handbereik liggende socialistisehe revolutie was getaand;
er waren weifelaars ontstaan. Bovendien had het verzuilingsproces ervoor
gezord dat naast de laatstgenoemden ook 'christelijke' arbeiders gingen optreden
als scheurmakers. Het ingrijpen van Huizinga in de staking van 1902 vormt her
bewijs voor deze voorstelling van zaken. De door de anarchistisch gezinde
vakbond opgezette staking moet hem een gruwel zijn geweest, orndat zij rnede
door politieke rnotieven - de aanwakkering van het revolutionaire élan - was
ingegeven. Huizinga heeft het ongetwijfeld als een door God opgedragen taak
gezien te voorkomen dat de 'christelijke' arbeiders daarin werden meegesleept.
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Dat hij hiermee succes heeft kunnen boeken, bewijst dat de tijden veranderd
waren. De staking werd gebroken doordat een grote minderheid van de arbeiders
gevoelig voor Huizinga's argumenten bleek te zijn. Dat waren zeker niet alleen
'christelijken'. Toen door hem een jaar later in Appelscha een afdeling van de
christelijke bond van Landarbeiders werd opgericht, kon hij niet meer dan 35
mensen achter zich krijgen.8" Zoals al gezegd, was er in elk geval ook een
socialist bij, de toen net tot gemeenteraadslid gekozen Joustra. De grootste
groep hebben echter ongetwijfeld de weifelaars gevormd. En daarmee ben ik
terug bij een punt dat ik hiervoor ook al aanstipte dat het succes van een
politieke beweging altijd wordt bepaald door de mate, waarin zij greep op de
minder trouwe volgelingen weet te krijgen. Dit zullen we ook in de volgende
jaren steeds weer tegenkomen.
Naar ik al in een ander verband zei, is de anarchistische vakbond in 1906
opgeheven. Over de daarnaast bestaande Socialisten- Vereeniging heb 1k al na
1903 niets meer kunnen vinden. In 1906 en 1907 meldde De Kiok dat er in
Appelscha geen l-mei-bijeenkomsten hadden plaatsgevonden.84 In het eerstgenoemdejaar laat de krant het bij de vermelding van het feit alleen, in 1907 wijdt
zij er een kleine beschouwing aan. "In heel Ooststellingwerf is dit jaar 1 mel
stilletjes voorbijgegaan. Geen vlaggen en vaandels, geen optocht, geen sprekers
te Oosterwolde en Appelscha, zelfs te Appelscha niet. Sommige arbeiders
hebben die dag toch vrijaf genomen om met gade en boost te gedenken de
strijd, gevoerd voor de vrijmaking van de arbeid." Het socialistische ideaal was
dus nog niet geheel ter ziele, maar van georganiseerde activiteiten was geen
sprake meer. En dat mocht zeker voor Appelscha een unieke situatie worden
genoemd: voor het eerst na 1888 bestond er in dit dorp niet een socialistische
organisatie meer.
Uit andere berichten in De Kiok kan worden opgemaakt dat Appelscha echter
geen uitzondering in Z.O.-Friesland vormde. "Het is stil geworden," het is "niet
meer zoals vroeger onder de arbeiders" had de krant al in 1904 in een algemeen
commentaar geschreven.85 Een meetbaar criterium voor de hier geconstateerde
achteruitgang levert ook her sterk afgenomen aantal vergaderingen. In 1904
vond ik er slechts twee in Appelscha genoemd,86 beide georganiseerd door de
Landarbeidersbond, in 1906 nog maar één, waarop o.a. de broers Hogerhuis
spraken,87 en in 1907 niet een meer. De oorzaak van deze ontwikkeling moet
ongetwijfeld in de landelijke politieke situatie worden gezocht. De Landarbeidersbond stortte in dejaren na 1903 in het hele land ineen. De bond heeft het in
Appelscha zelfs nog betrekkelijk lang volgehouden. Uit andere nog te noemen
gegevens kan worden opgemaakt dat de beweging veel 'goodwill onder haar
sympathisanten had verspeeld. Maar desondanks mag niet de conclusie worden
getrokken dat bet socialisme en anarchisme in Appelscha dood waren. Was bet
niet juist in deze tijd van politieke malaise - in december 1906- dat 75 mensen
de consequentie trokken uit hun veranderde opvattingen en braken met de Ned.Herv. Kerk. Daarnaast kan ik wijzen op een bericht in Dc Kiok van 7juni 1907,
waaruit blijkt dat de ondergang van de organisatie door velen als een gemis
werd gevoeld. "Te Appelscha voelen vele arbeiders zich niet langer verantwoord, als ze ook niet het hunne bijdragen in de klassenstrijd", zo staat er
!etterlijk te lezen. Derhalve zal worden gepoogd om tot de oprichting van een
nieuwe vereniging te komen. Waarom toen niet meteen de daad bij het woord is
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Spreker: F. DOMELA NIEUWENHUIS.
Onderwerp: WAAROM TEGEN DE KER.K?
Aft. 72. Advertentie voor de meeting te Appelscha van 30 augustus 1908,
waarop Domela Nicuwenhuis zou spre/cen over de invloed van de kerk. Bron:
De Ooststellingwerver, 22 augustus 1908.
Appelscha. Men sal zich herinneren, dat
bet vorig jaar pim. SO personen bier bun
iidmaa±schap van de Nod. Hrv. Kerk opzegden. Door eon Comm. dier personen word
een Zondag gehouden openlircbt-meeting
belegd, waar de beer F. Domela Nieuwenbuis optrad met een redo ,,Waa.rom tegen
In zijn rede noemde de beer N. de Kerk
in t algezneen de vijandin van den vooruitgang. Hij spoorde ann, met Mar to brekeo, hoar to bestrijden. Oak tegen de 2gm
r ijdeere1d-mensthen", social. domine's,
waai-schuwde apr. Hun werken is Boerenbedrog.
De Kerk, zei Spr., steunt list Gezag. ZI
is de Zondagsche politie.
De Socialistische beweging is een onGodsdienstiglebeweging. Ret bekende Godsdienst is privaatzaalc" dient, volgens Spr.,
voor zieltjes-winnen bij de stembus.
Spr. spoorde nan to komen. tot de anarchisten, die zeif denkeni an bandelen, in
tegenstelling van de Kerk, die voor hear
volgelingen denkt an handelt.
De vergadei-ing was door 'a kleine 200
man bezoobt; van de gelegenheid tot debat
word goon gebruik gemaakt.

Aft. 73. Versiag van de meeting van 30 augustus 1908. Bron: De Ooststellingwerver, 5 september 1908.
gevoegd, weet ik niet. Maar als dan eindelijk in 1908 lets wordt ondernomen,
komt men ook met 'wat goeds' voor de dag.
(Mt het bericht dat het versiag van deze gebeurtenis bevat, bIijkt allereerst dat
de mensen die in 1906 ult de Ned.-Herv. Kerk waren getreden niet zo maar tot
dit initiatiefwaren gekomen (alb. 72 en 73). Zij of tenminste en.igen onder hen
wilden door deze daad een andere beweging weer nieuw leven in blazen. Zij
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hadden nit hun midden een commissie samengesteld, die om hun de weg in het
leven te wijzen - en nu komt het - Domela Nieuwenhuis had uitgenodigd om
weer eens in Appelscha te komen spreken. Hiermee komt vast te staan wat het
oogmerk van de groep is geweest: men wilde het socialisme en anarchisme een
nieuwe impuls geven. Zoals uit het versiag van de bijeenkomst in De Oostslellingwerver van 5 september 1908 blijkt, was de rede van Domela ook daarop
gericht. Hij gaf een uiteenzetting van de anarchistische leer en riep zijn toehoorders op zich bij de beweging aan te sluiten. Maar een minstens even interessant
gegeven is voor mij het genoemde bezoekersaantal; tweehonderd mensen - naar
we mogen aannemen grotendeels aflcomstig nit Appelscha - gaven acte de
presence. Misschien mag dat in vergelijking met vroeger weinig lijken, maar de
tijden waren veranderd en voor een dorp met ongeveer duizend voiwassen
inwoners was het zeker nog steeds een groot aantal. Uit de nog te noemen
bezoekersaantallen van latere SDAP-vergaderingen blijkt dat die partij er nooit
aan toe is gekomen. Maar wat de gebeurtenis her meest opmerkelijk maakt, is
dat deze mensen Domela nog steeds als hun voornaamste geestelijke leidsman
zagen. En dat terwiji het bijna tien jaar geleden was dat hij voor het laatst in
Ooststellingwerf had opgetreden. Het anarchisme in Appelscha was dus nog
allerminst dood, ook al bestond er geen organisatie meer en zou die ook hierna
niet meteen van de grond komen. Voor anarchisten was het hebben van vaste
organisatorisehe verbanden nu eenmaal niet de grootste kopzorg.
De achy i/ellen van het socialisme en anarchisme
Is er in dezejaren veel minder activiteit ontplooid dan doorvoor en is de tijd van
de overweldigende bezoekersaantallen op vergaderingen en meetings voorbij,
dat de dood in de pot heeft geheerst, is zeker niet waar. Deze in De Kiok gegeyen voorstelling van zaken lijkt mij te veel door de herinneringen aan vroeger te
zijn gekleurd. Zelfs zijn er enige belangrijke activiteiten die voor het eerst in
deze tijd worden aangevat en tot succes leidden.
Een voorbeeld daarvan is de drankbestrijding die, zoals het nevenstaande
overzicht lant zien, na 1900 in heel Ooststellingwerf vaste voet aan de grond
kreeg (afb. 74). De drankbestrijding was van oudsher een belangrijk socialistisch strijdpunt. De enige plaatsen waar echter al voor 1900 verenigingen ervoor
hadden bestaan, waren Appelscha en Oosterwolde. Dat de activiteit op dit
terrein nu ineens toenam, lijkt na her voorgaande bevreemdend, maar mogelijk
vormt de verdwijning van de andere sociaiistische organisaties hiervoor wel de
verkiaring. De drankbestrijding was een van de weinig overgebleven idealen,
waarvoor de mensen zich nog in georganiseerd verband konden inzetten.
Bovendien was het een terrein, waarop de onderlinge politieke tegenstellingen
minder duidelijk naar voren kwamen. Op veel bijeenkomsten zien we zowel
sprekers van vrij-socialistisch-anarchistische als sociaal-democratische huize
het woord voeren. Als vertegenwoordiger van de eerste richting moet met name
Van der Zwaag worden genoemd, tot de meest op de voorgrond tredende
sprekers nit de gelederen van de SDAP behoorden: J.G. Jansonius, ds. J.A.
Bruins en ds. A. van der Heide. Een bevestiging van het hier geschetste beeld
geeft het al eerder aangehaalde bericht betreffende Appelscha in De Kiok van 7
juni 1907. Na te hebben gezegd dat in het dorp geen socialistische vereniging

Annelseha
1896: H. Brouwer, hoofd van de O.L.S., spreeki over drankmisbruilc.
Er wordt een zangvereniging opgericht.
1899: In Appelscha blijkt cen afdeling te bestaan van de Nederlandse
Vereniging voor Afschaffing van sterke drank.
Pen door haar georganiseerde gezellige avond trekt 300 bezoekers.
1902: De afdeling van de NV blijkt te zijn opgeheven.
1906: De afdeling van de NV wordt heropgericht.
Oosterwolde
1899: Er wordt een geheelonthoudersvereniging opgericht, die echter
afgaande op het volgende bericht niet erg lang heeft bestaan.
1906: Er wordt een afdeling van de NV opgericht.
Donkerbroek
1902: Er blijkt een afdeling van de NV te bestaan.
Oldeberkoon
1904: Er blijkt een afdeling van de NV te bestaan.
Haulerwilk en Makkinga
1909: Er wordt een afdeling van de NV opgericht.
Hanle
1910: Er is een afdeling van de NV opgericht.

Aft. 74. Overzicht van de vóór 1910 in Ooststellingwerf opgerichte drankbestrydingsorganisaties. Bron: De Kiok en De Ooststellingwerver.
meer bestaat, wordt de wens uitgesproken dat desondanks de binnenkort in de
Duinen' te houden meeting voor drankbestrijding een succes wordt. Hieruit
blijkt dat de beweging dus nog wel degelijk actief was.
Een ander terrein waarop in deze jaren veel activiteit werd ontplooid en ook
een zekere mate van samenwerking bleef bestaan, was dat van de verkiezingen.
Dii lijkt in het licht van wat ik eerder over de ontwikkeling van bet socialisme in
Appelscha zei moeilijk te verkiaren. Het anarchisme was nit principe tegen de
stembusstrijd en toch hebben de volgelingen van Domela zich ermee ingelaten.
Hebben zij - zoals een van hen in 1898 schreef - de leer van het anarchisme op
dit punt echt niet begrepen of- wat wel heel opmerkelijk zou zijn - zich er niets
van aangetrokken?
Activiteiten op politiek terrein, met name blijkende uit de deelname aan
verkiezingen en de strijd voor algemeen kiesrecht, hadden eveneens in Appelscha een lange traditie. In De Kiok van 11 april 1890 vond ik dat hier een
afdeling bestond van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht (AK en S), die
deel uitmaakte van de Friesche Volkspartij. In 1891 en 1893 werden door de
socialisten candidaten gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar anders
clan in de buurgemeenten Schoterland en Opsterland haalden zij in Ooststellingwerf geen enkel succes (ath. 75 en 76). De voornaamste oorzaak daarvan was
ongetwijfeld het in deze tijd zeer geringe aantal stemgerechtigden. Volgens het
Gemeenteversiag van 1896 bedroeg in dat jaar het aantal mensen dat mocht
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Dc Afd. Appeiscla.
van den NED. BOND voor ALU. KIESen STEMRECHP beveelt vow' Leden van
dcii ltaad der Gemeernte OOSTSTELL1NGWERF niet het meeste vertrouwen aan:
J. J. SEIDEL te Appelseha.
L. ]IEIiIItOMA te Fochteloo.
ATa•nzens tie A /ileelhvj

HET BEST OUR.
Aft. 75. Advertentie van de afd. Appelscha van de Bond voor A K en S voor
hcwr candidaten bij de Gemeenteraadsverkiezing van 1891. Bron: De KIok, 18
full 1891.

K iezers in Oosi.ellit igsi
De VOLKSPAT&TIT in de. Ge.meonl.e OOSTSTELLTNG\VER.F bove.eit your th' a. s.
Gemeenteraads-verkiezing met lwt voiste
vcrtrouwen de volgende candidateii aan:
ROEL J. DE .TONG, Appelseha.
JAN H. KUIPER, OnsterwoHe.
KOERT NJJLAND, Haulerwjjk.
DIRK J. KUIPERS, EIsloo.
OENK MEEK, Donkerbroek.
HET BESTULR.
Afb. 76. Advenentie van de Vol/cspartjj in Ooststellingwerf voor haar candidaten bU de Gem eenteraadsverkiezing van 1893. Bron: De Kiok, If u/i 1893. In
verband met het hier aan de orde gestelde onderwerp treict de candidaatstelling
van Roe! .1 de Jong uit Appelscha de meeste belangstelling. In 1897 zullen we
hem nogmaa/s tegenkomen a/s lid en candidaat voor de Gemeenteraad van de
'Vre Kiesvereniging' (zie afb. 77 en 79). Deze gang van zaken mag typerend
heten voor de ambiva/ente houding van de latere socialistische beweging
tegenover dee/name am verkiezingen: men vond dat een zaak van ieder lid
persoonlffk; de organisatie a/s geheel diende zich daar met mee te bemoeien.
deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing 545, wat overeenkomt met ongeveer 20% van de voiwassen mannelijke bevo1king.89 Vrouwen waren destijds
geheel van het kiesrecht uitgesloten, maar wegens de daaraan gestelde
financiele voorwaarden - om te mogen stemmen moest een bepaald bedrag aan
belastingen worden betaald, het z.g. censuskiesrecht - gold hetzelfde voor
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nagenoeg de hele mannelijke arbeidende bevolking. In 1896 kwam echter een
belangrijke uitbreiding van her kiesrecht tot stand. Weliswaar bleven de eisen
ten aanzien van een zekere financiele gegoedheid gehandhaafd, als voornaamste
daarvan kunnen worden genoemd bet inkomen en de huurwaarde van het huis,
maar de bedragen ervan werden niet extreem hoog gesteld. Bovendien konden
de minimumbedragen ervan per gemeente sterk variëren. In de arme' gemeente
Ooststellingwerf, waar de lonen en bijgevolg ook de kosten van levensonderhoud laag waren, werd bet vereiste minimuminkomen vastgesteld op f 275,-- per
jaar en de huurwaarde van de woning op tenminste 80 ct. per week. In de
grootste stedelijke gemeente van Friesland, Leeuwarden, waren beide bedragen
veel hoger, resp. f 400,-- en f.1,50.90) Net gevoig van deze maatregel was dat in
Ooststellingwerf in een keer het kiezersaantal meer dan verdubbelde. In 1897
beliep het aantal stemgerechtigden voor de Tweede Kamer 1164.10 In de
eerstvolgende jaren zou daarin geen noemenswaardige verandering komen - in
1903 mochten voor dezelfde verkiezing 1202 mensen hun stem uitbrengen. Door
de stijging van de lonen in dejaren erna volgde nag eens een snelle uitbreiding.
In 1908 waren er 1515, in 1913 1776 en in 1917 2028 kiesgerechtigden. Door de
invoering van het algemeen mannenkiesrecht steeg het aantal in 1918 tot
3077.12) Derbalve moet het vanaf 1897 voor de socialisten in Ooststellingwerf
mogelijk zijn geweest enig succes op verkiezingsterrein te behalen.
De in hetzelfdejaar voor bet eerst vo!gens de nieuwe regels gehouden Tweede
Kamerverkiezing werd opnieuw een tegenva!ler. De socialistiscbe candidaat, G.
v.d. Zwaag, moest her in her kiesdistrict Weststellingwerf, waartoe ook de
gemeente Ooststellingwerf behoorde, af!eggen tegen de liberaal W.M. Houwing. Een troost zal zijn geweest dat Van der Zwaag wel werd gekozen in het
district Schoterland en zo samen met twee SDAP-ers - Troelstra en Van Kol een van de eerste socialisten werd, die na Domela Nieuwenhuis in de Tweede
Kamer verscheen.93 Be!angrijk voor mijn onderwerp is oak dat Van der Zwaag
bij zijn campagne in Ooststellingwerf de steun kreeg van een z.g. Vrije Kiesvereniging, waarvan oak enige mensen deel uitmaakten, die we later tegenkomen
bij de SDAP (afb. 77)•94) 1k denk dat dit samenwerkingsverband vooral vanuit de
'oude Volkspartij-gedachte' moet warden verklaard. In nevenstaande tabel heb
ik de precieze uitslag voor Ooststellingwerf afgedrukt (afb. 78). Wat daaraan
nag meer opvalt, is het geringe aantal uitgebrachte stemmen. Dit geeft mij de
gelegenheid de lezer erop te wijzen dat voor 1917 in Nederland geen opkomstplicht bestond en vaak een zeer groot aantal kiezers niet kwam opdagen. Op die
regel heeft, zoals we zien, Ooststellingwerf geen uitzondering gevormd.
Nag in diezelfde zomer van 1897 probeerde de al meermalen genoemde
Appelschaaster socialist Jan Witvoet via de kiesvereniging 'Gemeentebelang'
een plaats te verwerven op de candidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezing
(afb. 79).95) Zijn poging mislukte, maar ik maak er melding van om te kunnen
aantonen dat onder de socia!isten in Appelscha meer belang aan de stembusstrijd werd gehecht dan de lezer misschien op grand van hun optreden tijdens de
congressen van de SDB geneigd is te denken. 'Gemeentebelang' heette een
neutrale kiesvereniging te zijn, maar was liberaal georienteerd. Tot haar voor
deze verkiezing wel gecandideerde leden behoorde o.a. de Appelschaaster
veenbaas A.A. Vondeling. Dit maakt het zo goed a!s zeker dat oak bet bandelen
van Witvoet op de 'Volkspartij-traditie' moet warden teruggevoerd. Deze
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Do ,,Vrije Kiesvereeniging" in
Ooststellingwerf heeft besloten do
candidatuur van den [leer

IL L. v. d. Z%VAAG
bIj de a. s. vcrkiezing voor de
Tweede Kamer to steuneri.
Het Bestuur.
Aft. 77. Advertentie voor steun aan G.L. v.d. Zwaag van de z.g. Vre Kiesvereniging in Ooststellingwerf (1897). Bron: Dc Ooststellingwerver, 12 junE
1897.
A Is bestuursleden van de Vre Kiesvereniging warden elders in de krant
genoemd: I van Nispen, K. v. Weperen, R. de Jong, A u/ce Vondeling en L. v.
Rozen. Van hen hadden waarsch4n4jk alleen R. de Jong uit Appelscha en A u/ce
Vondeling uit Oosterwolde duidelk socialistische sympathieen; de anderen
zullen meer links-liberaal hebben gedache. Dat in de kiesverenigingen mensen
van verschillende politieke richtingen met elkaar samenwerkten, kan ook
warden afgeleid uit het bencht over de candidaatstelling van de Gemeenteraadsverkiezing in de krant van 26juni (zie aft. 80).
i stemming

Lib.

AR

Soc.

99

42

85

63

23

63

14

45

10

176

110

158

Stemdistrict I
(Oosterwolde, Fochteloo
en Appe!scha)

Stemdistrict II
(Makkinga)

Stemdistrict III
(1-Iaulerwijk)

Aft. 78. Uitslag van de verkiezing voor de Tweede Kamer van juni 1897. Bron:
De Ooststellingwerver, 19 junE 1997.
partij was altijd een voorstander geweest van de samenwerking tussen socialisten en andere vooruitstrevenden.
Maar echt bevreemdend wordt het optreden van Jan Witvoet pas als hij zich,
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OOSTERWOLDE, 24 Juni. Naar eanleiding
dot a.m. verkiezing vau laden nu den gemeenteraad
to door do veroeniging ,,Gemeentebelang" een vetgadoring gehonden.
Nada eenige hoiohondolijke zaken walen behandeld, wnrbij Week, dat hot ledental thans 21
tedraagt, waarvan 13 waren opgek-omon, ward hat
punt: wStel!en van esldidatdn your laden van den
read", aan do ordu geateld.
Van den hoer P. Tiesinga had men zekerheid
bekomen dat. Mij zion damn1 niet wader verkieabaar
stelde.
Niet minder den 17 personen warden in beepreking georacht. BiJ eerate stemming was de nitalag,
dat A. H. as Boar an J. B. Hot Iddar 10, Anne
Vondeliag 9, B. Jansen 5, E. Poethuma Es. on
Jacob Vochteioo ieder 3, Jan Witvoet, K. Jongema,
K. Bakker an J. v. Niepeu ieder 1 stem bekiiznen.
Allan waren do beaten: do Boor, Hot an Vondeling
sib band. geproclameerd. bij tweeds stemming
ekwam B. Jansen 7, Jacob Voehteioo 4, J. v. Niapen
an K. Jongsma:iéder 1, soodat do hoer Jansen ala
-,
candidaat was gokozen.
Be hoer Jansen hierthde in kennis gestold zijnde,
vund siob met dit yntronwen veNord, doch moost
'wagons drflke baligheden in ajae flak voor do
candidatuur bedatiken.
Bij nieñte stemming word de beer E.Postbnma
Si. met 12 stemmeD ala candidest gesteld. Do beer
v. Nispen onkwarn 1 item.
Do beer Postlinair, tot vergadering asnwezig,
vowd men eindelijk na eijp borsad bereid do candidatnur to aanvaarden.
- In do ve?gaaering dot laden van do Vrije
Kieavereeniging zijn tot cndidaten your laden van
den read gesteld do heeren J. B. Hot, A. H. de
Boar, at&t. laden, J. van Ninpan to Oosterwoide an
R. do .Jong is Appolscba.

Aft. 79. Berichten over de candidaatstelling voor de Getneenteraadsverkiezing
van 1897. Bron: De Ooststeilingwerver, 26juni 1897.
ondanics zijn overgang naar het anarchisme, in 1899 opnieuw candidaat stelt
voor de Gemeenteraad (afb. 80).96) Dat ook deze paging mislukte, doet minder
ter zake - er moot een verklaring voor zijn op bet oog weinig consequente
handelen worden gevonden. Hoe het merendeel van de Appelschaaster socialisten rond die tijd over deelname aan verkiezingen dacht, kan worden afgeleid
uit de uitslag van een aantal stemmingen daarover op het congres van de
Socialistenbond van eind 1897Y7' Het zal de Iaatste keer zijn geweest dat de
afdeling Appelscha daar vertegenwoordigd was. Dc meningen over de waarde

- Woenadagacond word in bet IogementDeZon"
to Oosterwolde eon vergadering gahouden van do
1den dot Vrije Kiesvereeniging tot bet Mellon van
candidaten voor loden nn den road, wegens perlodieke aftreding. Er treden dit jar 5 loden if.
Door do kiesv. is hot volgende grostal opsremaakt
de heeren: H. B. Zwsn, Appe1cha; J, W1tvet,
Oud-Appelecha; B. Jansen on JJ. Faikensa, O,eter.
wolde; Job. Sebuer, Makkioga; 0. Meek, Donorbrook ; W. v. d. Viola, Appelscha; W. v. d. Wal,
Haolerwijk, P. Y. Rosen, OosterwoLuo en J. Kiei
sirs, Odeberkoop. Over 14 dagen al en tweeds
vergadering worden gehonden om dan eon 5tal op
to maken.
Afb. 80. Bericht over de vergadering van de 'Vr(je Kiesvereniging' over de
candidaatstelling voor de Gemeenteracdsverkiezing van 1899. Bron: De
Ooststellingwerver, 3juni 1899.
Ook onder de tiler genoemde nainen vinden we weer rnensen van zeer verschillende politieke overtuiging. J Witvoet en I Kleistra waren waarschnlk de
enige socialisten; de meeste anderen zullen liberate opvattingen toegedaan z?jn
geweest. Zeker is in elk gevaf dat de uit de ren van de veenbazen voortkomende H.H. Zwart en W. v. ci Sluis weinig voor het socialisme voelden.
van de stembusstrijd bleken ook in de Socialistenbond sterk verdeeld. Op de
vraag of de afdelingen van de partij moesten deelnemen aan verkiezingen
antwoordden 45 van de 52 aanwezige afdelingen met 'nee'. Onder die meerderheid beyond zich ook de afdeling Appelscha. Maar over de vraag of de afzonder!ijke leden van de parti] mochten deelnemen aan verkiezingen, viel de uitslag
heel anders uit: 32 afdelingen, waaronder Appelscha, zeiden ja' - 20 flee'. Op
deze zienswijze moet volgens mij het optreden van Jan Witvoet worden teruggebracht. De meeste Appelschaaster socialisten - daaraan heeft hun overstap naar
het anarchisme kennelijk weinig kunnen veranderen - vonden dat iedereen maar
voor zichzelf moest uitmaken of hij wel of niet aan verkiezingen wilde deelnemen. In dit opzicht bleven zij eigenlijk 'Socialistenbonders' of misschien nog
beter gezegd, aanhangers van de 'Volkspartij -gedachte'. Dat deze mening ook
buiten Appelscha de gangbare was, blijkt uit het feit dat in 1899 naast Jan
Witvoet ook de socialist J. Kleistra uit Oldeberkoop had geprobeerd een plaats
op de candidatenlijst te verwerven. Laatstgenoemde kennen we uit wat later tijd
eveneens als een vooraanstaand lid van de Landarbeidersbond. Om mij niet
bekende reden is ook hij niet in zijn opzet geslaagd.
Het eerstvolgende belangrijke verkiezingsjaar was 1901, waarin zowel voor de
Tweede Kamer, Provinciale Staten ais Gemeenteraad moest worden gestemd. In
juni van dat jaar b!ijkt in Appelscha een z.g. 'Volkskiesvereniging' te bestaan,
waarvan het bestuur werd gevormd door H. Brouwer, B. Posma, J. Floogeveen,
J.K. de Jong, K. Joustra en W. Herder (afb. 81)98) Wat onder een dergelijke
kiesvereniging moet worden verstaan, kan worden afgeleid uit zowel de naam
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Fl,. 81. Advertentie voor de verkiezinz van Prnvinciale Staten in 1901 onde
tekend door de 'Volkskiesvereniging' Appelschcz Bron: De Ooststellingwerver,
l5juni 1901.
van de vereniging als de namen van de bestuurs!eden. De eerste wijst op
continulteit met de voormalige Volkspartij. Evenals die stelde men zich tot dod
ondanks de verdeeldheid in het socialistische kamp en het nog steeds vrij
geringe aantal stemgerechtigden zoveel mogelijk progressieve kiezers achter
zich te verenigen.99 Om dat doel te kunnen bereiken werd geen uitvoerig
program opgesteld, maar de campagne vooral gericht op de te kiezen personen.
De samenstelling van het bestuur toont aan dat mensen met zeer verschi!!ende
sociale achtergronden en ideeen e!kaar in de vereniging hadden gevonden. H.
Brouwer, B. Posma en J.K. de Jong zaten in het onderwijs; Jan (?) Hoogeveen,
Kornelis Joustra en Wiebe Herder daarentegen waren arbeiders. Van meester
Brouwer weten we uit een debat dat hij anderhalfjaar later in Oosterwolde met
Frederik van Beden voerde dat hij weinig van de ideeen van het vrije socialisme
moest hebben.'°° Voor K. Joustra en W. Herder laat zich gezien het felt dat zij
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tevens in de vakbond actiefwaren, vermoeden dat door hen radicalere opvattingen werden gehuldigd. Over Wiebe Herder vertelde zijn zoon later dat hij een
echte Domela-aanhanger was.'° Blijkens een aantal advertenties in de kranten
werkte de Appelschaaster kiesvereniging samen met soortgelijke verenigingen
in andere plaatsen - daaronder trouwens niet een in Ooststellingwerf- en met de
SDAP. Door dit laatste komt onomstotelijk vast te staan dat mensen van zeer
verschillende overtuigingen - vrije- zowel als democratisch-socialisten - in de
volkskiesverenigingen met elkaar samenwerkten. De reden van dit gezamenlijk
optrekken zal vooral in het toentertijd geldende kiessysteem moeten worden
gezocht. Het districtenstelsel, waarbij uitsluitend de candidaat met de meeste
stemmen werd gekozen, maakte samenwerking tot een dwingende cis. Zouden
de vrije socialisten en de SDAP gescheiden optrekken dan waren beide bij
voorbaat kansloos.
Bij de eerste verkiezing van 1901 - die voor Provinciale Staten - werden in het
district Schoterland gekozen: G.L. v.d. Zwaag uit Gorredijk en A.W. Eisma uit
Wolvega, die beide als 'volksmannen' - d.w.z. 'vrijen' - bekend stonden.'°2 De
SDAP-candidaten J.G. Jansonius uit Drachten en K. de Jong uit Heerenveen
haalden het niet. Voor de SDAP moet deze uitslag teleurstellend zijn geweest.
Volgens mij mag zij echter tekenend voor de toenmalige politieke verhoudingen in de Friese Z.O.-hoek worden genoemd.
Eindjuni volgde de verkiezing voor de Tweede Kamer, waaraan in het district
Weststellingwerf werd deelgenomen door de liberaal Blink, de anti-revolutionair ds. Talma en de socialist Van der Zwaag. Winnaar in de eerste ronde werd
Van der Zwaag, Talma kwam als tweede uit de bus.'°3 In her kader van mijn
onderzoek ga ik alleen in op de uitslag in de gemeente Ooststellingwerf die,
dankzij een nieuwe indeling van de gemeentelijke stemdistricten, in dit jaar
voor het eerst per dorp bekend is (ath. 82). Wat daarbij natuurlijk bet meest in
het oog springt, is het grote succes van de socialistische candidaat Van der
Zwaag, die at in de eerste ronde verreweg de meeste stemmen kreeg. Bij de
herstemming die nodig was omdat geen van de candidaten meteen de absolute
meerderheid haalde, kwam zijn aanhang zelfs boven de 60% uit. Van der
Zwaags overwinning krijgt des te meer glans, als men bedenkt dat in de tijd
tussen 1897 en 1901 bet kiezersaantal niet verder was gegroeid. Er heeft zich
dus een politieke verschuiving ten voordele van de socialistische candidaat
voorgedaan. Bekeken per stemdistrict had Van der Zwaag in de eerste ronde in
bijna at de dorpen - de enige uitzondering was Haulerwijk - de meeste stemmen
op zich verenigd. Dit beeld zou zich bij de herstemming nog duidelijker aftekenen. Het grootste deel van de liberalen en nieuwe kiezers - de opkomst was in
de tweede ronde aanzienlijk hoger - had kennelijk bij nader inzien de voorkeur
gegeven ann Van der Zwaag. De enige uitzondering hierop is Appelscha, waar
Van der Zwaag het nu tegen Talma moest afleggen. 1k zie dit als een bewijs
voor mijn eerder verdedigde stelling dat de politieke verhoudingen bier meer en
meer werden bepaald door de tegenstelling socialisten-'christelijken. De
liberalen die hun aanhang vooral hadden onder de vrijzinnige veenbazen en
grote boeren, stemden kennelijk in principe niet op een socialist. Hun argument
daarvoor zal waarschijnlijk hetzelfde zijn geweest als zij hadden gehanteerd bij
de predikantsbenoeming van 1892: in de strijd tegen het socialisme kon elk
middel dienen, ook at moest het eigen principe daarvoor geweld worden aangedaan.
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Oldeberkoop
Makkinga
Appelscha
Oosterwolde
Donkerbroek
Haulerwijk

rstemming
Lib. AR Soc.
30
65
35
30
41
28
38
59
32
20
94
28
39
60
4
64
18
157

191

337

2C stemming
AR Soc.
4
93
30
80
72
66
59 135
55 104
83
37
303

515

Afb. 82. Uitslag van de Tweede Kainerverkiezing van juni 1901. Bron: De
Ooststellingwerver, 22 en 29juni 1901.
Omdat Van der Zwaag ook in Schoterland was gekozen en voor dat district
zitting nam in de Kamer, werd bet noodzakelijk de hele procedure een maand
later nog eens over te doen. Aangezien ook Talma erin was geslaagd elders een
zetel te veroveren - hij had in bet district Tietjerksteradeel bij verrassing de
socialistische leider Troelstra vers1agen'° - moesten zowel de socialisten als de
anti-revolutionairen met een nieuwe candidaat komen. Daarbij slaagde de SDAP
met steun van Van der Zwaag erin F.W.N. Hugenholtz naar voren te schuiven.
Ben overtuigender bewijs voor war 1k hierboven over het voortleven van de
'Volkspartij-gedachte' schreef, is er niet. Vergelijkt men de uitslagen van de
beide verkiezingen dan blijken de verschuivingen gering (ath. 83).

Oldeberkoop
Makkinga
Appe!scha
Oosterwolde
Donkerbroek
Haulerwijk

Lib.
32
40
26
52
27
6
183

stemming
AR Soc.
2
79
7
71
30
29
21
91
37
85
48
24
145

379

2C stemming
AR Soc.
10 109
43
80
68
49
53 130
61 109
78
50
313

527

Aft. 83. Uitslag van de Tweede Ka.'nerverkiezing van augustus 1901. Bron: De
Ooststellingwerver, 10 en 17augustus 1901.
In het algemeen kan worden gezegd dat Hugenholtz her - zeker in de eerste
ronde - nog wat beter deed dan Van der Zwaag. Dit geldt echter bepaald niet
voor Appelscba, waar de terugval van het aantal socialistische stemmen zelfs
spectaeulair kan worden genoemd. Gezien het kit dat de andere candidaten daar
niet van hebben kunnen profiteren, moet de oorzaak ongetwijfeld in het thuisblijven van veel socialistische kiezers worden gezocht. Zoals 1k al zei, was dit
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een in die dagen veel voorkomend verschijnsel, dat ook de resultaten van de
socialisten meermalen in negatieve zin heeft beinvloed. De teleurstelling zal in
dit geval des te groter zijn geweest, omdat Hit Appelscha als enige van de
Ooststellingwerfse dorpen een openbare steunbetuiging aan Hugenholtz was
gekomen. Twee verenigingen - De Sociale Vereniging te Beneden Appelscha,
Vooruit geheten, o.1.v. H. Brouwer en de Vrijzinnig-democratische Kiesvereniging Boven Appelscha o.1.v. J.K. de Jong - hadden in een advertentie in De
Ooststellingwerver op zijn verkiezing aangedrongen (aft. 84). 105)

Verkiezirig 1weede Karner.
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Kiezers!

Steint DINSDAG 6 AUGUSTUS e. Ic. met ons op den Heer

K W. N. HLJGENIIOLTZ
to Itaarlexn,
een zeer begaafd, hurnaan en eer 1 ijk man, die voor de VOLICSI4ELANGEN en
SoçzAr,g HERVORMINGEM een waardig Strijder en Vertegenwoordiger Lal
blijken te zijn.
Hot Bo,tuur dot Vrijt. Deanoo,. Kioovorooaiging
,,De Tjdqeest" to Wolyog.,
A. W. EISMA.
M. yn EaR V90TE JR.
K. SOROONDOEP.

S. Dl
Pa. J. vs HAAN.

flat Bostnur dot Rioovoroothgiog e Vooruit.
in den Woothook,
S. J. £QO#MAN8.
H. U. SNIJLIEIS JR.
Hot Boitnar dot Kaaovoroonigiug to (Jidoholtp.,
Joas. K. VAII WIJLANL).
U. RAMMJIIIIt.
[let 133.tour dor Ki.oavorooigiog to Nijholtp.,
J. W. SCJUEENSPItA.
G. WIBMAN.
N.mono do Sociale Voroonignig to Bounden Appeloch.,
H. SKOUWEIL.
Nsm000 Do Vrijz. Doo200r. Kiolyor000iging

voor de verkiezing van de Tweede Kamer in augustus
ondertekend door de 'Sociale Vereeniging Ic Beneden Appelscha' en de 'Vrz.
Democr. Kiesvereeniging Ic Boven Appelscha' Bron: De Ooststellingwerver, 3
augustus 1901.
Gelet op de ondertekenaars mag men aannemen dat de eerder bij de Provinciale
Statenverkiezing optredende volkskiesvereniging1 een samenwerkingsverband
van deze twee verenigingen - de ene waarschijnlijk meer socialistisch, de
andere meer links-liberaal georienteerd - is geweest. Dat Hugenholtz desondanks geen beter resultaat in Appelscha behaalde, Lijkt mij moeilijk anders te
verkiaren dan Hit de afkeer bij veel kiezers van de SDAP. Voor de overtuigde
aanhangers van Domela Nieuwenhuis en Van der Zwaag moet een keuze voor
die partij een onoverkomelijk bezwaar hebben opgeleverd.
Intussen hadden de socialisten nog een ander opmerkelijk succes in Ooststel174

lingwerf geboekt. Eind juli was het hun eindelijk gelukt een eerste vertegenwoordiger in de Rand te brengen. De man die dit succes op zijn naam bracht,
was K. Joustra uit Appelscha, al meermalen genoemd en officieel de candidaat
van de kiesvereniging Vooruil in Beneden-Appelscha en de Vrijz.-dem. kiesvereniging in Boven-Appelscha (ath. 85).
- De vereenig
Bovea'Appdscha he
,nn1at go
Appelscha en J. ML
zinnige kiesvcy
heeren J. A. v. M
W. Prins, attddndi
te Appelscba.

,,Vooruit" en de kiesv.
tot .candidaten voor leden
je .hesres .K. Joustra te
te Oosterwolde. De vrijbeeft tot candidaten de
ren, K S. Hofstee en E.
Len4 en W6 A. v. d. Sluis

Aft. 85. B eric/it over de candidaatstelling voor de Gemeenteraadsverkiezing
van 1901. Bron: De Ooststellingwerver, 1 juni 1901.
Van de behaalde stemmen vermeld ik in dit gevaL alleen die van Joustra, omdat
het bij Gemeenteraadsverkiezingen bijna onmogelijk is om uit de uitslag de
stemverhoudingen te reconstrueren (aft. 86). De kiezers mochten in die tijd nog
evenveel stemmen uitbrengen als er vakatures in de Raad waren. In dit geval
ging het om vier open plaatsen, waarvoor echter door de socialisten slechts twee
candidaten waren gesteld. Bijgevolg hebben sommige kiezers waarschijnlijk
ook op andersdenkenden gestemd.
1° stemming
Oldeberkoop
Makkinga
Appelscha
Oosterwolde
Donkerbroek
HauLerwijk

2° stemming

89
67
49
39
25
6

uitgebrachte
stemmen
109
95
85
163
72
95

275

619

394

44
84
57
134
54
21

Aft. 86 A arnal op K. Joustra uitgebrachte stemmen b de Gemeenteraadsverkiezing van 1901. Bron: De Ooststellingwerver, 6 en 20 full 1901.
Motieven waardoor zij zich hierbij lieten Leiden, konden zijn een zekere
geestverwantschap of de woonplaats van de candidaat. Het ging in die tijd bij
verkiezingen anders dan tegenwoordig meer om de persoon en minder om de
partij. Jemand bijvoorbeeld uit het eigen dorp die men kende en achtte, wilde
men met name in de tweede ronde, als de candidaat van de eigen partij al was
gekozen of was uitgeschake!d, nog wel eens steunen. Evenats bij de verkiezing
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voor de Tweede Kamer moest namelijk ook bij de Gemeenteraadsverkiezing een
tweede ronde plaatsvinden, als de candidaat de eerste keer niet de absolute
meerderheid had gehaald. Het resultaat van Joustra mag zeker gezien bet zeer
geringe aantal uitgebrachte stemmen behoorlijk worden genoemd. In de eerste
ronde kwam nauwelijks meer dan de helfi van de kiesgerechtigden op; voor de
tweede ronde worden geen totaalcijfers genoemd. Het met name zeer grote
aantal thuisblijvers in Appelscha - under wie afgaande op het eerdere resultaat
van Van der Zwaag zich ook veel socialistisehe kiezers hebben bevonden - doet
vermoeden dat hier het enthousiasme nog minder was dan elders. In die opvatting word ik gesterkt door het wel heel povere resultant van de tweede socialistische candidaat, H. Schurer uit Elsloo, die in Appelscha in de eerste ronde
stechts 39 stemmen haalde. Zelfs at neemt men in aanmerking dat in Appelscha
wegens de grotere armoede het aantal kiesgerechtigden achter bleef bij het
gemeentelijke gemiddelde - hetzelfde zal hebben gegolden voor Haulerwijk blijfl dit een schamel cijfer. Derhalve kan ik mij niet aan de indruk onttrekken
dat ook in dit geval de grotere aanhang van het anarchisme in Appelseha invloed
heefi uitgeoefend. Voor de oude strijdmakker Van der Zwaag en het mede-vakbondslid Joustra wilde men nog wel de gang naar het stembureau maken; als het
ging om de SDAP-er Hugenholtz en de waarschijnlijk minder bekende Schurer
werd bet nut daarvan nauwelijks ingezien.
Uiteraard kan ik aan at de gehouden verkiezingen niet evenveel aandacht
besteden. In het vervoig zal ik alleen nog ingaan op die aspecten ervan, die iets
nieuws aan bet bovenstaande toevoegen. A!s zodanig moet bij de Gemeenteraadsverkiezing van juli 1903 melding worden gemaakt van de verdwijning van
de socia!istische kiesvereniging te Beneden-Appelscha. In een advertentie in De
Ooststellingwerver kregen de volgende vier candidaten, H. Schurer uit EJsloo,
H. Westerhof uit Haule, J.H. Kuiper uit Oosterwo!de en W. van Vondel uit
Appelscha, nog slechts de steun van de Vrijz.-dem. kiesvereniging uit BovenAppelscha (aft. 87a, b, c, en d).'°6

D

KIESV 0 BOVEN-APPELSUHA" heet a
csnthdaten voor hot lidmastachip van den Ge.
moon Lerud gese!d,
voor do ptriodike aftredirg

B. ZCBUBEB to Elsloo.
W. VISN 70NDEL to Sppolscha.
en

H. WESTESBOT to Haulo,
on voor do vacauire—FE}KE1A

JAN B. KUIPEB to Qctoxwo1do.
J. K DE JONG, Voort.

K. JOUSTRA, Sect.
Appelacha, 2 JaIl 1903.
Aft. 87cz
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Kiezers inOoststellingwerl!
i'ut ails kiezers, die eea opøa aug heooen voor
is belangen You den mindersn man, richten undergeteekenden, alien arbeidera to Appelseha, de vrng:

zou het niet bilhijk zijo, dat de talrijlie arbeiders in onze gemeente behoorlijk in den rand
werden vertegenwoordigd?
Wj twijteien clot of 11w cectitvaardigheidagevoel
zal die vraag met in beantwoorden,
Welnu, kiest dan outsu mede-arbeiler

Wietze van Vondei,
eon door on door edrIiJk man, begaafd met sea haldat veratand.
HARM OLDEUSMA.
HARM LALIERS.
HENDR. LACERS.
A. DE BOER,
HENDR. DE ValEs.
Wa DE JONG.
BR. BRUINSMA.
S V I DOIN,

JOt £IY1T.

Aft. 874 b en 87c. Advertenlies voor de sociaiistische candidaten voor c/c Gemeenteradsverkiezingvanjuli 1903. Bron: De Ooststellingwerver, 4 full 1903.

Do vereeniging
,,GEMEENTEBELANG"
In OOSTSTELL1NGWERF
heeft tot canid&en voOr vier laden van den Raad
gesteld do heeren

J. H. DAS te Oldeberkoop.
P. TIESINGA te Oosterwolde.
A. VONDELING te Appelseha.
H. WESTERHOF te Haule.
Ea in de vaeaur&—FElKEMA:

den beer J. PUNTER to Makkinga,
eLke zi) don kiozere azabaveelt.

OW

Trouwe opkoumt Is gewenscht.
Ret Bestuur van sGemeestebelanqs,
P. BUWALDA, Voorzitter.
S. ALB. v. WEPEREN, Seer.
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Wel werd door negen arbeiders nit Appelscha een aparte advertentie geplaatst,
waarin warm werd aanbevolen "de mede-arbeider Wietze van Vondel, een door
en door eerlijk man begaafd met een helder verstand". Blijkens weer een andere
advertentie kon daarnaast de socialist H. Westerhofrekenen op de steun van de
liberale kiesverenigingen Makkinga e.o. en 'Gemeentebelang'. De 'Volkspartijachtige' samenwerkingsverbanden die in de advertenties aan de dag treden,
zullen de lezer zijn opgevallen. Van de uitslag is alleen het succes van H.
WesterhofvermeIdenswaard.'°8 In de eerste verkiezingsronde kreeg hij 399 van
de 585 uitgebrachte geldige stemmen. Aangezien er ongeveer 1200 stemgerechtigden waren, moet opnieuw van een teleurstellende opkomst worden gesproken. Onder deze omstandigheden mag het door Westerhof in Appe!scha behaalde stemmenaantal van 65 alleszins redelijk worden genoemd. Dat er echter met
van eensgezindheid kon worden gesproken, blijkt nit het veel geringere stemmenaantal van de socialist Wietze van Vondel: hij kreeg in de eerste ronde in
Appelscha - zijn woonplaats - slechts 51 stemmen. Zijn totale stemmenaantal
waste laag om aan de tweede ronde te mogen deelnemen.

kiezers van Ooststeflingwerl!
Door de Liberate Kiesvereeniging Makküsga e. 0.
worden U voor leden van den Gerneenteniad drin
genii nnbe"oien:

P. J. TSINGA,
)
ANNE A. VONDELING a
3. H. BAS,
H. 3. WESTEBEOF,
on in tie yscature—FELEEMA,

3. S.

PUNTER,

Ret Beatnur
U. J. VAN REEL
N G. VAN BREDERODE.
L. D. (IORTER.
Zij, die lid dozer kiesvereenjgjng wensehen
te worden, kunnen zich daartoe aanmetden btj
eon dot beatnurgieden.
Af1. 87d A dvertentie voor de socialistische candidaten voor de Gem eenteraadsverlciezingvanjuli 1903. Bron: De Ooststellingwerver, 4juli 1903.
In dezelfde tijd zien we dat de verschillende politieke stromingen in Ooststellingwerf zich hechter gaan organiseren - een duidelijk bewijs voor de toenemende verzuiling. In december 1903 werd er een gemeentelijke vrijzinnige
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kiesvereniging opgericht.'°9 Blijkens een advertentie voor de Provinciale
Statenverkiezing van 1904 waren er twee nieuwe 'volkskiesverenigingen' tot
stand gekomen, een in Donkerbroek, de ander in Oldeberkoop. Voor Oosterwolde en Appelscha tekenden echter alleen enige mensen op eigen titel."° Uit
het laatstgenoemde dorp waren dat de all eerder genoemde H. Brouwer en B.
Posma alsmede R. Eisenga. Hiermee komt vast te staan dat de socialistische
kiesvereniging in Beneden-Appelscha was opgeheven. Het enige positieve punt
dat hier tegenover kan worden gesteld, is dat er in elk geval in het dorp een
vaste groep mensen was, die zich ondanks alle problemen voor een zo goed
mogelijk verkiezingsresultaat bleef inzetten. Ook de AR-partij ging zich beter
organiseren. Eind 1904 wordt in Appelscha voor het eerst de anti-revolutionaire
kiesvereniging Gelqke recheen, geiff/ce plichien genoemd." ' Voorzitter ervan
was de Gereforineerde dominee in het dorp, P. Koster. Kort erop is sprake van
een Centrale AR-kiesvereniging, die de candidatuur van J. v.d. Molen voor de
Tweede Kamerverkiezing van 1905 steunde."2 De AR-kiesverenigingen van
1-Iaulerwijk en Donkerbroek vend ik voor het eerst vermeld in 1907." Op deze
wijze had binnen enkele jaren het politieke landschap van Ooststellingwerf
vaste vormen gekregen. Naar in het volgende hoofdstuk zal blijken, is hier later
betrekkelijk weinig meer in veranderd.
De eerstvolgende verkiezing was die voor Provinciale Staten in juni 1904Opnieuw kwam er een samenwerkingsverband tot stand tussen de volkskiesverenigingen en de SDAP (aft. 88). 114) Maar volgens De Kiok was het enthousiasme aan socialistische zijde - waarschijnlijk had de lezer gezien de uitbreiding van het aantal kiesverenigingen in Ooststellingwerf het omgekeerde
verwacht - niet groot."5 De krant waarschuwt voor laksheid en doet een
hartstochtelijke oproep zich tech vooral in te spannen voor een zo goedmogelijk resultant. Het mocht niet baten: in het district Schoterland werd niet een van
de socialistische candidaten gekozen. Een mogelijke oorzaak van de gesignaleerde laksheid kan zijn geweest de malaise, die na de mislukte spoorwegstaking in bet socialistische kamp heerste. Maar waarschijnlijk meet een andere
reden in een veel dichter bij huis gelegen omstandigheid worden gezocht. Als
gevoig van het geldende kiessysteem prijkte dit keer niet de naam van Van der
Zwaag op de lijst. De leden van Provinciale Staten werden voor zes jaar gekozen, er moest echter om de driejaar worden gestemd omdat tussentijds de helf't
van hen aftrad. Van der Zwaag hoefde this pas weer in 1907 te worden herkozen.
Hoeveel gewicht aan zijn wel of niet meedoen meet worden toegekend, blijkt uit
het feit dat bij deze volgende verkiezing al de socialistische candidaten erin
slaagden de meerderheid te behalen.
Het jaar erop, injuni 1905, had de verkiezing plaats voor de Tweede Kamer.
Over de gebeurtenis op zich hoef ik weinig te zeggen: de partijen waren dezelfde als in 1901 en de overwinnaar werd evenals toen Hugenholtz"6 Het enig
belangrijke verschii is dat laatstgenoemde nu aanzienlijk meer steun in Ooststellingwerfkreeg dan vierjaar ervoor (aft. 89). De oorzaak daarvan moet allereerst worden gezocht in de uitbreiding van het aantal kiesgerechtigden. Ook in
Friesland als geheel nam bij deze verkiezing het aantal socialistische stemmers
flunk toe, al resulteerde dat niet in een hoger percentage of zete1aantal.'"
Landelijk zien we hetzelfde beeld: de SDAP behield haar zes zetels, terwiji ook
Van der Zwaag zich in Schoterland kon handhaven. Echt opmerkelijk in de
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Oldeberkoop
Makkinga
Appelscha
Oosterwolde
Donkerbroek
Haulerwijk

1° stemming
Vrijz. Dem. AR
Soc.
70
8
76
63
37
63
40
60
97
68
57
149
48
75
94
21
99
29
310

336

508

2' stemming
AR
Soc.
32
113
49
85
85
112
67
214
85
149
112
67
430

740

Afb. 89. Uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van juni 1905. Bron: De
Ooststellingwerver, 19 juni 1909. (De jaargang 1905 van De Ooststellingwerver
is verloren gegacm, zodat ik een beroep op een latere vermelding in de krant van
1909 heb moeten doen.)
uitslag van Ooststellingwerf is echter de grate stemmenwinst van Hugenholtz in
Appelscha. Alleen in dit dorp wilt hij in vergelijking met 1901 zijn stemmenaantal meer dan te verdubbelen. Uit deze doorbraak van Hugenholtz trek ik de
conclusie dat onder de Appelschaaster socialisten een groeiend aantal voorstanders van deelname aan verkiezingen was te vinden. Zelfs een SDAP-candidaat
bleek hier nu een behoorlijk resultaat te kunnen behalen. Dit moet aan de SDAP
hoop voor de toekomst hebben gegeven.
Hetjaar 1907 bracht twee verkiezingen, die voor Provinciale Staten en voor de
Gemeenteraad. Bij beide presenteerden de socialisten zich onder de'oude' naam
Volkspartij (afb. 90).18)
Oosterwolde, 7 Juni.
Men kan merken dat bet weer tegen de raadsverkiezing loopt. Hier en daar warden namen
genoemd, doch nog weinig hoort men van ge.
stelde Candidaten. De voorloopig gestelde candidaten der volkspartij zijn de heeren K. Joustra.
aftr. lid te Appelseha, E. Russchen to Oosterwolde, H. Schurer te Elsloo en J. Kleistra te
Oldeberkoop. Naar men ons bericht, zal de
beer G. L. v. d. Zwaag voor de kiezers spreken.
Voor bet volgend Hummer zal 'het lijstje van
Candidates wel groater zijn, 'wijl verschill.
kiesvereenigingen vergaderen.
Afb. 90. Bericht over de candidaatstelling voor de Gemeenteraadsverkiezing
van 1907. Bron: De Ooststellingwerver, 8juni 1907.
Bij de Provinciale Statenverkiezing werd, zoals ik al zei, in het district Schoterland een bijzonder goed resultaat behaald - al de vijf socialistische candidaten
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kwamen als overwinnaar uit het strijdperk te voorschijn.119 Dit betekende dat
van de acht socialistische afgevaardigden in de Friese Staten meer dan de helft
nit dit district afkomstig was. Dat zegt wel iets over de grote aanhang, die her
socialisme in dit dee! van Friesland had. Of is het beter te spreken over de grote
persoonlijke aanhang waarover Van der Zwaag - wiens naam bij deze verkiezing
weer op de candidatenlijst stond - in deze streek kon beschikken. Ook bij de
Gemeenteraadsverkiezing in Ooststellingwerf boekten de socialisten succes. K.
Joustra werd h erkozen.'2® Van de drie andere socialistische candidaten haalde
flu ook H. Schurer een zete!. Daarmee kwam het aantal socia!isten in de Raad op
drie of te we! - de Gemeenteraad van Ooststellingwerf telde destijds dertien
leden - op rond een vijfde van het totaal.
In het licht van de uitkomst van deze verkiezingen moet bijzondere betekenis
worden gehecht aan het bericht in bet Friesch Volksblad - de spreekbuis van de
Friese SDAP - dat in Ooststellingwerf pogingen worden ondernomen om het
organisatorische verband tussen de bestaande socialistische kiesverenigingen te
versterken en in meer p!aatsen tot de oprichting van zu!ke verenigingen te
komén. Het eerste berieht hierover is van 22 februari 1908. Er moet daarna
bijzonder snel zijn doorgepakt, want al op 7 maart blijkt dat het plan ten de!e tot
uitvoer was gebracht. Er waren verenigingen tot stand gekomen te Appelscba,
Oosterwo!dc en Oldeberkoop, die in een federatief verband met elkaar zouden
samenwerken. Als een be!angrijk nevendoel van de vereniging wordt genoemd:
"het Friesch Volksblad in deze gemeente erin te werken". Hiermee komt vast te
staan dat tenminste een deel van de initiatiefnemers heeft behoord tot de
aanhangers van de SDAP. Om propaganda voor hun ideeen te maken organiseerden de verenigingen nog hetzelfdejaar in de drie genoemde plaatsen een 1-meibijeenkomst (ath. 91). 122)

Openbare Vergaderingen
in Ooststellingwerf.

l•ME1FEEST te Appelscha, 's 11am. I uur.
Spreker : di hoer F. I N. HUREIND111 in mu. K. IIEISIHA [oordrachten).

Zondag 3 MEl Ic OoterwoIde, 's av. 7 our bij K. J. Lulling.
Spreker: de heer

Ds. A. v. d. HEIDE, te Britswerçl.
Onderwerp: De taak van het socialisme."

Zondag 3 MEl te Oldeberkoop, 's avonds 7 uur
bij K. BROUWER.
Spreker: de heer

Entrée 10 cts.

Ds. VAN WIJHE, te Engelum.

Debat vrij.

ZIE VERDER AANPLAKBILJEflEN!

Aft. 91. Advertentie voor de 1-tnei-b(jeenkomst te Appelschc.ç Qosterwolde en
Oldeberkoop in 1908. Bron: De Ooststellingwerver, 25 april 1908.
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Op de Iijst van sprekers stonden uitsluitend de namen van vooraanstaande
SDAP-ers: Hugenholtz in Appelseha, ds. Van der Heide in Oosterwolde en ds.
Van Wijhe in Oldeberkoop. Zeker voor Appelseha, waar de 1-mei-viering een
lange traditie had, maar in de voorgaande jaren geen bijeenkomstenwaren
georganiseerd, mag deze gebeurtenis als een mijlpaal in de geschiedenis van bet
socialisme worden bescbouwd.
Zo was een begin met de heropbouw van de organisatie gemaakt, maar of bet
initiatief ook was aangeslagen, zou moeten blijken bij de Tweede Kamerverkiezing van juni 1909. In menig opzicht was deze verkiezing opnieuw een
herhaling van de voorafgaande: er namen dezelfde partijen aan deel en evenals
in 1901 en 1905 bebaalde Hugenholtz de overwinning. Verscbillen waaraan het
eventuele succes van de verandering kan worden afgemeten, zijn de organisatie
van de verkiezingscampagne en het door Hugenholtz bebaalde stemmenaantal.
Wat betreft her eerste punt was zeker van een positieve uitwerking sprake. De
campagne duurde opmerkelijk lang en werd bijzonder heftig gevoerd. Al van
begin mei af verschenen in het streekblad De Ooststellingwerver wekelijks de
advertenties van de verschillende partijen. Een daarvan, voor Hugenholtz, was
ondertekend door een verkiezingscomité, waartoe ook B. Posma uit Appelscha
behoorde (ath. 92).123)

Kiezers
in het district WEST, STELLINGWERF,
zoo gi] mat ons NIET zijt gediend van den kandidaat der kerkeHjke parfijen en MET van den
Rberaen kandidaat, den militarist, kapitein van de
infanterie, stemt dan Vrijdag ii Juni op

ONZEN kandidaat i

F. W. N. Hugenholtz,
reeds 8 jaren de afgevaardigde van ons distrikt.
Dan het MIDDELSTE hokje zwart gemaakt.
Het Verkiezings-Komite,
M. VAN DER VEGTE JR. ) dagelijkseh
H. DE VRUOME,
bestuur
)
J. DR HAAN,
I Wolvega.
TH. DE HAAN. \Volvega.
S. J. KOUPMANS, Scherpenzeel.
J. S. .JASPERS, Noordwolde.
A. M. KLEISTRA. UldeLerkoop,
A. KLE[STRA,
A. VONDELING, Cbt1erw.Ade.
M. HARTMANS. Doukerbroek.

H. WESTERHUF. Haul,.
S. FIALBERTSMA, Haulerwijk.
B. PU82lA. Appeisc]ia.
C. GRUEYEVELD, Vledder.
A. VELTaIELJER. Si'.j Ide.
S. ENDENDIJK.
J. PEN, JO Lernmei.
De Vrijzmnige Rips verperl. Lm, :c-y;and
T. DR JUNG, de Lemnier.

Aft. 92. Advertentie voor steun atm F W.N. Hugenholtz b de Tweede Kcvnerverkiezing van juni 1909. Bron: De Ooststellingwerver, 5juni 1909.
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Bovendien werden door de partijen verspreid over de hele gemeente bijeenkomsten met de candidaten georganiseerd. Een hoogtepunt daarin vormde de
vergadering van de Vrijzinnig-democraten in Oosterwolde, waarop Hugenholtz
het debat aanging met zijn Vrijzinnig-democratische opponent Thomson.124 De
bijeenkomst duurde maar Iiefst vier uur en werd door 300 mensen bezocht.
Hoofdthema van het debat was bet anti-militarisme. Fliertegenover staat echter
ook een duidelijk dieptepunt. De vergadering van de socialisten te Appelscha
moest worden afgelast, omdat wegens het slechte weer slechts twee bezoekers
kwamen opdagen.125) Dit Iaatste kan echter mijn indruk niet wegnemen dat de
verkiezingsstrijd van 1909 in het algemeen met een grote feiheid is gevoerd. Het
mag als een succes worden beschouwd dat de socialisten door de verbetering
van hun organisatie hierin niet zijn achtergebleven. Maar betrekt men ook het
resultaat in de overweging dan vail het oordeel veel minder positief uit. Weliswaar won Hugenholtz ook nu weer, maar zijn stemmenaantal was in vergelijking met 1905 flunk gedaald (afb. 93).

Oldeberkoop
Makkinga
Appelscha
Oosterwolde
Donkethroek
Haulerwijk

I stemming
Vrij. Dem. AR
Soc.
2
70
82
58
22
60
35
68
74
81
53
119
75
53
96
9
93
39
306

313

470

2e stemming
AR
Soc.
36
124
44
74
87
81
76
175
120
85
121
56
449

630

AJlj. 93. Uitslag van de Tweede Kasnerverkiezing van juni 1909. Bron: De
Ooststellingwerver, 19 en 26juni 1909.
In het hele district Weststellingwerfhaalde hij in de eerste ronde slechts negen
stemmen meer dan de AR-candidaat Hogerzeil (1850 tegen 1841).126) Al even
slecht verging het hem in Ooststellingwerf. Flier liep berekend over de resultaten van de herstemming zijn stemmenaantal met 14,9% terug, in Appelscha
zelfs met 27,7%. In een eerste commentaar noemde het Friesch Volksblad als de
voornaamste oorzaak de in deze streken nog altijd slechte organisatie. Daarbij
baseerde zij zich vooral op de bijzonder lage opkomstcijfers. In vergelijking
met 1905 was het verlies van Hugenholtz ongeveer even groot als de afname van
het aantal uitgebrachte stemmen. Enkele maanden later kwam de krant nog eens
op de dieperliggende oorzaken terug. Alle schuld werd nu gegeven aan het anarchisme.'27 Daardoor waren "de landarbeiders slecht georganiseerd en lauw" en
"was de kans op een arbeidersbeweging afgesneden". Een concreet bewijs voor
deze analyse werd niet gegeven, was echter in de bijzonder grote terugval van
het stemmenaantal in Appelscha gemakkelijk te vinden geweest.
Bij de in hetzelfde jaar gehouden Gemeenteraadsverkiezing boekten de
socialisten eveneens slechts een gering succes. In plaats van H. Westerhof, die

zich had teruggetrokken, werd flu Jan Witvoet als raadslid gekozen.'29 Maar de
poging het zetelaantal verder uit te breiden mislukte, doordat de andere socialistische candidaat, J. Kleistra, bij de herstemming geen voet aan de grond kreeg.
Uit het feit dat hi] in stemmenaantal ver bi] Witvoet achterbleef - in Appelscha
haalde Kleistra slechts 59 stemmen, tegenover Witvoet 106 - kan de conclusie
worden getrokken dat het socialistische kiezersvolk allenninst een gesloten
front vormde. Het zal op dit soort gegevens zijn dat het Friesch Volksblad de
eerder geciteerde uitspraak grondde dat in de Z.O.-hock nog steeds niet een
hechte arbeidersbeweging bestond. Wat deze verkiezing echter het meest
interessant maakt, is het meedoen eraan van Jan Witvoet. Over Witvoets
politieke carriêre deelde 1k eerder al het een en ander mee. Op grond van die
feiten mag met zekerheid worden aangenomen dat hi] een volgeling was van
Domela Nieuwenhuis. Van die koers is hij ook later niet afgeweken. Zo placht
hi] in de laatstejaren dat hi] lid was van de Raad zich te betitelen als "anarchistisch-socialistisch raadslid""') - waarschijnlijk om zich te distantieren van zijn
toen al grotendeels tot de SDAP behorende 'geestverwanten'. In 1915 - 1k kom er
nog op terug - stelde hi] zich niet weer herkiesbaar. Kort hierna treffen we hem
opnieuw in de rijen van de anarchisten aan. Toch - ik noemde ook al enige
eerdere mislukte pogingen - heeft Witvoet zich in 1909 als raadslid laten kiezen.
Voor deze ogenschijnlijk niet met zijn anarchistische principes te verenigen
handelwijze lijkt moeilijk een verkiaring te vinden. De feiten die over zijn
verkiezing bekend zijn, tonen echter aan dat in deze tijd de tegenstelling nog
niet zo zwart-wit mag worden gezien. Blijkens een advertentie in De Ooststellingwerver van 17 juli 1909 werden hij en Kleistra officieel gesteund door het
'Comité uit de sociaal-democratische Verenigingen in Ooststellingwerf (af'o.
94).

Kiezers in Ooststell ingwerf.

Zoe gii ' stem will

ith7wilo

hoziflen in onion dollop liberalen bad {risch liven to brengee, kiest den do candidaten van do
foJkspart, WIIVOET on ROSTRA, mannen, die muon werken voor bolasting near draagkracbt,
good onderwijs, harde wagon on rumor bedeeling, on die do zaken niet molten prijzen, omdat do
jeer en" me wilmen. Mode hevelen wij aen 1. RSSCN[N to Dosterwoide, iemand die degelilk
met gemeentezaken op de bungle is.
kiost due op Maandag 19 Juli ooze kandidaten

Witvoet Kleistra,
Russchen.
en

en tevens

Het Comiti uit de Soeiaal-democratische Vereenigingen
in Oosteteitingwerf.

Aft. 94. A dverten(ie van het 'Corn ité uit c/c Sociaoi-dernocratische Verenigingen' voor de candidasuur van I Witvoet en .1 Kleistra bij de Gerneenteraadsverkiezing van 1909. Bron: De Ooststellingwerver, 17juli 1909.
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Achter deze naam hebben zich zonder twijfel de een jaar eerder mede op
initiatief van de SDAP opgeriehte kiesverenigingen verborgen. De inhoud van
de advertentie maakt echter duidelijk dat deze verenigingen niet volledig met
die partij mogen worden geIdentificeerd. Witvoet en Kleistra heetten vertegenwoordigers van de Volkspartij, zodat het zo geed als zeker is gegaan om een in
de traditie van de volkskiesverenigingen' passend initiatief. Ben bevestiging
hiervan levert een drietal door particulieren nit Appelscha geplaatste advertenties (afb. 95, 96 en 98).

KIEZERS!
Wilt Ge wat meer voortvarendheid in onzen Raad?
Wilt Ge, dat er krachtiger zal worden opgekomen voor
den minderen man? Wilt ge, dat er gebroken zal worden
met sleur en verkeerde gewoonten?
Stemt dan Maandag a.s. met ons op de

Witvoet

en

Kleistra,

m annen, aan wie we met gerustheld onze gemeente.
be1ngen kunnen toevertrouwen.
APPELSCHA, 15 JULI 1909.
W. J. Boogeveen.
J. T. v. d. Duin.
B. Meijer.
L. Leifring.
A. J. v. d. Weij.
J. G. Baron.
R. J. de Jong.
A. Hoekstra.
R. J. de Jong.
L. J. do Jong.
J. H. de Jong.
W. H. do Jong.
K. Veenstra.
H. I. Kromkamp.
P. Bergsrna.
H. Wioldraaier.
J. A. Oost.
H. S. do Vries.

B. Bruinema.
G. Baron.
B. Posma.
J. Kievit.
H. U. Louwes.
Anne do Haan.
B. de Jong.
W. Aardema.
T. Jongsma.

Aft. 95. Advertentie voor steun aan Witvoet en Kleistra van een groot aantal
socialistisehe geestverwanten (1909). Bron: De Ooststellingwerver, 17 full
1909.
In totaal staan daar maar liefst 78 namen onder, wat overeenkomt met ongeveer
driekwart van het door Witvoet in dit dorp verworven stemmenaantal. Dankzij
dit gegeven kunnen we bijna preeies nagaan, waar hij zijn stemmen vandaan
heeft gehaald. Het blijkt dat Witvoet de steun heef't gekregen van een zeer
geméleerd gezelsehap. Volgens mijn informanten waren er betrekkelijk veel
mensen bij die niet als socialisten bekend stonden, een aantal mocht zelfs als
'kerkelijk georienteerd' worden bestempeld. De juistheid van deze conclusie
wordt bevestigd door de in het Friesch Volksblad van 31 juli 1909 over de
verkiezing van Witvoet gemaakte opmerking dat hij per advertentie openlijk
was aanbevolen door de kerkelijken'. Een verkiaring voor deze gang van zaken,
die in het licht van de eerder besproken gebeurtenis van 1906 zeker bevreemdend mag worden genoemd, zou kunnen zijn dat zij bij de herstemming liever
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Kiezers in Ooststellingwerf!
Wilt Ge een krachtig verzet tegen bestaande slechte toestanden en
verordeningen in de gemeente? - Wenscht Ge een vurig verdediger van
Ow belangen en ijverig bevorderaar van tot stand te brengen goede toestanden enz. in de gemeente?
Stemt clan Maandag 19 JaIl als den man op den kandidaat

J

w:TvozT

een man die durit te spreken en te handelen, waar dit noodig is.
Wij ondergeteekenden kUnnen U met kennis bovengenoemden kandidaat aanbeveten.
Joli. S. v. Veer!.
J. Flokstra.
A. Flokstra.
Job. Kuiper.
J. Oosterioo.
S. Sloot.
K Flokstra.
E. 0oterloo.
S. Nolles.
J. L. Veenstra.
G. Nijenhuis.
0. Dam.
B. Betten.

G. Baron.
J. S. Hot
0. do Jong.
F. Post.
H. Betten.
H. G. Jonkmao.
Tb. Hofstra.
Job. Baron.
H. Booker.
M. Post.
a. Koper.
J. Post.
G. DUkstra.

J. Thalen.
H. Trul.
R. do Vries.
H. W. Carostra.
S. A. do Song.
M. Betten.
J. T. Spoelstra.
L. Gorter.
H. Haanstra.
K. Oosterloo.
J. L. Spoelstra.
A. Posthuma.
T. H. foams.

AJb. 96 Advertenlie van 39 particulieren voor steun aan J. Witvoet (1909).
Onder de ondertekenaars bevinden zich vele van Wilvoets buren te OudAppelscha Bron: De Ooststellingwerver, 17juli 1909.
een candidaat uit het eigen dorp, die ze kenden, steunden dan een 'vreemdeling,
die politiek misschien wel even ver van hen afstond. Daarnaast staan onder de
advertenties de namen van een groot aantal mensen, die door mijn informanten
werden herkend als leden van de geheelonthoudersbeweging. Hierover hoeven
we ons minder te verwonderen, omdat Jan Witvoet ook op dit terrein zeer actief
is geweest. Tevens wordt hierdoor bevestigd wat ik eerder over het ontstaan van
deze beweging zei. De drankbestrijding heeft in dezejaren grote belangstel!ing
van a] de socialisten gehad. Maar het meest opvallende feit is toch wet dat zich
onder de ondertekenaars zowel vooraanstaande latere SDAP-ers als A. Hoekstra
en B. Posma bevinden als betrekketijk veel vrije socialisten. Tot laatstgenoemde richting behoorden in elk geval: R.J. de Jong, J.R. de Jong, W.J.
Hoogeveen, J.G. Baron en G. Baron. Hiermee acht ik bewezen dat op het omstreden punt van de deelname aan verkiezingen de tegenstelling tussen panementaire en vrije socialisten lang vaag is geweest. In Appelscha was het in 1909
- vijftienjaar na het ontstaan van de SDAP en twaalfjaar na Domela's overgang
tot het anarchisme - nog steeds mogelijk aBe socialisten in een samenwerkingsverband te verenigen. De grondsiag hiervoor wend ongetwijfeld gevonden in de
'oude Volkspartij-gedachte'. Witvoet en Kleistra worden in een van de advertenties zelfs candidaten van die partij, die op dat moment alleen nog in de
gedachten van de mensen kon bestaan, genoemd. Er kan maar een man zijn, die
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Mb. 97. Geert Lourens van der Zwaag (1858-1923). Foto: FLMD.
It.'.
IL.'.

I('

Ondergeteeken den, alien kiezers
te Oud-Appelscha, bevelen met
den meesten aandrang bij hunne medekiezers aan
den kandidaat

J. WIT VOET,
te Oud-Appelscha, een persoon, die weet op te
treden, waar L noodig is en in vergaderingen flunk
zi,jn meening DURFI en KAN zeggen.
Jan Brouwer.
H. Zolistra.
K. S. Dongstra.
S. 0. do Haan.
L. van Buiten.
M. do Vries.
P. Jns. Betten.

H. Tjassing.
J. Zandstra.
Klass Havoman.
Maurits van Epps.
Albert v. d. Weij.
A. K. Batten.

Aft. 98. Advertentie voor steun acm J Witvoet van 13 andere inwoners van
Cud-A ppelscha (1909). Bron: De Ooststellingwerver, 1 7juli 1909.
deze gedaehte levendig heeft weten te houden: Geert van der Zwaag. FJij had
zich van begin af aan opgeworpen als de bemiddelaar, die een verdere esealatie
van de tegenstellingen wilde voorkomen. Volgens hem moest met worden
benadrukt wat de mensen scheidde, maar wat hen verbond. ledereen die mee
wilde doen het kapitalisme te bestrijden besehouwde hij in prineipe als een
medestander. Het is deze opvatting van Van der Zwaag, die we bij de verkiezing
van Jan Witvoet in de praktijk zien gebracht en die de verkiaring vormt voor het
ogenschijnlijk tweeslachtige optreden van veel zich anarchistisch noemende
Appelschaaster socialisten.
Maar her was wel een van de laatste keren dat de groepen elkaar bij een
verkiezing op deze noemer vonden. In de volgende jaren zou Van der Zwaags
strategie steeds minder succes hebben. De onverzoenlijken gingen op den duur
toch hun eigen weg. Daarmee was ook in dit deel van Nederland definitief het
doek voor het 'oude' radicale socialisme gevallen.
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De politieke verhoudingen Ca. 1910-1940
Een verrassende ontknoping
De jaren rond 1910 zijn beslissend voor de verdere ontwikkeling van het
socialisme in Ooststellingwerf geweest. De verschillende lijnen die 1k in het
vorige hoofdstuk hoop zichtbaar te hebben gemaakt gaan zich in deze tijd
scherper aftekenen. Verrassenderwijs blijkt dan toch de hoofdlijn van de
ontwikkeling die te zijn geweest die leidt naar de SDAP. De lijn van het
anarchisme heeft alleen in Appelscha een vervolg gekregen. Achter de lijn van
Van der Zwaag kan even verrassend spoedig na 1910 een punt worden gezet.
De doorbraak van de SDAP
Heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling is geweest de stemming voor
Provinciale Staten in de zomer van 1910. Daarbij werden in het district Schoterland, waar driejaar tevoren het beste resultant in de hele provineie was behaald,
alle socialistisehe candidaten door hun vrijzinnig-democratische opponenten
verslagen) Voor het Friesch Volksblad was het evident dat het dchec moest
worden geweten aan het grote gebrek aan organisatie.2) Bovendien, zo voegde de
krant eraan toe, was Van der Zwaag ernstig te kort geschoten door in De Kiok
niets ten gunste van de SDAP-eandidaten te schrijven." Spoedig hierna wordt
duidelijk dat de SDAP het moment gekomen achtte om de bakens definitief te
verzetten. Twee mislukte verkiezingen aehter elkaar was genoeg geweest. Eind
augustus werd in het Friesch Volksblad een oproep aan de mensen gericht zich
actiever op te stellen, want "blijkens de laatste verkiezingen gaat het zo niet
goed".4 In november 1910 nam de partij het besluit in het district Schoterland
een actie te voeren voor algemeen kiesrecht - een onderdeel van de grote
landelijke campagne ervoor - waarbij ook die plaatsen zouden worden bezocht
waar nog geen afdeling van de partij bestond." Als het directe uitvloeisel van
deze ache beschouw 1k de in maart 1911 door Hugenholtz opgerichte SDAPafdelingen te Donkerbroek (12 leden), Oosterwolde (16 leden), Appelscha (13
leden) en Oldeberkoop (9 leden).') Wat alleen Appelscha betreft wil ik er bovendien op wijzen dat tot de vooraanstaande leden van de afdeling bijna al de
eerder bij verkiezingen betrokken personen behoorden: K. Joustra (voorzitter),
R. Bisenga (secretaris), Wietze van Vondel (penningmeester), A. Hoekstra
(vice-voorzitter) en B. Posma (lid, in 1919 secretaris).7
In wat breder perspectief gezien kan ook een verband worden gelegd met de
grote sprong vooruit, die de partij in deze jaren overal in Nederland maakte. In
Friesland steeg tussen 1909 en 1911 het aantal afdelingen van 48 naar 71,
waaronder naar verhouding een zeer groot aantal in de Z.O.-hoek van de provincie.8 Naast de vier plaatsen in Ooststellingwerfvond 1k vermeld: Gorredijk,
Knijpe, Lippenhuizen, Noordwolde, Peperga en Tijnje. Daarmee was in zeer
korte tijd de witte vlek, die dit gebied zo lang op de kaart van Friesland had
gevormd, verdwenen.
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Voor de SDAP nam de ontwikkeling in de volgende jaren inderdaad de
verwachie wending ten goede. Bij de Tweede Kamerverkiezing van 1913 haalde
de partij 15 zetels, wat meer dan een verdubbeling betekende in vergelijking
met 1909. 9) Positief was ook de uitslag in het district Weststeilingwerf, waar
Hugenholtz voor de vierde acbtereenvolgende keer werd herkozen met zoals uit
onderstaande cijfers blijkt een aanzienlijk groter stemmenaantal dan in 1909
(afb. 99). Het uitzonderlijke goede resultaat van 1905 kon echter alleen in

Oldeberkoop
Makkinga
Appelseha
Oosterwolde
Donkerbroek
1-Iaulerwijk

Eerste Stemming
Vrijz. Dem. AR
Soc.
90
3
106
71
14
79
79
72
126
120
28
183
79
79
98
41
88
49
480

284

641

Tweede Stemming
Vrijz. Dem. Soc.
90
121
75
86
94
139
163
196
92
111
71
56
585

709

Aft,. 99. Uilslag van de verkiezing voor de Tweede Katner in Juni 1913. Bron:
De Ooststellingwerver, 21 en 28Juni 1913.
Appelscha worden overtroffen. Succes in Ooststellingwerf was er ook bij de
Gemeenteraadsverkiezingen van 1911 en 1913. In bet eerste j aar werden twee
zetels gewonnen (J. Kleistra uit Oldeberkoop en S. Graler uit Oosterwolde),") in
1913 kwamen daar nag eens drie bij (B. v.d. lest uit Oosterwolde, W. Ritsema
uit Haulerwijk en J. Stelling uit Donkerbroek)." Bij die laatste verkiezing
werden oak K. Joustra en H. Schurer herkozen, zodat samen met Jan Witvoet de
socialisten nu acht zetels in de Raad bezetten. Op een totaal van vijftien raadsleden was dat de volstrekte meerderheid.
Waar ik echter in bet bijzonder de aandacht op wil vestigen, is dat bet succes
van de SDAP in AppeLscba nauwelijks minder groat was dan elders. Al in
februari 1912 - dus nog geen jaar na de opricbting - was bet ledental van de
afdeling gestegen tot 36.12) Volgens opgaven in de krant lagen de bezoekersaantallen van de vergaderingen in 1911 en 1912 tussen de 60 en 160 mensen, wat
zeer goed mag heten.'3 Trots meidde het Friesch Volksblarl dat tij dens de 1mei-viering van 1911 "de werkzaamheden in de veenderij en heidemaatschappij
evenals vorige jaren gebeel stil stonden".'4 En wat de kiezersaanhang betreft
wees ik er al op dat het stemmenaanta! dat Hugenholtz bij de Tweede Kamerverkiezing van 1913 verwierf, eerder nooit zo hoog was geweest. In de eerste ronde
had bij maar liefst zo'n 45% van de uitgebrachte stemmen op zich weten te
verenigen. Tegen dit succes kon alleen worden ingebracht dat Appelscba
daarmee nog wel achterbleef bij plaatsen als Oosterwolde (55%) en Oldeberkoop (53%). Maar op dat moment zal men waarschijnlijk- helaas heb ik hierover
geen uitspraken van tijdgenoten kunnen vinden - nog goede hoop hebben gehad
dat ook dit verschil te zijner tijd zou kunnen worden goedgemaakt.

De verscherping van de tegenstellingen

Het enige waarover men toen in SDAP-kring al wel zekerheid kon hebben, was
dat voor de definitieve overwinning nog een harde strijd gevoerd zou moeten
worden. De doorbraak van de SDAP heeft er namelijk ook toege!eid dat einde!ijk de scheiding der geesten tot stand kwam. Sociaaf-democraten, anarchisten
en aanhangers van Van der Zwaag zijn vanaf deze tijd steeds meer hun eigen
weg gegaan. De plaats in Ooststellingwerf waar deze ontwikke!ing het duidelijkst kan worden gevo!gd, is Appe!scha: na 1908 zijn hier ook door de andere
groepen talrijke pogingen ondernomen om tot heroprichting van de socialistische organisaties te komen.
Zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken, golden ook voor Appe!scha de
woorden, die De K/ok van 3 januari 1913 over de tot dan toe heersende toestand
schreef. 1k citeer. "In Z.O. Friesland was in 1898 bijna iedereen met Domela
meegegaan, maar toch waren de meesten blijven stemnien. Men vo!gde op
tweeslachtige wijze zowel Domela als Van der Zwaag." Waarschijnlijk is zoals
vaker bij verhalen over de "goede oude tijd" het beeld enigszins geIdealiseerd.
We constateerden eerder dat in Appe!scha zeker niet altijd "de meesten" gingen
stemmen. In werke!ijkheid waren de verkiezingsresultaten sterk wisselend. Met
name de SDAP-candidaten haa!den in de regel veel minder stemmen dan Van
der Zwaag of een van de andere 'volksmannen'. Dit kan bijna niet anders dan nit
de grotere invloed van het anarchisme hier worden verklaard.
Volgens het Friesch Volksblad van 13 november 1909 waren er toen nog
steeds streken in Friesland waar het anarchisme heerste. A!s een voorbeeld
daarvan noemt de krant de Z.O.-hoek. Een van de weinige hiervoor beschikbare
bewijzen levert het bezoekersaantal van een enige jaren later, in 1912, door de
IAMV in Oranjewoud georganiseerde meeting, die maar liefst 2000 mensen
trok.'5 De IAMV, de Internationale Anti-Militaristische Vereniging, was een in
1904 door Domela opgerichte organisatie, die zich op het punt van het antimi!itarisme fel afzette tegen het naar haar mening ha!fslachtige standpunt van
de sociaal-democratie. Deze principiele kant van de zaak voorlopig daarlatende,
dat de IAMV zoveel mensen voor haar anti-mi!itaristische ideaal wist warm te
krijgen, bewijst dat het anarchisme in dit dee! van Friesland - om in SDAPjargon te spreken - nog tang niet was 'overwonnen'. Bij deze conclusie dient
mede te worden overwogen dat de IAMV-meeting viel in de tijd, toen de SDAP
al vaste voet in dit gebied had gekregen. Kennetijk hebben de sociaa!-democraten niet iedereen meegekregen; meer lijkt het erop dat door hun optreden tevens
de polarisatie is bevorderd. Anders kan ik niet verkiaren dat de anarchisten
terze!fdertijd weer veel meer van zich laten horen.
Een van de eerste aanwijzingen voor de toenemende polarisatie komt nit
Appe!scha. Het al genoemde optreden van Domela in de zomer van 1908 valt in
hetzelfde jaar dat met steun van de SDAP de 'votkskiesverenigingen' beter
werden georganiseerd. Een eigen vereniging hebben de anarchisten toen echter
nog niet gesticht. Een jaar later kon de anarchist Jan Witvoet nog met steun van
diezelfde 'vo!kskiesverenigingen' tot gemeenteraads!id worden gekozen.
Een volgende aanwijzing levert de herop!eving, die de oude' Landarbei192

dersbond van het NAS tussen 1910 en 1913 in heel Z.O.-Friesland heeft
doorgemaakt.16) In Ooststellingwerf leidde dit al aan het eind van het eerstgenoemde jaar tot de oprichting van een afdeling in O1deberkoop.' Het
ledenaantal ervan schommelde in 1911 en 1912 tussen de 40 en 60,' war zeker
voor een dorp met maar ongeveer 1000 inwoners een beboorlijk aantal mag
heten. In maartlapril 1912 organiseerde de bond een staking onder de plaatselijke landarbeiders, die na vier weken met succes werd bekroond.'9 Het is een
van de weinige grote stakingen in Ooststellingwerf, waarvan Appelscba niet het
centrum was. De oude' socialistisch-anarchistische organisaties konden dus ook
in andere plaatsen nog wel degelijk een vuist maken.
In hetzelfde jaar poogde de Landarbeidersbond ook in Appelscha weer een
afdeling van de grond te krijgen.20 Er werd een meeting georganiseerd, waarop
o.a. de bekende vrije socialist Welter Postma uit Jubbega sprak, maar her dod
werd niet bereikt. Dat zich ecbter een omsiag in de mentaliteit aan bet voltrekken was, blijkt uit de in her voorjaar van 1913 in de venen van Appelscha
uitgebroken staking, die door de Landarbeidersbond werd overgenomen.2
Namens de bond werd de genoemde Wolter Postma aangewezen als stakingsleider. Destrijd ging om een loonsverhoging van f 1,-- per dagwerk voor bet
graven en van 25ct. per dagwerk voor her turtleggen. Qua tijdsduur mag deze
staking tot de grotere worden gerekend; zij begon op 27 maart aan het begin van
het graafseizoen en duurde tot begin mei. Ook door de harde opstelling van de
partijen roept zij berinneringen op aan vroegere conflicten. Zo dreigden eind
april de arbeiders de staking tot de landbouw uit te breiden. Bij veenbazen die
niet wilden toegeven, zou later in het jaar ook worden geweigerd de aardappelen
uit de grond te balen. Maar de veenbazen weken niet. Tenslotte verliep de
staking omdat bij sommige arbeiders de nood te hoog was gestegen. Her werk
werd hervat tegen een kleinere door de bazen geboden verhoging. Hoewel er
ook nu weer stemmen opgingen om in Appelscha een afdeling van de bond te
stichten is her daar toch niet van gekomen. Ben reden kan zijn geweest dat de
Landarbeidersbond nog hetzelfde jaar opnieuw in een crisis belandde. Dit keer
bleef een verbetering uit en in 1914 kwam zijn definitieve einde.22 Als een
teken van de toegenomen polarisatie kan ook worden beschouwd dat alleen in
De Kiok en De Landman - het orgaan van de Landarbeidersbond - verslag van
bet verloop van de staking werd gedaan. In het Friesch Volksblad is er geen
woord over te vinden, war zo goed als zeker met de afkeer in SDAP-kring van
dit soort 'wilde' acties verband houdt.
Her meest overtuigende bewijs voor de toenemende polarisatie is tocb wel de
tanende invloed van Van der Zwaag. Tot bet laatst toe heeft hij geprobeerd de
samenwerkingsgedachte overeind te houden. Dat hij daarmee met name in Z.O.Friesland zo lang succes heeft gehad, berustte voor bet grootste deel op het
persoonlijke vertrouwen dat bij door zijn jarenlange optreden bij de bevolking
had opgebouwd. Niemand heeft bier voor de Berste Wereldoorlog vaker op
vergaderingen gesproken dan hij. Met zijn krant Dc K/ok kon bij in veel
plaatsen, waaronder Appelscha, een groot lezerspubliek bereiken. In 1905
moest het Friesch Vo/ksb/ad, waarschij ni ijk niet van ganser harte, constateren
dat hij in dit district nog steeds "de man' was.23 In de strijd tussen anarchisten
en sociaal-democraten is Van der Zwaag de laatste bindende factor geweest.
"Hij blijft zoveel mogelijk vriend met SDAP en anarchisten," schreef her
193

Friesch Volksblad in hetzelfde artikel nit 1905. Maar - zo werd eraan toegevoegd - "toch staat hij meestal naast ons", een opmerking die meer betrekking
had op hun gezamenlijk optreden tijdens de verkiezingen clan op overeenkomsten in de leer. Voor de SDAP bleef de samenwerking echter een bittere
noodzaak, zolang zij in dit deel van Friesland geen eigen machtsbasis had.
Hierdoor is heel lang tenminste een schijn van eendracht blijven bestaan.
Toch was er zo nu en dan ook frictie. De SDAP verweet Van der Zwaag dat hij
zich nauwelijks bekommerde om een betere opbouw van de organisatie. Van der
Zwaag van zijn kant wierp de SDAP al in 1902 voor de voeten dat men te veel
hell verwachtte van de starre partijdiscipline en het stembiljet.24 "Het zijn toch
alleen maar kleine dingen", die men in de Kamer en andere vertegenwoordigende lichamen voor de arbeiders kan doen. Op dit punt was een compromis
onmogelijk, maar de SDAP heeft er waarschijnlijk ook vanuit haar oogpunt
gezien goed aan gedaan de zaak voorlopig niet op de spits te drijven. Zolang de
vrije socialisten in Z.O.-Friesland de overhand hadden, was alleen Van der
Zwaag bij machte een groot deel van hen naar de stembus te krijgen.
Voor zover ik heb kunnen vaststellen - echt uitputtend is dit punt niet door mij
onderzocht - is vanaf ongeveer 1907 de samenwerking stroever gaan verlopen.
Een belangrijke reden was ongetwijfeld de aanvankelijke weigering van de
SDAP om, ondanks het bij de verkiezing voor Provinciale Staten behaalde
succes, steun te geven aan de candidatuur van Van der Zwaag voor het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten van Friesland. Het Friesch Volksblad schreef.
openlijk: "Wij zijn niet blij met Van der Zwaag" en dat terwijl de SDAP haar
overwinning in Z.O.-Friesland voor een groot deel aan hem te danken had.25 In
het voorjaar van 1908 gaan de in het Friesch Volksblad opgenomen artikelen
een nog scherper toon krijgen. Van der Zwaag werd verweten te weinig bet
belang in te zien van propaganda, waardoor het stemmenaantal daalde. Verder
werd gepleit voor een versterking van de positie van bet Friesch Volksblad ten
koste van De K/ok die te veel een "zwabber standpunt inneemt tussen sociaaldemocratie en anarchisme".26 In de volgende maanden zou de krant regelmatig
op deze thema's terugkomen,27 tot op 20 juni de diepere oorzaak van de verwijdering aan het licht treedt. Van der Zwaag was sinds het begin van het jaar
samen met Wim Havers uit Den Haag bezig een nieuwe partij op te richten, De
Nieuwe Socialistenbond'. De gekozen naam typeert Van der Zwaags gedachtenwereld: hij verlangde terug naar de partij die als laatste erin was geslaagd bijna
alle socialisten in zich te verenigen. Maar voor het Friesch Volksblad was dit a]
lang een gepasseerd station. "We hebben geen behoefte aan een dergelijke
partij", zeker niet als Havers erbij zit die veel meer anti-SDAP is clan Van der
Zwaag. De krant liet zich met deze opmerking wel heel duidelijk in de kaart
kijken - met het verwijt aan Van der Zwaag geen oog te hebben voor organisatie
had men kenne!ijk slechts bedoeld dat hij onvoldoende steun wenste te geven
aan de uitbouw van de SDAP.
De invloed van Van der Zwaags initiatief is ook tot Ooststellingwerf doorgedrongen. Volgens De Ooststellingwerver van 28 november 1908 had Vol/csbe/wig te Appelscha - waarschijnlijk de naam van de eerder dat jaar opgerichte
'volkskiesvereniging' - het voornemen opgevat op 3 december as. een vergadering te beleggen, waarop W. Havers zou spreken over "De socialistenbond in
Nederland" (ath. 100).
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APPELSCHA.
OPENBARE
VER GAD ERING
te Appelscha bij A. BRLTINSMA. Yz.,
op DONDERDAG 3 DEC. a.s., 's av. 7 uur.
•
Spreker:

W. HAVERS

van 's Gravenhage.
Onderwerp: -

Be Socialistenbond in Nederland.
Entrée 10 cent.

DEBAT VRIJ.

fl' Allen, die do soc. beginselen zijt
toegedaan, komt doze belangrijke vergadering
bezoeken.

Het be.stuur van ,, Volksbelang".

Afb. 100. A dvertentie voor de vergadering over de oprichting van een afdeling
te Appelscha van de 'Nieuwe Socialistenbond' (december 1908). Bron: Dc
Ooststellingwerver, 28 november1908.
Aansluitend bij het door Van der Zwaag uitgedragen ideaal eindigde de advertentie met de oproep: "Allen, die de socialistische beginselen zijt toegedaan
komt deze belangrijke vergadering bezoeken". Uit het versiag ervan in de krant
van 5 december blijkt dat ongeveer 50 mensen aan de oproep gevolg hadden
gegeven, maar dat nog niet tot de oprichting van een afdeling was overgegaan.28
De reden daarvan is onbekend, maar misschien was ook hier niet iedereen even
enthousiast over het idee. Op 9 januari 1909 weet De Ooststellingwerver echter
te melden dat inmiddels zowel te Appelscha als Oldeberkoop een afdeling van
'Dc Nieuwe Socialistenbond' was opgericht.
Hoe tang de beide afdelingen hebben bestaan en hoeveel leden ze hebben
gehad, heb ik niet kunnen achterhalen. Afgaande op het geringe aantal berichten
in de krant is de activiteit niet groot geweest. In Ooststetlingwerf zijn alleen in
het laatst van 1909 drie openbare vergaderingen belegd te Appelscha, Oosterwolde en Oldeberkoop, waarop de bekende socialist I.I. Samson het woord
voerde (afb. 101 en 102).29) Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de voornaamste beginselen van de partij uiteen te zetten: het anti-militarisme, de
afschaffing van het privaatbezit, de invoering van produktie- en verbruikscoöperaties en - in dit verband het meest interessant - de vrijheid van de leden
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L I. SAMSON
treedt op met

LI C HT BEE L DEN:
11 December te OLDEBEREOOP bij
BROUWER;
12 December re APPELSOHi bu A.
BRUINSM_4, - telL-ens 's avouds 7 uur;
Zonclag 12 December teOOSTERWOLDE
bij K. J. LUITING. s midd. 2 our.
iYa,,zens de afd. Enzjpe,
Oldeberkoop en Appelacha v. ci.
Soc talijtenboncj.

Aft. 101. Advertentie van een aantal vergaderingen van 'Dc Nieuwe Socialistenbond' te Oldeberkoop, Appelscha en Oosterwolde in december 1909. Bron:
De Ooststel!ingwerver, 11 december1909.
om al of niet aan verkiezingen deel te nemen. Het !aat zich indenken dat voora!
dit 'oude' principe van de Socialistenbond bij de SDAP en waarschijnlijk ook
een groot deel van de !eden van de kiesverenigingen niet in goede aarde is
gevallen.
Niettemin toonde Van der Zwaag zich in 1909 bereid de samenwerking met de
5DM' voort te zetten. Wegens zijn benoeming tot Gedeputeerde had hij besloten het Kamer!idmaatsehap op te geven. Met zijn steun kon daarop de SDAP in
bet district Schoterland A.H. Gerhardt als candidaat naar voren schuiven.30 In
het district Weststellingwerf bleef, zoals de !ezer a! weet, Nugenholtz de
socia!istische candidaat. Maar waarschijnlijk a!s gevoig van de tegenval!ende
verkiezingsresultaten !iepen nadien de spanningen verder op. In augustus 1910
v!oeide uit de pen van de redacteur van het Friesch Volksblad de volgende
'fraaie' voizin over 'De Nieuwe Socialistenbond: "Net bondje van Havers heeft
van den aanvang af een teringachtig gestel gehad on zal te eeniger tijd wel te
zie!e gaan".' En zijn verhaal voortzettende over de slechte verkiezingsresu!taten in Schoter!and krijgt Van der Zwaag te horen: "De K!ok heeft ook niets ten
gunste van de SDAP geschreven. De vrijzinnigen hadden de Van der Zwagianen
opgeroepen de SDAP niet te steunen, want Van der Zwaag was bij de verkiezing
voor Gedeputeerde Staten ook niet door de SDAP gesteund". Het eerste mag
waar zijn, bet tweede was natuurlijk een onzinnig verwijt. Net a!sof Van der
Zwaag er iets ann kon doen dat de vrijzinnig-democraten op deze manier in
troebel water probeerden te vissen. Hoewel de samenwerking op deze manier
meer en meer bet karakter kreeg van een monsterverbond - noodzakelijk
gemaakt door het heersende kiessysteem - heeft zij tot 1913 voortgeduurd. Nog
in het Friesch Volksblad van 21 juni van dat jaar vond 1k een advertentie voor
de verkiezing van Provinciale Staten, die was ondertekend door het 'Comité Van
der Zwaag en her Comité SDAP'. Op dat moment was echter al duidelijk dat Van
der Zwaag de verliezer zou zijn. De SDAP was er in de voorafgaande jaren toe
over gegaan overa! in Z.O.-Friesland afde!ingen te stichten. Begin 1913 moest
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Aft. 102. Versiag van de vergadering van de 'Nieuwe Socialistenbond' te
Oosterwolde op 12 december 1909. 1k dr-uk dit vr4 uitvoerige versiag hier afom
de lezer een indruk te geven van her radicale socialisme dat Van der Zwaag en
zijn volgelingen predikten. Anti-militarisme en afschaffing van hetprivaatbezit
waren erde voornaamstepVlers van. Bron: De Ooststellingwerver, 18-12-1909.
De Kiok constateren dat "allen die wilden stemmen flu wel bij do SDAP zitten".") Enige maanden later deelde dezelfde krant moo dat 'De Niouwe Socialistenbond' was opgeheven.33 Even later viel ook hot doek voor De Kiok: op 6juni
1913 kondigde Van der Zwaag aan dat de krant met ingang van I juli zou
ophouden te bestaan.
Do historische betekenis van Van der Zwaag heeft, zoals ik in do voorgaande
bladzijden hoop te hebben aangetoond, vooral gelegen in zijn bemiddelende rol
tussen do verschillonde socialistische stromrngen. Daarbij kon hij stounen op
eon grote persoonlijke populariteit; in do Z.O.-hoek van Friesland moest hij op
dit punt alleen in Domela zijn meerdere erkennen.
Het is deze situatie waaruit de toentertijd in Appelscha bestaande politieke
verhoudingen moeten worden verklaard. Sinds 1898 was hior do anarchistische
richting do sterkste. Dat veel aanhangors daarvan in laterjaren toch ter stembus
blevon gaan, is to danken geweest aan do groto persoonlijke invlood van Van der
Zwaag. Naar in oen bericht in eon van do laatste nummors van De Kiok wordt
gezegd, beschikte do krant hier tot hot laatst toe over eon trouwe 1ezerskring)4
Enigen van hen hadden zelfs geprobeerd Van der Zwaag van zijn voornemen om

de krant op te heffen af te houden. Het hier geschetste beeld wordt bevestigd
door een verhaal van een van mijn informanten. Zij wist zich nog te herinneren
dat bij haar thuis naast de anarchistische bladen ook altijd De Kiok werd gelezen. Zeif hadden zij weliswaar geen abonnement, maar zoals vroeger gebruikelijk, werd de krant geruild met een buurtgenoot. Bij haar thuis had men altijd
respect voor Van der Zwaag gehouden, zo vertelde zij verder. Het is dit gevoel
dat velen ertoe zal hebben gebracht om voor Van der Zwaag de gang naar de
stembus te maken. Zij vo!gden, zoals ik al eerder zei, zowel Van der Zwaag als
Domela. En feitelijk waren zij misschien meer 'Socialistenbonders dan anarchisten. De zwakke kant van Van der Zwaags positie was echter dat om de
aanhangers van Domela mee te krijgen geen hechte organisatie kon worden
opgebouwd. Daarvoor waren de tegenstellingen tussen de 'vrijen' en de 'parkmentairen' inmiddels te groot geworden. Dit bracht Van der Zwaag eerst in
botsing met de SDAP, die vond dat hij te weinig deed aan de verkiezingspropaganda. Doch op den duur waren ook de anarchisten niet meer bereid hem
te volgen.
De definitieve scheiding heeft zich in Appelscha voltrokken in 1913. Op 30
augustus van dat jaar werd in De Ooststellingwerver een vergadering aangekondigd van de Vrije Groep (afb. 103).

Op enlu chtffleeting,
op ZONDAG 7 SEPTEMBER,
's namidd. 2 uur op een stuk
land blj A. BRUINSMA.
SPREKER:

C. Bonnet v. Leeuwarden
ONDERWERP, voor de. pauze:

1k arbeiders en bet Onafliankefijkbeidsfeest.
Na de pan:

Parlementaire of dijecte actie.
ENTREE 10 CENT.
DEBAT VRIJ.
Namens de Vrije Groep te
APPELSCHL

Aft. 103. Eerste advertentie in De Ooststellingwerver voor een door de 'Vre
Groep' te Appelscha belegde vergadering (augustus/september 1913). Bron: De
Ooststellingwerver, 30 augustus 1913.
En omdat ik geen eerder bericht heb kunnen vinden, neem ik aan dat de anarchisten pas toen tot de oprichting ervan waren overgegaan. Dat zij vanaf dat
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moment een duidelijk te onderscheiden groep hebben gevormd, bewijzen de
vele advertenties voor vergaderingen, meetings, demonstraties ed., die nadien
door hen in dezelfde krant werden geplaatst. Maar het doorslaggevende bewijs
voor de niet meer tegen te houden polarisatie levert de advertentie die een van
de meest vooraanstaande leden van de groep, Jan Witvoet, op 12 juni 1915 in Dc
Ooststellingwerver liet opnemen (afb. 104).

Aan eventueel belanghebberide kiezers in OoststelIingwerf.
Ondergeteekcnde heeft hiermede de eer
U, met 't oog op de a.s. verkiezing, mode
to deelen, dat I 1 \fl am gezondheidsredenen
n am principt;ele redenen,

geen lid van een Raadscoflege
meer han en mag zijn.
Dankbaar en met beleerde groeten,
J. WITVOET.
Appelscha, 9 Juni 1915.
AJb. 104. Advertentie waarin .1 Witvoet meedeelt am principiele reden qf te
zien van deelname am de verkiezingen (1915). Bron: De Ooststeltingwerver, 12
juni 1915.
Met het oog op de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen deelt hij daarin non
"eventueel belanghebbende kiezers" mee "dat hij en om gezondheidsredenen en
om principieele redenen geen lid van een Raadscollege meer kan en mag zijn".
Beter dan met doze aan duidelijkheid niets to wensen overlatende woorden van
Witvoet kan de veranderde situatie niet worden geillustreerd. Einde!ijk was het
ook tot hem doorgedrongen - hij bader meer dan vijftienjaar over gedaan - dat
deelname non verkiezingen niet in overeenstemming was met de anarchistische
principes. Dat die mening word gedeeld door de meesten van zijn medestanders,
zal verderop btijken. Hier wit ik er alleen nog op wijzen dat het overgrote deel
van de socialisten in Ooststellingwerf inmiddels een andere weg had ingeslagen. Zoals deal genoemde verkiezingsuitslag van 1913 aantoont, was rond doze
tijd de SDAP in alle dorpen van Ooststellingwerf - dus ook in Appelscha - de
grootste socialistisehe partij geworden. Zij die wilden stemmen, en hun aantal
was zeker ook in Appetscha niet gering, hadden in de afgelopen jaren de
overstap naar de SDAP gemaakt.
Dc politieke verhoudingen in Nederland tussen 1914 en 1940
Omstreeks de Eerste Wereldoorlog hebben de politieke verhoudingen in

Nederland zich gestabiliseerd. Erwaren een zestal grote en middeigrote partijen
ontstaan die - zoa!s aehteraf kan worden vastgesteld - tot aan 1940 op een mm
of meet ge!ijkb!ijvende aanhang hebben kunnen rekenen (ath. 105).

AJh. 105. De aanhang van de grotepareen in Nederland (1918-1937). SDAP =
Sociaal-democratische A rbciderspany, AR = A nti-Revolutionairen, CHU =
Christelffk-Historische Utile, VDB = Vrzinnig-democrauische Bond (liberaal),
VB = Vrheids bond (liberaal), RKSP =Rooms-katholieke Staatspartjf
Bron: A.G.N., dee! 14, p. 209.
Daarnaast deden weliswaar meestal enkele tientallen kleinere partijen aan de
verkiezingen mee, maar de meeste ervan haalden de kiesdrempel niet en die dat
wel lukten, kwamen nooit boven de drie a vier zetels nit. De voornaamste reden
voor deze onbeweeglijkheid was zonder twijfel de verzui!ing. Met name de drie
grote confessionele partijen en de SDAP waren hoe dan ook verzekerd van een
vaste aanhang. Daarnaast hebben de veranderingen in het kiesste!sel een
belangrijke to! gespee!d.35 De overgang van het distrietenstelsel naar het stelsel
van evenredige vertegenwoordiging en de invoering van het algemeen mannenkiesrecht in 1917, gevolgd in 1922 door het algemeen vrouwenkiesrecht,
maakten aan de overheersende positie van de liberalen voorgoed een einde. De
partijen die hun meeste aanhang onder de 'gewone mensen' hadden - de SDAP
en de confessionelen - werden daardoor als vanze!f de grootste. Door de
invoering van de opkomstplicht werd bovendien voorkomen dat deze grote
partijen - zoa!s, naar we zagen, vroeger nog wel eens gebeurde - zich door het
thuisblijven van veel kiezers voor onverwachte tegenvallers zagen geplaatst.
Hoewel de nauwe!ijks veranderende kraehtsverhoudingen ttissen de partijen
waarschijnlijk het omgekeerde doen verwachten, heerste er in deze jaren echter

geenszins een gezapige rust aan het politieke front.36 Het feit alleen al dat de
partijen destijds veel verder van elkaar afstonden dan tegenwoordig, waarborgde een felle onderlinge strijd. Daarbij gaapte de diepste kloof tussen de confessionelen en de socialisten. De eerstgenoemden bebben bijna in de hele tussenoorlogse periode de regeringscoalitie gevormd. De door de achtereenvolgende
confessionele kabinetten gevoerde bezuinigingspolitiek die, zoals we zagen,
vooral de armsten trof, moest hen wel in botsing brengen met de SDAP. Van
haar kant zag de SDAP de confessionele partijvorming als de grootste hinderpaal voor de verwezenlijking van het socialisme. Haar propaganda was er vooral
op gericht de talrijke arbeiders onder de confessionele kiezers naar zich toe te
trekken. Om dit te voorkomen schilderden de confessionelen de SDAP af als een
onbetrouwbare partij, die tegen de christelijke godsdienst was en de bestaande
maatschappelijke orde omver wilde werpen. Het voornaamste 'bewijs' voor deze
stelling leverde de mislukte revolutiepoging van Troelstra in 1918. Maar ook in
het program van de SDAP, dat tot ver in de jaren dertig een sterk marxistisch
getint karakter had, konden talrijke aanknopingspunten ervoor worden gevonden. 1k noem als de in de ogen van de confessionelen meest verwerpelijke
punten de klassenstrijd, de socialisatie van de produktiemiddelen en de invoering van de socialistische maatschappij. De lezer mag hieraan echter niet de
conclusie verbinden dat tussen de overige partijen geen conflicten bestonden.
Zelfs de coalitie leed eronder. Met name bet in protestantse Icing sterk levende
anti-papisme - uiteraard eveneens een gevoig van de verzuiling - riep soms
grote spanningen op. In dejaren dertig groeide bovendien bij de katholieken de
weerzin tegen de harde bezuinigingspolitiek van de anti-revolutionaire minister-president Colijn. Dit laatste zou uiteindelijk in 1939 leiden tot de breuk in de
confessionele coalitie.
Zoals uit het voorgaande kan worden opgemaakt, vormde de in de loop van de
jaren twintig en dertig toenemende sociale ellende het hoofdpunt van de
politieke strijd. Het ging crop lijken dat de politici geen halt aan de economische achteruitgang konden toeroepen. In 1936, op het hoogtepunt van de
crisis, waren er in Nederland ongeveer een half miljoen werklozen,37 wat
betekende dat enkele miljoenen mensen op de rand van het bestaansminimum
moesten leven. De SDAP was Lang de enige grote partij, die jets aan hun lot
wilde doen. Maar zij kon niets bereiken zolang de coalitie een gesloten front
vormde. Het gevoel van machteloosheid dat daardoor bij de mensen ontstond,
had tot gevoig dat enige radicale bewegingen de wind in de zeilen kregen. De
groei van de CPN en de opkomst van de NSB in dejaren dertig moeten voor het
grootste deel hierop worden teruggevoerd. Een niet minder ernstig gevolg was
de toenemende sociale onrust, waarvan de muiterij op 'De Zeven Provincien' in
1933 en het Jordaanoproer in 1934 de trieste hoogtepunten vormden. In beide
gevallen leidde bet gewapende ingrijpen van leger en politie tot het dood
schieten van mensen. Zulke gewelddadige acties versterkten op bun beurt de
roep om een krachtiger handhaving van het overheidsgezag. Daaruit resulteerde
in 1933 bet verbod aan ambtenaren om lid te zijn van allerlei revolutionaire
organisaties. Tot zover deze korte impressie van de algemene politieke situatie
in bet tussenoorlogse Nederland. Zij moet dienen als het raamwerk voor de
volgende meer gedetailleerde beschrijving van de toestand in Ooststellingwerf
en Appelscha.
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Depolitieke verhoudingen in Ooststellingwerftussen 1914 en 1940
Om een vergelijking met de Landelijke ontwikkeling mogelijk te niaken neem 1k
ook hier de verkiezingsuitslagen als uitgangspunt (aTh. 106).

Aft. 106. De aanhang van de groteparten in Ooststellingwerf(1918-1939).
In hoofdlijnen blijken zij nauwelijks van het algemene beeld afte wijken. Een
klein aantal grote partijen - in dii geval slechts vier - vertegenwoordigde het
merendeel van het kiezersvolk. Over de enigszins andere onderlinge verhoudingen hoef ik na het voorgaande weinig meer te zeggen. Zij sluiten aan bij de hier
sinds het eind van de 19e eeuw gegroeide situatie. De enige verandering in deze
eeuw bestond hierin dat na 1917 naast de Anti-Revolutionaire Partij de Christelijk-Ristorische Unie naar voren is gekomen. Ook wat betreft de vrij stabiele
aanhang van de partijen kan in hoofdzaak van een bij het Iande!ijk beeld
aansluitende ontwikkeling worden gesproken. Eén partij is er echier die een
uitzondering hierop vormi - de SDAP. Na aanvankelijk verreweg de grootste
partij te zijn geweest, heeft zij eerst in dejaren twintig en daarna nog eens in de
jaren dertig een sterke terugval doorgemaakt. Bij deze opvallende neergang
moet in het kader van dit onderzoek wat langer worden stilgestaan.
De richting waarin de oorzaak van het afnemende steminenaantal van de
SDAP moet worden gezocht, laat zich na bet voorgaande gemakkelijk raden. De
SDAP is zo goed als zeker het siachtoffer geworden van de na het einde van de
Eerste Wereldoorlog in Ooststellingwerf inzettende economisehe crisis. De
daardoor ontstane grote armoede heeft betrekkelijk veel mensen hier ontvankelijk gemaakt voor radicale denkbeelden. De in dejaren dertig explosiefgroeiende electorale aanhang van de CPN bevestigt dii vermoeden (afb. 107).
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Oosterwolde
Makkinga
Nijeberkoop
Oldeberkoop
EIsIoo
Langedijke
Appelseha
Fochteloo
Donkerbroek
Haule
1-Iaulerwijk
Gemeente
Stemcfistrict WI!
Stemdistrict IX

T.K. 1933

G.R. 1935

5,6
2,9
10,2
2.6
0,8
13,2
22,4
6,3
3,6
12,1
7,8

12,6
8,0
14,3
3,7
2.3
13,3
24,8
6,0
7,4
13,2
9,5

4,7
4,4
10,1
1,2
3,4
6,1
16,1
2,5
5,2
9,3
7,2

4,1
2,5
6,0
1,0
2,2
6,0
15,4
2,4
3,4
9,2
8,6

8,8

11,9

7,3

6,6

12,5
36,1

15,8
36,8

10,0
25,7

9,1
24,3

T.K. 1937 G.R. 1939

Afb. 107. Dc aanhang van de CPN in de dorpen van Ooslstellingwerf (19331939). (% van de geldige stemmen). VoorAppelschazjjn eveneens verineidde
percentages van de beide steindistricten, waarin het dorp uiteen vie!. Dc in
eerderejaren door de CPN behaalde stem menaantoilen kunnen verwaarloosbaa,
klein warden genoemd. BU de Provinciale Statenverkiezing van 1931 haalde 4/
in de hele gemeene 2,9% van de geldige stemmen. In stemdistrict VIII en IX
bedroegen de percentages resp. 2,2 en 12,4.
Dat het juist deze partij was die veel arbeiders aansprak, kan uit de radicaalsoeia!istische traditie van de gemeente worden verklaard. Maar ook de NSB
heeft van de toenemende onvrede kunnen profiteren (ath. 108).

Oosterwolde
Makkinga
Nijeberkoop
Oldeberkoop
EIsIoo
Langedijke
Appelseha
Fochteloo
Donkerbroek
Haule
Haulerwijk
Gemeente

P.S. 1935
10,1
7,9
6,3
3,0
2,9
3,8
5,7
8,3
3,2
9,2
4,2
6.0

T.K. 1937
5,5
2,3
2,0
0,9
1,5
0,0
2,1
2,5
1,2
6,9
3,1
2,9

P.S. 1939
3.3
0,8
1,0
1,3
2,5
0,0
3,0
2,8
0,8
1,8
3,9
2,5

Afb. 108. De aunhang van de NSB in de dorpen van Ooststellingwerf (19351939) (% van de geldige stemmen).
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Vergeleken met het landelijk gemiddelde - 1937:
- lijkt Ooststellingwerf
geen uitzonderlijke positie in te nenien. Binnen Friesland gezien was de score
van de NSB hier na de stad Leeuwarden (3,20/o) bet hoogst. Bij de Provinciale
Statenverkiezingen twee jaar eerder had zij in Ooststellingwerf zelfs 6% van de
stemmen op zich weten te verenigen, bijna tweemaal zoveel als het Friese
gemiddelde (3,2%). Op, grond van deze gegevens mag Ooststellingwerf worden
gekenschetst als een gebied, waar als gevolg van de uitzonderlijk slechte
sociaal-economiscbe toestand de radicale partijen een gunstige voedingsbodem
vonden.
Dat under deze ontwikke{ing vooral de SDAP heeft geleden, Iijkt op bet eerste
gezicbt vreemd omdat die partij geen verantwoordelijkheid voor her falende
sociaal-economiscbe beleid droeg. De oorzaak lag dan ook grotendeels in
factoren, die zij zelfnauwelijks in de hand had. Zo werd door de ellende vooral
die maatschappelijke groep getroffen onder wie de SDAP veel aanhang had: de
arbeiders in her landbouw- en veenbedrijf. De partijen met een sociaal meer
gevarieerde achterban hadden bijgevolg minder last van het versehijnsel. Een
andere belangrijke factor was ongetwijfeld het in de ogen van veel mensen
tweeslacbtige optreden van de partij. De SDAP mocht dan landelijk geen
verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid dragen, op provinciaal en gemeentelijk niveau deed zij dat weL Voor Ooststellingwerf is bewijsbaar dat de
partij bierdoor meer dan zij wilde met her verwerpelijke bezuinigingsbeleid
werd vereenzelvigd.
Om zich een beeld van de politieke macbtsverhoudingen in de gemeente te
kunnen vormen heb ik een overzicht gemaakt van de samenstelling van de Gemeenteraad en her College van B. en W. (ath. 109).
SDAP Vrijz. Dem. AR

CIII)

1919
1923

5
4

4
3

3
2

2
2

1927
1931
1935
1939

4
5
4
3

3
3
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1919-1923
1931-1935.
1935-1939
1939

Overigen
1 (Volkskiesvereniging)
2(Lijst Ter florgh)
2 (Plattelandsbond)
3 (Plattelandsbond)
2 (Plattelandsbond)
2(CPN)
1(CPN)-1(TBN)
1 (Neutrale Partij)

: 1 SDAP-wethouder

1 SDAP-wethouder
: I SDAP-wethouder
: 1 SDAP-wethouder

Afb. 109. De samenstelling van de Gemeenteraad en he! College van B. en W.
van Ooststellingwerf (1919-1940).
We zien daaruit dat de SDAP gedurende bijna de hele tussenoortogse periode de
grootste fractie in de Rand heeft gevormd en meestal eveneens vertegenwoor-

digd was in het dagelijks bestuur van de gemeente. Door doze positie praatte zij
mee over het gemeentelijke sociale beleid en droeg er mede de verantwoordelijkheid voor. Dat de mogelijkheden van dat beleid grotendeels door de rijksoverheid werden bepaald, legde minder gewicht in de schaal. Dc partij laadde
op zn minst de schijn op zich erbij betrokken to zijn. Voor welke dilemma's de
SDAP daardoor word geplaatst, moge blijken nit de volgende voorbeelden.
In maart 1921 sprak het SDAP-gemeenteraadslid A. Kleistra B. en W. aan
over de to lage lonen in de werkverschaffing in de Weperpolder.40 Volgens hem
zou de gemeente het voortouw moeten nemen om tot een verbetering ervan to
komen. De burgemeester weigerde en Kleistra's voorstel word met twaalf tegen
twee stemmen (hijzelf en zijn partijgenoot J. Kleistra) verworpen. De SDAPfractie trek in dit conflict dus niet één Iijn.
Nog hetzelfdejaar ontstond or een conflict tussen Kleistra en B. en W. over de
hoogte van de gemeentelijke heWing op de vermogensbe1asting.41 B. en W.
stelden 50 opcenten voor, Kleistra wilde een verhoging tot de door de regering
maximS toegestane 100 opcenten. Ook nu word zijn voorstel met alleen
hemzelf en zijn fractiegenoot A. Hoekstra uit Appelscha voor verworpen.
Ben volgend conflict liet niet fang op zich waehten. In maart 1922 deelde de
burgemeester de Rand mee dat het eerder genomen besfuit om een toeslag to
geven aan de arbeiders in de werkverschaffing door de Kroon was vernietigd.42
A. Kleistra had hier kennis van gehad, maar was desondanks doorgegaan met
actie ervoor to voeren. Dat kwam hem to staan op een schrobbering van de
burgemeester. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan misleiding van de
arbeiders, en dat terwiji in her algemeen gesproken de werkverschaffing hier
geed geregeld was. K!eistra reageerde met zijn ontevredenheid nit to spreken
over het beleid van de SDAP-wethouder, Ter Bergh, maar zijn fractiegenoot
Hoekstra stelde zich op aan de kant van het College - "U is mis Kleistra, U hoort
excuus aan de burgemeester to vragen".
Aan het eind van hetzelfde jaar kwam Kleistra nog eens op de zaak terug.43
Hij wilde dat de burgemeester tijdens een audientie bij de minister een nieuw
pleidooi voor de regeling zou houden. Volgens de SDAP was bet dringend
noodzakelijk dat er een Ioonsverbetering in de werkverschaffing kwam en de
uitsluiting van de vrijgezellen van de werkverschaffing ongedaan word gemaakt. De burgemeester weigerde omdat hij een tweede poging zinloos achtte,
waarna het voorstel met at teen de SDAP voor word verworpen.
Hoe moeilijk de positie was waarin de SDAP zich beyond, trad nog duidelijker
aan het Iicht tijdens de grote staking in de werkverschaffing in 1925. Op de
gebeurtenis zeif kom ik in het volgende hoofdstuk uitvoerig terug, omdat
Appelscha een van de brandpunten van de staking was. Om to kunnen begrijpen
waar het hier over ging, meet de tezer echter alvast weten dat de stoot tot de
staking vooral door de communisten en anarchisten was gegeven. Bij de zitting
die de Gemeenteraad aan de staking wijdde, moest de SDAP-woordvoerder
Kleistra allereerst vaststelien dat B. en W. zijn verzoek om een spoedvergadering to houden eenvoudigweg naast zich neer hadden geiegd.44' Met betrekking tot de staking zeif merkte hij op dat hij de grieven van de stakers kon
billijken, maar bet door hen gekozen actiemiddel afwees. Ben weinig consequent standpunt - wat vie] er voor de arbeiders in de werkverschaffing langs
wettige weg to bereiken? - dat nog ongeloofwaardiger word door zijn verwijt
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aan de burgemeester, dat die door de afkondiging van de kleine staat van beleg
had meegeholpen de staking te breken. De burgemeester, Falkena, had dan ook
een gemakkelijke prooi aan de SDAP-woordvoerder. "De SDAP is met de zaak
verlegen', 'er is immers in de gemeente veel voor de arbeiders gedaan", zo
bield hij Kleistra voor. De SDAP had zich eerder in de Gemeenteraad met de
lonen akkoord verklaard, terwiji zij zich no achter de veel hogere eisen van de
stakers opstelde. En om Kleistra volledig monddood te maken wees hij op de
houding van de SDAP-partijtop, die zich in niet mis te verstane woorden van de
staking had gedistantieerd. Dus, zo concludeerde de burgemeester, "Stenhuis op dat moment voorzitter van het NYV45 - zou precies hetzelfde hebben
gedaan" als ik. Over de dwangpositie waarin de SDAP zich beyond, werd ook
gesproken door een ander Gemeenteraads!id van die partij, G. Akkerman.46
Volgens hem mocht de burgemeester de SDAP niet verwijten de anarchic te
bevorderen. "Wij doen joist alles om de anarchistische geest weg te krijgen"
door te streven naar organisatie van de arbeiders. Maar met name onder de
landarbeiders hebben we daarmee helaas weinig succes. Twee maanden later
zou de SDAP bij de Tweede Kamerverkiezing de rekening voor haar tweeslachtige hooding gepresenteerd krijgen. Terwiji landelijk een winst werd behaald
van 3V2% (van 19,4% in 1922 tot 22,9% in 1925) moest men in Ooststellingwerf
genoegen nemen met een bescheiden 1% (van 32,6 naar 33,6%). Nog slechter
verging het de partij in 1927 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en
de Gemeenteraad, waarbij resp. 20,8% en 26,2% van de stemmen werd behaa1d.47 Het eerstgenoemde percentage betekende een tot dan toe absoluut
laagterecord.
In de volgende jaren verslechterden de levensomstandigheden van de arbeiders verder zonder dat de SDAP bij machte was daar jets aan te doen. In het
voorjaar van 1929 deed zij het voorstel in de Raad om f 5000,-- extra uit te
trekken voor steun aan de werkIozen.48 Het voorstel kreeg echter van niet een
van de andere partijen steun, sterker, men wees het als goedkope verkiezingspropaganda - begin juli zou er voor de Tweede Kamer moeten worden gestemd van de hand.49 En omdat ook de SDAP kon weten dat een dergelijke rnaatregel
door een ministerieel veto zou worden getroffen, had zij inderdaad de schijn
tegen zich.
Omdat de verkiezingen voor de Gemeenteraad in 1931 gunstiger voor de
SDAP waren uitgevallen - doorslaggevend was dat er no samen met de vrijzinnig-democraten een linkse' meerderheid in de Raad was - aanvaardde de al
meermalen genoemde A. Kleistra in dat jaar het wethouderschap. Naar eigen
zeggen deed hij dat met tegenzin - "persoonlijk had ik liever in de oppositie
gebleven" - maar wegens de "ernstige tijden" meende hij zich niet aan zijn
verantwoordelijkheid te mogen onttrekken.50 Voorvoelde hij al hoe zwaar hij
bet nog zou krijgen? In januari 1932 braken in de naburige gemeente Schoterland oniusten uit in de werkverschaffing; 15 arbeiders werden gearresteerd,
omdat zij hun bazen met schoppen en vorken hadden bedreigd. Bang dat de
onrust naar Oostste!!ingwerf zou overslaan - met name in Appelscha heerste een
geest van verzet - waren Kleistra en zijn partijgenoot H. Vondeling de werkverschaffingsprojecten afgegaan om de arbeiders van staken af te houden.51
Daarin waren zij geslaagd, maar intussen had de burgemeester zonder Kleistra's
medeweten wederom de kleine staat van beleg afgekondigd. Tijdens een eind
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januari gehouden zitting van de Gemeenteraad kwam de SDAP met de els dat
die maatregel onmiddellijk werd ingetrokken. De burgemeester, daarin gesteund
door de overige fracties, meende echter geen gevoig hieraan te kunnen geven
zolang in de omringende gemeenten de rust niet was teruggekeerd. Bij deze
gelegenheid gaf her Appelschaaster raadslid J. Zwart (Plattelandsbond) de
volgende verkiaring voor bet naar zijn mening "zenuwachtige" handelen van
Kleistra: "de SDAP heeft de arbeiders niet meer achter zich, want die zien dat
het nu tijd is om te agiteren". En hoewel Kleistra het tegendeel beweerde,
bewijzen de verkiezingsuitslagen van de volgendejaren dat Zwart niet helemaal
ongelijk had.
Hiermee sluit 1k de bewijsvoering af. Volgens mij mag het een vaststaaiid felt
heten dat de SDAP hier in de twintiger en dertiger jaren grote moelte heeft
gehad bet vertrouwen van de arbeiders te behouden. Door mee te praten in de
Raad en deel te nemen aan bet bestuur van de gemeente wekte de partij de
indruk zich aan het bestaande maatscbappelijke en politieke systeem te willen
conformeren. Die indru_k werd nog versterkt door haar tweeslachtige bonding
tegenover de 'wilde acties' van 1925 en 1932. En had zij nu nog maar iets
kunnen bereiken, doch de meerderheid van B. en W. en de andere partijen waren
doorgaans niet bereid aan welk voorstel van de SDAP dan ook bun medewerking te verlenen. Er werd reeds al bet mogelijke gedaan, extra-uitgaven zouden
toch door de minister worden afgewezen, zo werd de SDAP voortdurend
voorgehouden. Dat de partij desondanks steeds weer met voorstellen kwam, zal
natuurlijk allereerst zijn ingegeven door een gevoel van medeleven met de
arbeiders in de werkverschaffing, maar ongetwijfeld ook door de dreiging her
initiatiefvolledig aan de radicalere partijen en groepen te verliezen. De relatief
grote aanhang die met name uiterst 'linkse' groepen als anarehisten en communisten in Oostste!lingwerf hadden, vormde voor de SDAP een voortdurende
zorg. Dit was de nawerking van de scheiding in het socialistische kamp, die
voor de landelijke politiek niet zoveel betekenis had, maar op regionaal en
plaatselijk niveau bier en daar Lang haar invloed heeft doen gevoelen. In feite
heeft de SDAP in Ooststellingwerf de 'anarchistische geest' noolt helemaal
kunnen 'overwinnen'.
De aanhang van her cmarchis,ne en communisme
Om de invloed van de anarehisten en communisten te kunnen vaststellen moet
1k nog enig aanvullend cijfermateriaal verstrekken. Voor de communisten is dat
vrij eenvoudig te halen nit de verkiezingsuitslagen, die ik mede met het oog
hierop per dorp heb uitgespLitst. Dan blijkt dat de CPN haar aanhang voornamelijk had in de typische 'arbeidersdorpen' van Ooststellingwerf- Appelscha en
Haulerwijk. Het onderlinge verschil tussen beide dorpen was echter zo grout dat
alleen Appelscha met recht als een boiwerk van her communisme kan worden
betiteld. In 1933 werd de CPN in dit dorp de grootste partij. Van haar totale
stemmenaantai in de gemeente kwam in dat jaar bijna de heift ult Appelscha
(267 van de 572 stemmen, dat is 47%). Twee jaar later bij de Gemeenteraadsverkiezing zouden de cijfers zelfs nog sprekender zijn. De CPN kreeg toen in
Appelscha 24,8% van de stemmen tegenover de SDAP slechts 22,6%. In het
toen op de tweede plaats komende Oosterwolde lag bet percentage communis-
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tische stemmen op 12,6; in Haulerwijk op 9,5. Zoals al nit de cijfers van 1937
blijkt, heeft de CPN de kiezers niet langdurig aan zich kunnen binden; alleen in
Appelscha bleef zij een grote partij. Bij de laatste voor de Tweede Wereldoorlog gehouden verkiezing, die voor de Gemeenteraad injuni 1939, haalde zij
hier 15,4% van de stemmen, dat was ruim tweemaal zoveel als in de hele
gemeente (6,6%). Als we bij de vergelijking van de stemmenpercentages ook de
andere partij en in de beschouwing betrekken komt vast te staan dat de winst van
de CPN in elk geval voor een deel ten koste is gegaan van de SDAP. De plaats
die er ook in dit opzicht het meeste uitspringt, is Appelseha. Hier haalde de
SDAP in 1933 nog maar 18,4% van de stemmen. Het is vooral dit cijfer dat bewijst dat Zwart gelijk had met zijn opmerking, dat de SDAP bezig was haar
greep op de arbeiders te verliezen.
Zoals ook nit de bovengenoemde cijfers blijkt, was de toenemende invloed
van het communisme een betrekkelijk late ontwikkeling. De beweging die
aanvankelijk de meeste greep op de 'linkse' radicalen kreeg, was het anarchisme. De geschiedenis van deze beweging heb ik gevolgd tot her moment dat
zij zich in 1913 opnieuw ging organiseren. Hoe het haar in de volgendejaren in
kwantitatiefopzicht is vergaan, zal ik nu beschrijven.
Voor het anarchisme laten zich veel moeilijker cijfers over de aanhang
bijeenbrengen dan voor het communisme. Dit is her gevoig van her feit dat de
groep als geheel - war ieder lid afzonderlijk in het stemhokje heeft gedaan, weet
natuurlijk niemand - zich in deze jaren keurig aan de leer van Domela heeft
gehouden en niet heeft meegedaan aan verkiezingen. De terugtreding van Jan
Witvoet nit de Gemeenteraad in 1915 mag worden beschouwd als het afscheid
van her anarchisme van het gewone politieke bedrijf. Derhalve staan ons voor
het meten van zijn aanhang geen exacte cijfers ter beschikking. Met behuip van
enige aanvullende gegevens over de verkiezingsuitslagen kunnen alleen
schattingen daarvan worden gemaakt.
Een eerste aanwijzing leveren de bij de meeste verkiezingsuitslagen vermelde
aantallen niet-uitgebrachte en ongeldige stemmen. Het zal echter duidelijk zijn
dat die getallen niet zonder meer met de anarchistische aanhang gelijk mogen
worden gesteld. Er waren ook mensen die om andere redenen niet aan verkiezingen wensten deel te nemen of die door ziekte e.d. niet konden verschijnen.
Dankzij de beschikbaarheid van meet gegevens over de thuisblijvers kunnen
echter van sommige verkiezingen de cijfers nader worden geanalyseerd.
Doordat in de twintiger jaren in Ooststellingwerf een groot aantal mensen zich
aan de opkomstplicht onttrok, heeft de gemeente na de verkiezingen van 1922,
1925 en 1929 lijsten laten aanleggen van nalatige kiezers'.52 Bedoeling ervan
was tegen de daarop voorkomende personen een strafvervolging in te stellen.
Op het zich onttrekken aan de opkomstplicht stond een voor die tijd zeer hoge
boete van f 3,_•5 De autoriteiten zijn echter alleen in 1925 en 1929 tot handelen overgegaan. De politie kreeg opdracht bij de op de lijst voorkomende
mensen langs te gaan en te vragen naar de reden van hun handelwijze. Daarvan
werd aantekening gemaakt, waarna justitie bepaalde of al of niet van een
opzettelijke wetsovertreding sprake was. Door deze gegevens te kwantiflceren
kan men zich een beeld vormen van de omvang van her verschijnsel aismede
van de motieven die betrokkenen tot hun daad heeft gebracht.
Om te kunnen vaststellen of in Ooststellingwerf van een uitzonderlijke situatie
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mag worden gesproken, moet ik eerst stilstaan bij vergelijkbare cijfers uit
andere gebieden. Het was namelijk beslist niet zo dat de doorvoering van de opkornstplicht alleen in Ooststellingwerf op problemen stuitte. Uit een artikel in
de Lecuwarder Courant van 6 juli 1918 kan men oprnaken dater van begin af
aan grote weerstand regent heeft bestaan. Sommige mensen, zo merkt de redacteur van de krant wat pathetisch op, zouden zelfs hebben geweeklaagd "over den
drukkenden dwang van den stemplicht". Maar daar bleef het niet bij. Een
toenemend aantal kiezers - ik zal zo meteen cijfers noemen - blijkt zich in de
twintiger jaren aan de opkomstplicht te hebben onttrokken. In 1925 was de
situatie zelfs zover uit de hand gelopen dat de regering her voorstel deed de
strafrechtelijke sanctie erop afte schaffen.54 Het voorstel haalde het niet. In een
cornrnentaar schreef de Leeuwarder Courant: "Maar de zaak zal er niet veel door
veranderen. Behalve misschien in de kleine gerneenten, zal blijken dat de wet
niet te handhaven is" Omdat wegens de omvang van het verschijnsel in de grote
steden daar een strafrechtelijke vervolging ondoenlijk was, kon dus van een
ernstige vorm van rechtsongelij kheid worden gesproken.
Urn hoeveel wetsovertreders ging bet?") In het hele land had in 1918 ongeveer
11 ¼% van de kiezers niet gesternd. In 1922 en 1925 liep het percentage op tot
13¼%. Sindsdien trad waarschijnlijk door het strengere vervolgingsbeleid een
daling in. In 1929 was het percentage terug op 11/2%. In de regel was het aantal
thuisblijvers bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad en Provinciale Staten
aanzienlijk groter dan bij de Kamerverkiezingen. Bij de stemming voor Provinciale Staten in 1919 bleef in Friesland 16,7% van de kiezers weg, in 1923 18,2%
en in 1927 1 6,5%.56) Dat was in deze provincie ongeveer tweernaal zoveel als bij
de Kamerverkiezingen: 9,1% in 1922 en 8,1% in 1925. Telt men bij die laatstgenoemde cijfers her percentage ongeldig uitgebrachte stemmen op dan komt
men uit op resp. 11,3% en
Hieruit kunnen we concluderen dat in
Friesland bet aantal niet-stemmers in her algemeen under het landelijke gemiddelde lag.
Zowel in het hele land als in Friesland kwamen echter grote verschillen van
plaats tot plaats voor. De kroon spanden in de regel de grote steden van Holland.
In 1918 had in Amsterdam 18% en in Rotterdam 25% van de kiezers niet of
ongeldig gestemd.58 Men kan zich voorstellen dat bij een dergelijke omvang
van het verschijnsel een strafrechtelijke vervolging uitgesloten was. Ook in een
stad als Leeuwarden was in de regel het aantal thuisblijvers aanzienlijk. In 1919
kwam daar bij de Provinciale Statenverkiezing meer dan 15% van de kiezers
niet op.59 Bij de Tweede Kamerverkiezing van 1922 was dit percentage echter
veel lager: 9,4% van de kiezers meldde zich niet, 3% stemde ongeldig.60 Voor
de Tweede Kamerverkiezingen van 1925 en 1929 bedroegen deze cijfers bij
elkaar geteld resp. 11,4% en 11,6%.6 ') De Provinciale Statenverkiezing van
1927 laat vervolgens weer een uitschieter zien tot 17%.62) Up het Friese platteland lagen de cijfers veelal lager. Bij de Gemeenteraadsverkiezing van 1919
bracht in Hennaarderadeel 91,7% van de kiezers een geldige stem uit; in
Baarderadeel bleefslechts 10,5% van de kiezers thuis, in Gaasterland 12,1%.63)
1k noem hier met opzet enige getallen van verkiezingen voor Provinciale Staten
en Gemeenteraad, omdat de uitkomsten daarvan wegens her in de regel grotere
aantal thuisblijvers als een soort bovengrens mogen worden beschouwd.
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Vergelijken we hiermee de cijfers van Ooststellingwerf dan blijkt deze
gemeente hoog te scoren. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1918, 1922 en
1925 bedroeg bet percentage ongeldige en niet-uitgebrachte stemmen te zamen
resp. 13,5 - 14,0 en 14,2, dus ruimschoots boven het Friese gemiddeldet.M) Bij
de Provinciale Statenverkiezing van 1923 werden deze percentages zelfs nog
verre overtroffen. Volgens een in het gemeentearchief bewaard gebleven brief
van 17 april 1923 hadden 1057 mensen - dat is 17,3% van alle kiezers - zich aan
de opkomstplicht onttrokken.65
Uit een in het begin van de twintiger jaren tussen de burgemeester en bet
kantongerecht te Heerenveen gevoerde briefwisseling kan worden opgemaakt
dat hier tot 1925 geen vervolging van de overtreders heeft p1aatsgevonden.66
Dat was gebeurd nit praktische overwegingen, want zoals de griffier van het
kantongerecht letterlijk aan de burgemeester schreef "zon massa was niet te
verwerken". Bij de Tweede Kamerverkiezing van 1925 is men echter van die
lijn afgeweken. Op 7juli van dat jaar werd door het Openbaar Ministerie aan de
burgemeester aangekondigd dat er tot vervolging zou worden overgegaan.67 Met
is toen dat in opdracht van de burgemeester een lijst van thuisgebleven kiezers
is gemaakt, die niet alleen de namen vermeldt, maar ook de door de politic
vastgestelde redenen van het verzuim. Over een soortgelijke lijst kunnen we
beschikken voor de Kamerverkiezing van 1929. Uit eerder tijd is er dan nog een
in 1922 opgestelde namenlijst, waarmee verder niets is gedaan omdat geen
vervolging heeft p1aatsgevonden. Aan de hand van deze gegevens kunnen
voor Ooststellingwerf de omvang en de oorzaken van het verschijnsel vrij
diepgaand worden onderzocht.
Als eerste heb ik uit de drie Iijsten een overzicht samengesteld van de percentages ongeldige en niet-uitgebrachte stemmen per stembureau (afb. 110). Voor
1922 ontbreken helaas de eerstgenoemde cijfers, voor 1929 zullen we het
moeten doen zonder de cijfers van stembureau I in Oosterwolde. De belangrijkste conclusie die de lezer meteen zal opvallen, is dat er feiteiijk in Ooststellingwerf maaréén plaats is geweest - Appelscha - en in die plaats hoofdzakelijk
één stembureau - nummer IX - waar het verschijnsel zich werkelijk op grote
schaal heeft voorgedaan. Het verschil is zelfs zo markant dat ik meen te mogen
spreken van een typisch 'Appelschaaster verschijnsel, waarvoor een specifiek
voor deze plaats geldende oorzaak moet bestaan. En als de zaak zo ligt, lijkt mij
dat maar een te kunnen zijn: de invloed van het anarchisme.
Dat dit de verkiaring is wordt bevestigd door de spreiding van het verschijnsel: in 1925 kwam bijna 20% van de thuisblijvers uit het stemdistrict IX (aft.
111). Tot dit district behoorde het dccl van het dorp benoorden de vaart,
inclusiefde buurtschap Ravenswoud. Hier, yn e wiken', zoals dit gedeelte van
Appe!scha toen nog werd genoemd, woonden verreweg de meeste veen- en
landarbeiders aismede kleine zelfstandige verveners en boertjes, die vroeger
hetzelfde beroep hadden uitgeoefend. Onder hen had het anarchisme traditioneel zijn grootste aanhang. Een nadere bevestiging hiervan geven de verklaringen, die de betrokkenen voor hun handelwijze gaven. In 1925 lieten in Appelscha 32 ondervraagden - 6 in stemdistrict WI! en maar liefst 26 in stemdistrict
IX - er geen misverstand over bestaan, hoe zij over het instituut 'verkiezingen'
dachten. "Ze hadden er geen belang bij', "deden aan die zwendel niet mee" of
"hadden gewetensbezwaren".
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Aft. 111. Het percentage ongeldige en niet-uitgebrachte stemmen in Oos!stellingwerf in 1925 in vergelffking met het landelj/k en provinciaal niveau. (Zie
voorde hyde nummers behorende kiesdistricten qjb. 110).
In de andere dorpen kwam een dergelijke principiele stellingname veel minder
voor. In Donkerbroek gaven acht, in Oosterwolde vier en in Haulerwijk slechts
twee mensen een soortgelijk antwoord aan de politie. De meeste thuisblijvers in
Appelseha onder wie, zoals mijn informanten mij verzekerden, eveneens vele
aetieve anarebisten, verseholen zich echter achter een smoes. "1k was ziek",
"kon zover niet lopen", "had bet te druk" of "kon niet bij de kinderen weg",
probeerden zij de politie wijs te maken. Fliernaast noemden mijn informanten
nog de namen van enige overtuigde anarchisten die niet op de lijst voorkomen.
Waarschijnlijk, maar daar kan natuurlijk geen zekerheid over worden verkregen, hebben zij een bijdrage geleverd aan het in Appelscha eveneens zeer hoge
aantal ongeldige stemmen. Dit laatste vormt zonder twijfel de verklaring voor
de afname van bet aantal niet-stemmers in later jaren. In 1929 Jiet niet een van
de ondervraagden nog een duidelijk anarchistiscb geluid horen. In dit opzicht
lijkt van een succes van bet gevoerde vervolgingsbe!eid te mogen worden
gesproken. De sterke stijging van het aantal ongeldige stemmen in dat jaar doet
echter vermoeden dat de meesten niet echt tot inkeer waren gekomen.
Uit deze gegevens kan worden opgemaakt dat het anarchisme in de jaren
twintig alleen nog in Appelscha een belangrijke politieke kracht is geweest. Een
precieze berekening van zijn aanhang valt echter ook op grond van de bovengenoemde cijfers niet te maken, omdat we over de motieven van de niet-stem212

mers niet voliedig zijn geInforrneerd. Urn tenminste een verantwoorde schatting
te kunnen geven ben ik uitgegaan van het verschil tussen het percentage
ongeldige en niet-uitgebrachte stemmen in Appelscha en in de overige dorpen
van Ooststellingwerf. Voor de drie bier genoemde verkiezingsjaren komt men
dan tot getallen tussen de 10% en 20%.
De politic/ce verhoudingen in Appelscha
Wat betreft de partijen die aan de verkiezingen deetnamen, kan 1k verwijzen
naar de onderstaande grafiek (afb. 112).

Aft. 112. De aanhang van de grotcpar4/en in Appelscha (1918-1939) (% van de
geldige ste,nmen).
Nu echter is vastgesteld dat de anarchisten als daarin niet genoemde groep wel
degelijk een grote invloed hebben gehad, wil ik proberen hun omvang nog war
preciezer te bepalen.
Zoals mij door mijn informanten werd verteld, moeten onder de aanhangers
van het anarchisme verschillende groepen worden onderscheiden. Naast een mm
of meer vaste kern van trouwe volgelingen waren er mensen, die slechts af en
toe een vergadering bijwoonden, die wel eens hebben rneegedaan of die hoogstens met de beweging sympathiseerden. Jets om zich over te verwonderen is dat
niet. Men kan dit verschijnsel vergelijken met de fluctuerende kiezersaanhang
van de 'gewone' politieke partijen. Het is uit het bestaan van dergelijke randgroepen dat de winst- en verliesrekening van de verschillende socialistische
stromingen in deze tijd moet worden verklaard. Daarbij aannemende dat mijn
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methode om de aanhang van het anarchisme af te meten aan her aantal nietstemmers betrouwbaar is, meen ik te kunnen vaststellen dat de anarchistische
beweging in de twintiger jaren een behoorlijke groei heeft doorgemaakt. Naar
we in het volgende hoofdstuk zullen zien, stemt dit onderzoeksresultaat overeen
met de gegevens over de in deze tijd door haar ontplooide activiteit. Gezien het
tussen 1918 en 1925 sterk dalende aantal SDAP-stemmers is de winst van de
anarchisten zeker voor een deel van die partij aflwmstig geweest. Daarop wijst
ook het zeer moeilijke bestaan van de locale SDAP-afdeling, waarvan ik de
lotgevallen in onderstaande graflek heb samengevat (afb. 113 en 114).

Aft. 113. Leden van de afdeling Appelseha van de SDAP (1911-1919). Bron:
Archief van de SDAP, no. 659, 661, 662a 662b en 881.
B4jkens een onder afb. 114 afgedrukte brief van 21 oktober 1920 werd de
afdeling atm her eind van dat foot opgeheven. Ze leed op dat moment at enige
faren een kommervol bestaan. Uit een brief van 15 oktober 1919 bljjkt dat sinds
juni 1916 geen enkele betaling van contributie meer bj de secretaris van de
gewestelkefederatie was binnengekomen. Uit een andere brief van 19 oktober
1921 bl(/kt dat de afdeling in september1921 werd heropgericht. Een lang leven
was hr echter ook toen niet beschoren. In 1923 is 4/ opnieuw ten onder
gegaan. Kan voor de periode voor 1920 flog worden gezegddat de neergang van
de part afdeling enigszins werd 'gecoinpenseerd' door het bloeiende bestaan
van de afdeling van de landarbeidersbond van her NVV - zie voor meer informatie hierover het volgende hoofdstuk - in 1923 ging ook de sociaal-democratische vakbeweging in Appelscha ter ziele. Van 1923 tot eind 1926 heeft ernie!
een sociaal-democratische organisatie in Appelscha best aim.
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£ Aft. 114. Gedeelte van de brief van 21 oktober 1920, waarin de opheffing van
de afdelingAppelscha van de SDAP word! aange/condigd. Bron: Archi ef van de
SDA P, no. 682e. Uit een brief van 15 oktober 1919 bl4jkt wat de oorzaak van de
opheffing is gewees!. Al sinds juni 1916 was er geen enkele betaling van
contributie meer b4 de geweste1kefederatie van de partjj binnengekoinen.
Deze redenering doortrekkende heeft de anarchistische beweging op haar beurt
na 1925 eerst weer verloren aan de SDAP en vervolgens na 1930 aan de CPN.
De teruggang in deze jaren van het aantal niet-uitgebrachte en ongeldige
stemmen en de gelijktijdige sterke stijging van het stemmenaantal van de CPN
kunnen volgens rnij alleen zo worden verklaard. Als een aanwijzing voor deze
stemmenuitwisseling meen ik ook te mogen besehouwen dat het communisme
en het anarchisme bun aanhang beide grotendeels hadden in het 'links-radicale
stemdistrict IX. Bovendien was de overgang naar andere socialistische partijen
niet zonder precedent. En dit brengt mij voor de !aatste maal bij de figuur van
Van der Zwaag. Denkelijk hebben zich onder zijn aanhangers in 1918 en 1922
en die van zijn geestverwant Kolthek in 1925 eveneens veel potentiële' anarchisten en sociaal-democraten bevonden. Wat de anarchisten betreft is dit te
meer aannemelijk, daar Van der Zwaag in deze jaren nog verschillende keren
voor de vrije groep is opgetreden.69 In elk geval vertegenwoordigden hij en
Kolthek een zeer nauw met de anarchisten verwante groepering.
In het Iicht van deze overwegingen Iijkt bet noemen van preciezere cijfers een
zeer hachelijke onderneming. Het enige dat wel met redelijke zekerheid kan
worden vastgesteld, is een soort boven- en ondergrens. De eerste ontleen ik aan
de verkiezingsuitslagen (ath. 115).
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Aft. 115. Politieke verhoudingen in Appelscha (1918-1939) (in percentages van
het tot" aantal kiesgerechtigden).
Overige par4jen: 1918: AR, CHU en VDB; 1919: AR, CHU VDB en een
'volkskiesvereniging'; 1923: AR, CHU VDB, een afsplitsing van de SDA P en
een afsplitsing van de AR; 1925: AR, CI-1TJ VDB en Plattelandsbond; 1927:
AR, CHU VDB, Plattelandsbond en een afscheiding van do SDAP; 1929: AR,
CI-ITJ VDB en Plattelandsbond; 1931: AR, CHU, VDB en Plattelandsbond;
1933: AR, CHU VDB en Plattelandsbond; 1935: AR, CHU VDB en eon
afscheiding van de AR; 1937: AR, CHUen VDB; 1939: AR, CHU VDB en do
Neutrale Panff.
216

Uiterst linkse parten: 1918: G. L. v. d. Zwaag; 1923: Plaatse1ke last van H
Steg ult Appelscha; 1925: Kolthek; 1929: Sneevliet en W{jnkoop; 1933: CPN en
CDU van Van Houten; 1935: CPN; 1937: CPN en CDU van Van Houten; 1939:
CPN en TBN van Paul Kiès.
N.B. Behalve voor 1939 zjn de hy de grafieken genoemde aantallen kiesgerechtigden schattingen.
De vier grote partijen en een aantal 'niet-linkse' splintergroepen wisten in
AppeLscha meestal zon 60 a 70% van de stemgerechtigden aehter zich te
krijgen. Van de overigen bleef in de jaren twintig het grootste deel - zon 20 1
25% - thuis of stemde ongeldig. Ben kleiner aantal van hen - ongeveer 7 a 10%
van de uitgebrachte stemmen - konden Van der Zwaag en Kolthek voor zich
winnen. In de jaren dertig slaagden de CPN en enige andere kleine 'linkse'
partijen er waarschijnlijk dankzij dezelfde kiezersgroep in zon 20 1 25% van de
stemmen te halen. Het aantal stemgerechtigden dat niet op kwam dagen of
ongeldig stemde, fag toen in de regel rond de 10 1 15%. Slechts een enkefe keer
bereikte hun aantal nog de 20%, als er minder alternatieve partijen aan de
verkiezingen deelnamen. De stroming van Van der Zwaag en Kolthek speelde in
deze tijd geen rol meer. Naar mijn mening kunnen deze gegevens in zoverre met
elkaar worden gecombineerd dat er in de Appelschaaster politieke verhoudingen
plaats moet worden ingeruimd voor een vijfde politieke hoofdstroming, die ik in
bet algemeen zou willen typeren als links'-revoLutionair en waartoe ongeveer
een vierde tot een derde deel van de bevolking behoorde. In de twintiger jaren
vormden onder hen de anarchisten de grootste groep, in de dertigerjaren namen
de communisten die positie over. Bij elkaar genomen beschikte deze stroming
afgezien van dejaren rond de Eerste Wereldoorlog over een minstens even grote
aanhang als de SDAP. Na 1922 kon zij geholpen door de snel vers!echterende
economische omstandigheden de SDAP zo flu en clan zelfs overvleugelen.
Teruggaande in de tijd voor 1914 meen ik deze groep te mogen beschouwen als
de opvolgers van de 'oude' anarchistisch-socialistische stroming, waarvan
Domela en Van der Zwaag de grote voormannen waren geweest. Van hen
hadden kennelijk velen de overstap naar de SDAP niet gemaakt of waren daar
later weer op teruggekomen.
Teneinde ook een soort ondergrens van de anarchistische aanhang te kunnen
vaststellen heb ik samen met mijn informanten een namenoverzicht gemaakt
van de mensen, die ik hiervoor bestempelde als de trouwe volgelingen van de
beweging (bijlage 3). AIs zodanig kunnen met zekerheid worden beschouwd de
echt actieve leden van de groep, this zij die betrokken waren bij het organiseren
van aches, vergaderingen e.d. en de leden van een van de in deze jaren in bet
dorp bestaande anarchistische organisaties als de IAIvIV, de ANGOB en de
zang- en toneelvereniging. Bij elkaar komt men clan uit op ruim 100 mensen kinderen niet mee gerekend - een getal dat redelijk overeenkomt met de eerder
op grond van het aantal niet-stemmers berekende minimumgrens.
In bet namenoverzicht heb 1k een aantal bijzonderheden over de samenstelling
van de groep vermeld. Op volledigheid kan ik waarschijnlijk niet bogen, omdat
ik aflrnnkefijk was van wat mijn informanten zich wisten te herinneren. Een
enkele conclusie die er nit kan worden getrokken, wil ik bier nog even naar
voren halen. Zo meen ik op grond van de in het overzicht genoemde beroepen te
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mogen vaststellen dat het overgrote deel van de leden heeft behoord tot de
arbeidersklasse. Meer dan de helft van de actieve leden was arbeider, een
minderheid had het gebracht tot kleine boer, vervener of middenstander, slechts
enkel en hadden een hogere sport op de maatschappelijke ladder weten te
bereiken. Dit bevestigt de gezien zijn geschiedenis uiteraard voor de hand
liggende veronderstelling dat het anarchisme een typische arbeidersbeweging is
geweest.
In het vorenstaande meet ook de diepere oorzaak van het weinig duurzame
succes van de SDAP in Appelscha worden gezocht. Onder de enige mensen in
Appelscha waar deze partij haar stemmen moest halen, de arbeiders - in andere
gebieden stemden ook nog wel eens mensen nit andere sociale groepen op deze
partij - had van oudsher ook het anarchisme een vrij grote aanhang. In de 'goede'
jaren van de SDAP na 1910 heeft zij waarschijnlijk velen van hen tijdelijk naar
zich toe kunnen trekken.70 Teen echter na 1920 vooral de arbeiders het slachtoffer werden van de economische crisis, hebben de meesten de SDAP weer de rug
toegekeerd en zich aangesloten bij de anarchisten. Dat zij zo handelden, vail na
bovenstaande uiteenzettingen geed te begrijpen. Deze arbeiders hadden van de
bestaande samenleving niets te verwachten. Ook de SDAP kon, naar zij meenden, niets voor hen doen. Daardoor kreeg de van oudsher bij hen bestaande
revolutionaire mentaliteit weer de overhand. Men ging over tot directe acties,
met name in de werkverschafflng, ook al werd men daar eerder minder van dan
beter. Maar het handelen van deze mensen meet niet alleen naar rationele
maatstaven worden gemeten. Wat had iemand die al jaren lang moest leven van
de lage lonen in de werkverschaffing nog te verliezen? Deze arbeiders redeneerden nog net zo als bun lotgenoten in de tachtiger en negentiger jaren van de
vorige eeuw. Tot deze uitspraak kom ik mede op grond van het volgende.
Ben andere conclusie namelijk die nit het materiaal naar voren komt, betreft
de nauwe familierelaties tussen veel leden van de groep. De vaste kern van de
beweging blijkt in de twintiger en dertiger jaren te zijn gevormd door vijftien
tot twintig families, die veelal door huwelijken met elkaar verbonden waren.
Enig verder onderzoek leert dat zij bijna allemaal afkomstig waren nit een van
oudsher buitenkerkelijk milieu. Hiermee komt vast te staan dat zij in het
algemeen tot de trouwe volgelingen van Domela Nieuwenhuis mogen worden
gerekend. De verkiaring van de grote aanhang van het anarchisme in de jaren
twintig ligt dus niet alleen in de verslechterende sociaal-economische situatie,
maar ook in een langdurige historische ontwikkeling en al lang bestaande
familietradities. Door deze kenmerken krijgt het anarchisme in Appelscha de
trekken van een 'zuil'. Dc invloed ervan reikte hier veel verder dan louter her
politieke leven; ook familiebanden werden er mede door bepaald. Door zijn
grote invloed op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt deze
typering verder versterkt. Het anarchisme beschikte over eigen kranten en
periodieken. In Appelscha bestond, zoals we nog zullen horen, een bloeiend
verenigingsleven. Vergeleken met de grote landelijke 'zuilen' waren er echter
ook verschillen. Het anarchisme had na de Berste Wereldoorlog nog slechts een
betrekkelijk kleine aanhang, die bovendien geconcentreerd was in maar enkele
plaatsen. In Friesland was dat het geval in een aantal dorpen in de Z.O.-hoek en
Het Bildt als Knijpe, Jubbega, Beets, Tijnje, St. Anna Parochie en St. Jacobi
Parochie. In Drente vormde Emmer-Compascuum het enige vergelijkbare
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anarchistische boiwerk. In Groningen mogen de hoofdstad en enige plaatsen in
bet oosten van de provincie - Hoogezand-Sappemeer, Wildervank en Zuidbroek
bijvoorbeeld - als contra worden aangemerkt. Buiten her Noorden waren de
anarchisten relatief stork vertegenwoordigd in Twente, de Kop van NoordHolland on de grote steden van het westen. Er waren echter ook veel gebieden in
Nederland waar de beweging in het geheel geen aanhang had. Het belangrijkste
verschil was echter ongetwijfeld het ontbreken van een hechte centrale organisatie. De anarchistische 'zuil' kende geen overkoepelende kerk of partij waarvan
iedereen lid was. Alleen op een aantal deelgebieden als het anti-militarisme en
de drankbestrijding word in groter verband met elkaar samengewerkt. De
samenbindende rol van de anarchistische vakbeweging was na het begin van de
jaren twintig voorgoed uitgespeeld. In Appelscha stonden de anarchistische
arbeiders bekend als 'ongeorganiseerden'. Verder was ook op locaal niveau
nauwelijks sprake van vaste organisatorisehe verbanden. Door middel van het
vormen van actiegroepen on het houden van vergaderingen, meetings e.d.
probeerden de actieve leden de aanhangers aan de beweging to binden, maar
anders dan de meeste 'zuilen' konden zij daarbij niet terugvallen op gevestigde
instituties. Het anarchisme moest het vooral hebben van de mentaliteit van het
bovenbeschreven type' arbeider. Ook wat dat betreft was er weinig veranderd
met vroeger: evenals van het 'oude' socialisme was de grondsiag van het
anarchisme meer het gevoel dan het verstand.
Dit laatste typeert het anarchisme als een actiebeweging. Het wilde geen
geInstitutionaliseerde macht vormen, maar door directe acties, demonstraties,
propaganda e.d. de mensen overtuigen. MA. ligt hierin de belangrijkste verklaring dat de beweging er niet in is ges!aagd vele aanhangers blijvend voor zich te
winnen. Blijkens mijn eerdere uiteenzetting hadden ook al voor de Eerste
Wereldoorlog de perioden van op- en neergang e!kaar regelmatig afgewisseld.
Zoals zich achteraf !aat vaststellen, kunnen de jaren twintig als de laatste
bloeiperiode worden gezien, de jaren dertig als een tijd van achteruitgang.
Dergelijke fluctuaties in de aanhang troffen het anarchisme harder dan de
andere 'zuilen', omdat een sterke samenbindende organisatie ontbrak. Men kon
van zijn 'volgelingen' niet verwachten dat iedereen altijd even actief was. En
twijfe!aars onder de aanhangers zullen zonder druk van bovenaf soms grote
moeite hebben gehad 'het geloof vast to houden. Naar de feiten uitwijzen
hebben dan ook veel 'potentië!e' anarchisten het af en toe wel eens 'met de
SDAP en de CPN willen proberen'. Hoe de keuze uitvie!, hing af van de economische omstandigheden - het anarchisme heeft in perioden van economische
teruggang meer aantrekkingskracht uitgeoefend dan de SDAP - en de mate van
succes. Zo zijn de eerste tekenen van achteruitgang al na de verloren staking
van 1925 waarneembaar. Ook in dit verband dringt zich de parallel op met de
terugval van de 'oude' socialistische beweging na 1890 en van de anarchistische
vakbeweging na 1902. Hieruit had men lering moeten trekken, maar omdat de
anarchisten niets zagen in partijvorming en partijdiscipline bleven zij op de
'oude weg' voortgaan. Met, naar nit de hierboven genoemde cijfers blijkt, na de
betrekkelijk 'goede' jaren twintig steeds verder afnemend succes.
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De gesehiedenis van bet anarchisme
Ca. 1914-1940
De ancxrchistische paradox
Het latere anarchisme vormt binnen de Nederlandse socialistische beweging het lijkt een tegenstrijdigheid - zowel de meest besproken als de minst bekende
richting. Het eerste heeft het te danken aan de vele stakingen en acties, die door
tot zijn gelederen behorende personen en groepen werden georganiseerd.
Aansluitend bij de 'oude' socialistische traditie bleven de anarchisten de staking
zien als het voornaamste middel om verbetering van de arbeidsomstandigheden
af te dwingen en het revolutionaire than levendig te houden. Evenzo gingen zij
voort om door middel van acties te protesteren tegen allerlei in hun ogen
maatschappelijke en politieke misstanden. De methoden die hierbij werden
gebruikt, gingen soms bijzonder ver. Demonstraties met geweld, vernieling en
plundering kwamen voor. Ben enkele keer werd de zaak op een ludieke wijze
aangepakt. Maar voor welke methode ook werd gekozen, men haalde er meestal
de publiciteit mee.
Dit alles heeft echter niet kunnen bewerkstelligen dat er veel aandacht kwam
voor de anarchistische leer. Ook in de geschiedenisboeken wordt bijgevoLg in de
regel weinig plaats voor her anarchisme ingeruimd. Ben andere oorzaak is
ongetwijfeld de na 1900 sterk teruglopende aanhang van de beweging. De
historici zijn het er vrij algemeen over eens dat de door Domela Nieuwenhuis
aangewezen weg een doodlopende is gebleken, die niet veel verder dan tot het
begin van deze eeuw - de Spoorwegstaking van 1903 wordt meestal als de
ommekeer beschouwd - hoeft te worden vervolgd. Vanaf dat moment kan men
beter zijn aandacht richten op de meer 'succesvolle' aanpak van de SDAP.
Hoewel tegen deze voorstelling van zaken niet veel valt in te brengen - de
SDAP heeft in later tijd ongetwijfeld her meest aan het emaneipatieproees van
de arbeiders bijgedragen - wordt door de geringe belangstelling voor andere
bewegingen - de communisten treft meestal hetzelfde lot als de anarchisten - de
geschiedenis toch geweld aangedaan. De beide laatstgenoemde groepen hebben
in Nederland mede het gezicht van de arbeidersbeweging bepaald. In sommige
plaatsen als Appelscha is hun invloed zeus lange tijd groter geweest clan die van
de SDAP.
Daarbij heeft in een bolwerk als Appelscha het anarchisme zich nog van een
heel andere kant laten zien clan de hierboven genoemde. Het behoorde eveneens
tot de tradities van bet 'oude' socialisme dat men zich krachtig inzette voor de
geestelijke verheffing van de arbeidersklasse. Met dat doel werden bijeenkomsten georganiseerd over literatuur, muziek en andere vormen van kunst; werden
toneel- en zangavonden gehouden en plaatselijke bibliotheekjes gesticht om de
mensen aan het lezen te krijgen. Verder ging natuurlijk van de vele vergaderingen over zeer uiteenlopende onderwerpen als het anti-militarisme, de
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Aft. 116. Overziche van de door de anarchiseen, de SDAP en de CPN in Appelscha belegde vergaderingen (1914-1939). Bron: De Ooststellingwerver.
anarchistische samenlevingsvormen, de bestrijding van het Christendom en de
geheelonthouding eveneens een sterk vormende werking ult. Flelaas wordt aan
deze aetiviteiten van het anarehisme in de regel veel minder aandacht besteed
dan aan de meer spectaculaire stakingen en acties.
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De politieke propaganda
De zaak waarvoor de anarchisten zich natuurlijk a]lereerst inzetten, was de
politieke strijd. Wat Appelscha betreft komt dat bet duidelijkst tot uiting in de.
talloze vergaderingen en andere bijeenkomsten, die bier na 1913 door zijn
aanhangers zijn :georganiseerd (ath. 116). Gerekend over de hele periode tot
1940 kan geen andere politieke beweging worden aangewezen, die op dit terrein
zo actief is geweest als de anarchistisehe. Zoals uit een verge] ijkend overzicht
blijkt, bleven de SDAP en de CPN bier ver bij achter. Bovendien heeft men zich
ook in de meeste andere plaatsen van Ooststellingwerf, waar het anarchisme
slechts een geringe aanbang had, nog regelmatig aan her publiek gepresenteerd.
Voor mij is dit een bewijs voor de grote kracht, die in doze jaren van de beweging is uitgegaan. In Appelseha was een actieve groep van enige tientallen mensen, die er alles aan heeft gedaan om de ideeën van hot anarchisme uit te dragen.
Naar mij uit de gesprekken met een aantal van hen bleek, hebben zij zich bijna
dag en nacht hiervoor ingezet. Er waren weken waarin meet dan tien keer werd
vergaderd, men elke avond op stap was om propaganda voor een bepaalde
doe!stelling te maken of om voorlichting aan jongeren te geven, die dienstweigeraar wilden worden.

Aft. 117. Jo de Hans (1897-1945). Foto:Archief N.G.v. V.S.
Bij deze propagandistisehe activiteit werd men gesteund door de vele en vaak
uitstekende sprekers, die de anarchistische beweging destijds nog op de been
kon brengen (ath. 118, 119 en 120). 1k noem bier s!echts enkelen, die de oudere
lezers zich waarschijnlijk nog zullen herinneren: Anton Constandse, wetenschapper, journalist en commentator; Bail de Ligt, internationaal bekend
pacifist; Geert van Oorschot, schrijver en uitgever, en ds. Schermerhorn, een ook
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Aft. 118. Advertentie voor een van de eerste tournees die Jo de Hans door de
gemeente maoicte (1926). Bron: De Ooststellingwerver, 5 macitt 1926
buiten de eigen kring geacht strijder tegen het militarisme. Steun en toeverlaat
van de Appelschaaster beweging was echter vooral de Amsterdamse anarchist
en anti-militarist Jo de Haas (1897-1945)J Vanaf 1924 kwam hij praktisch
jaarlijks enkele keren naar Appelscha om bier en in de andere dorpen van
Ooststellingwerf te spreken. Gedurende een dergelijk verblijf werd hem
onderdak geboden door een van de leden van de groep, in dit geval meestal door
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Aft. 119. A dvertentie voor een spreekbeurt van ds. Schermerhorn in Appelscha
(1922). Bron: De Ooststellingwerver, lofebruciri 1922.
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Aft. 120. Bencht waarin aandacht wordt gevraagd voor een "belangrj//ce
openbare vergadening' "waar de bekende schrver en spreker" Bar! de Lig! he!
woordzal voeren (1930). Bron: De Ooststellingwerver, 28februani 1930.
de fam. J. Mulder. Nu dii ter sprake komt, mag 1k erop wijzen dat ook de andere
sprekers in de regel op dezelfde wijze werden opgevangen. Vele jaren later
vertelde Constandse aan een journalist van de Leeuwarder Courarn' dat hij vaak
had gelogeerd in de grote boerderij van de gebr. Witvoet.2 Uit de informatie die
ik van de vroegere leden van de groep over Jo de Haas kreeg, leid ik af dat men
hem beschouwde als de voornaamste leidsman. Dat geldt met name op het
terrein van de anti-militaristische strijd. Jo de Haas was een overtuigd pacifist,
die elke aanwending van geweld afwees, een standpunt dat door de meeste leden
van de Appelschaaster groep werd gedeeld. Des te tragischer is het dat hij in een
van de laatste oorlogsdagen zelf op gewelddadige wijze door de Duitsers werd
omgebracht. Ben klein monument voor al de in die tijd gevallen kameraden op
het terrein van de anarchisten in Appelscha is vooral aan zijn nagedachtenis
gewijd.
Maar de grote, niet aflatende activiteit van de beweging moet natuurlijk
allereerst worden verklaard ult de instelling van de betrokken mensen in
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Appelscha zelf. Met name zij die tot de vaste kern van de groep hebben behoord, werden gedreven door een waarlijk idealisme. Zo heb ik de weinigen van
hen die nog in leven zijn, ook leren kennen: tot op hoge leeftijd zetten zij zich in
voor de naar hun mening noodzakelijke verbetering van de wereld, te beginnen zoals de grote leidsman van weleer Domela Nieuwenhuis hun eens had voorgehouden - bij henzelf lemand die werkelijk door het socialisme gegrepen was,
diende daar naar buiten toe blijk van te geven. Van hem mocht verwacht worden
dat hij niet dronk, geen soldaat werd en niet nit was op eigen voordeel. Zelfs het
meedoen aan een op zichzelf onschuldig vermaak als dansen - een in de jaren
twintig en dertig zeer populaire bezigheid - kon beter worden vermeden, of de
organisatie ervan moest in handen zijn van de eigen groep, zodat er tenminste
geen alcohol bij werd geschonken. Door de strikte handhaving van deze principes kreeg de groep de trekken van een sekte, waaraan men zich met hart en ziel
diende te geven. Als collectief ontleende men hieraan de kracht om door te
gaan. De individuele leden putten er de moed uit om een zware opdracht als de
dienstweigering te volbrengen. Maar tevens lag hierin de grote zwakte van de
beweging. Het was niet voor iedereen weggelegd een 'goed anarchist' te zijn.
Veel mensen zullen dat niet of slechts voor korte tijd hebben kunnen opbrengen;
anderen raakten teleurgesteld over het nauwelijks zichtbare effect dat van hun
daad uitging. Maar nog erger was dat het uitgangspunt leidde tot ruzies als
iemand in de ogen van de anderen de 'normen' had overschreden. Er zijn mensen
geweest die om deze reden van deelname aan de beweging zijn uitgesloten.
Door deze opstelling had de groep bovendien zich er zelf toe veroordeeld een
kleine 'elite' te blijven. Een realiteit die haaks stond op bet hoofddoel waarvoor
men zoveel moeite deed om het te bereiken: de massa te bewegen de strijd tegen
het kapitalisme aan te vatten. Naar een verklaring hiervoor gevraagd zei een van
mijn informanten dat zij hadden gehoopt "door aan de wereld een spiegel voor
te houden de mensen mee te krijgen". Mogelijk dat dit "geloof" vooral door
"jeugdige overmoed" was ingegeven, maar een andere weg om tot verbetering te
komen was er volgens hem niet.
Dat het desondanks aan de anarchisten is gelukt om soms grote groepen
mensen achter zich te verenigen heb ik eerder al in verband gebracht met de
slechte levensomstandigheden, waarin velen nog steeds verkeerden. Met name
voor hen die in de werkverschaffing zaten of werkloos waren, was de situatie
uitzichtsloos. Van het door de overheid gevoerde sociale beleid hadden zij niets
te verwachten, door de voortdurende bezuinigingen daarop werden zij alleen
maar verder de grond in getrapt. De door de SDAP bepleite hervormingen,
hoewel ongetwijfeld goed bedoeld, boden evenmin veel perspectief, zo lang die
partij consequent buiten de Iandsregering werd gehouden. Dit verklaart zeker
voor een groot deel waarom een op de omverwerping van de bestaande maatschappelijke orde gerichte beweging als het anarchisme in de tussenoorlogse
periode de wind in de zeilen kreeg. Een van mijn informanten zei mij: "1k heb
toen echt gedacht dat de ware socialistische geest over de mensen vaardig was
geworden; bijna overal trokken we in die tijd voile zalen; bij velen leefde de
hoop dat het kapitalisme deze crisis niet weer te boven zou komen.'
Dat grote groepen mensen een dergelijke verwachting koesterden, zullen veel
lezers die die tijd niet hebben meegemaakt zich waarschijnlijk moeilijk kunnen
voorstellen. Men meet echter niet vergeten dat rond de Eerste Wereldoorlog een
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golf van revoluties over Europa was gegaan. In Rusland hadden in 1917 de
communisten de macht gegrepen. In Duitsiand was hun poging eenjaar later op
het nippertje mislukt. Zelfs in Nederland had in november 1918 Troelstra - de
man die vijfentwintig jaar eerder al van het tegendeel overtuigd leek - gemeend
dat de tijd rijp was voor een revolutiepoging. 1-lij bleek zich te hebben vergist,
maar alleen al de poging ertoe bewijst dat ook onder de sociaal-democraten alle
hoop op de revolutie nog niet was verdwenen. Daar komt bij dat ook in de
twintiger en dertiger jaren nog heel wat regiems door een staatsgreep het veld
hebben moeten ruimen. Het hebben van revolutionaire verwachtingen leek dus
in die tijd minder van elk gevoel voor realiteit gespeend dan tegenwoordig.
De toenemende aanhang van het anarchisme in de jaren rond de Eerste
Wereldoorlog kan echter niet alleen uit economische factoren worden verklaard.
Wat Appelscha aangaat moet eveneens grote invloed worden toegekend aan de
historisehe traditie. Het felt dat dezelfde ontwikkeling zich in de andere dorpen
van Ooststellingwerf nauwelijks voordeed, bewijst dat de anarchistische idealen
bier gemakkelijker ingang hebben gevonden dan elders. In het licht van de
eerder geschetste historische ontwikkeling kan dat geen verbazing wekken. Een
politieke groepering die zei zich te baseren op de ideeen van Domela Nieuwenhuis zal bijna op voorhand de sympathie van veel mensen in Appelscha hebben
gehad. Om dezelfde reden zullen ook velen weinig moeite hebben gehad met de
door het anarchisme gepropageerde strijdwijzes. De deelname aan verkiezingen
behoorde nu voorgoed tot het verleden, sommigen moesten daar misschien even.
aan wennen, maar hun hell hadden de meesten nooit van het stembi!jet verwacht. De anarchisten vormden een actiegroep, die zich toelegde op het organiseren van demonstraties, protestbijeenkomsten en stakingen. Ben dergelijke
aanpak scheen menige Appelschaaster juist in het bloed te zitten. Zij hadden
hun les uit de geschiedenis geleerd: wie langs legale weg jets wilde bereiken,
zou lang kunnen vachten. Her wettige gezag had in de afgelopen jaren al vaak
genoeg laten zien aan welke kant het stond. Het door de toenmalige regeringen
gevoerde sociaal-economische beleid zal dit gevoel nog verder hebben versterkt. Dit verklaart de opstandige geest, die zich in de twintiger en dertiger
jaren van veel mensen bier meester maakte. Een betere voedingsbodeni kon het
anarchisme niet vinden.
Een andere verklarende factor waarover 1k het tot nu toe niet heb gehad, is de
principiele stellingname van het anarchisme tegen de oorlog. Van oudsher was
het anti-militarisme een belangrijk socialistisch strijdpunt geweest. De oorlog
diende slechts de belangen van de kapitalisten. Zij konden op deze wijze nieuwe
afzetgebieden veroveren en extra oorlogswinsten behalen. De arbeidende
bevolking moest daarvoor het zinloze offer van haar leven brengen. Onder
invloed van de verschrikkingen van de Berste Wereldoorlog laaide de discussie
over dit principe fel op. Ben bijkomende reden was dat de SDAP in 1914 had
gemeend voor de oorlogscredieten te moeten stemmen. Hugenholtz, die in
november van dat jaar naar Oosterwolde kwam om tegenover zijn kiezers
verantwoording hiervoor afte leggen, verdedigde deze daad als volgt: "De oude
leuze - geen man en geen cent voor de oorlog - was onder de heersende omstandigheden niet uitvoerbaar geweest; dat kan pas als de sociaal-democratie stork
genoeg is".') Ongetwijfeld doelde Hugenholtz bier op het feit dat de sociaaldemocratie nergens bij machte was geweest om het oorlogsgevaar afte wenden.
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In Duitsland en Frankrijk - de twee aartsvijanden die in de oorlog tegenover
elkaar stonden - hadden de grote sociaal-democratische partijen hetzelfde
gedaan als de SDAP. Dc internationale solidariteit tussen de arbeiders - 'Proletariërs .aller landen verenigt U' - was daardoor niet meer te handhaven, zodat de
SDAP noodgedwongen de voorrang had gegeven aan de bescherming van de
nationale veiligheicl. De anarchisten, toen nog geleid door Domela Nieuwenhuis, stelden zich veel principieler tegen de oorlog op. 1k ga bier voorbij aan de
verschillen in standpunten tussen sommige leden en groepen van de beweging,
voor mij is het belangrijkste dat de groeiende afkeer van het militarisme her
élan van de anarchisten heeft versterkt. Ms een bewijs ervoor noem 1k de grote
toename tussen 1914 en 1918 van her aantal dienstweigeraars: ongeveer 100
jongemannen verdwenen in die jaren in Nederland in de gevangenis, orndat
dienstweigering bij wet verboden was.')
Ook in Ooststellingwerf liet de invloed van deze ontwikkeling zich gevoelen.
Al in de zomer van 1915 organiseerde de vrije groep' nit Appelseha een grote
bijeenkomst in Oosterwolde tegen het militarisme (afb. 121 en 122).

Openluchtmeeti ng
tegen bet Militarisme en de Algerneene Oefenplicht,
te Oosterwolde op Zondag 25 Jull,
op een stuk land achter het hotel ,,Het Wapen van
Ooststellingwerf".

8&okors: H.E. Kaspers V. Midlaren en G. Reinders v. Amsterdam.
ONDERWERPEN:

,,Wij laten ons fbi gewillig slachten door eon klein aantal kapitalisten".
,,fle algenmene Oefenphcht 011 01170 handing daartegen F'
Aanvang 's middags 2 uur.

Entree 10 cent.

Debat vrij.

Namens de Yrije Groep Appelscha.

Aft,. 121. Adverientie voor de eerste door de 'Vr(je Groep' georganiseerde
vergadering tegen het militarisme (1915). Bron: De Ooststellingwerver, 17juli
1915.
In 1916 werd in Appelseha een afdeling opgericht van de Internationale AntiMilitaristische Vereniging, kortweg de IAMV. Deze vereniging - anders dan
Irnar naam suggereert, grotendeels een Nederlandse aangelegenheid - was a! in
1904 mede op initiatief van Domela ontstaan.° Zij propageerde de individuele
dienstweigering, maar ste!de zich niet op her standpunt van de volledige
geweld!oosheid. Zover zou her pas later komen. In deze tijd meenden de meeste
anarchisten flog dat bij de strijd van her proletariaat tegen de kapitalistisehe
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- Do meeting tegen bet militarisme on
do algemeeno oefenplicbt vanwege do Vrije
Groep .Appelscha, kon bier Zondag, tongovolge van hot regenachtigo wedor, niet
pisats hebben in do openlucht, maar word
gehouden op do zaal van café J.K.Luiting.
Voor eon good bozette zaal trad als sproker op do beer H. E. Kaspers to Midlaren.
Van de gelegenheid tot debat word goon
gebruik gemaakt. De hoer J. Witvoot to
Appelscha opondo on sloot doze bijoenkomst
met eon kort woord.

Aft. 122 Verslag van de meeting tegen he! rnilitarisrne (25ju1i 1915). Ult hel
felt dat de versiaggever ineende to kunnen spreken van "een goed bezette zaal"
mag de conclusie worden getrokken dat de anti-rn ilitaristische ideeen van bet
anarchisme in die tyd een rede1k groot publiek hebben aangesproken. Bron:
De Ooststellingwerver, 31juli 1915.
onderdrukking het gebruik van geweld onvermijdelijk zou zijn. Dat de IAMV
eerst op dit moment - meer dan tien jaar na haar oprichting - vaste voet kreeg in
een boiwerk van het anarchisme als Appelseha mag volgens mij worden uitgeIegd als een teken van de heropleving, die de beweging bier na 1910 doormaakte. Daardoor heeft zij zich gelijktijdig ook veel duidelijker kunnen profileren.
Dc anti-militaristisehe vereniging zou in de volgende jaren uitgroeien tot een
belangrijke organisatie. Naar mijn informanten mij vertelden had zij ongeveer
50 leden. In 1921 kwamen nit haar gelederen de eerste dienstweigeraars voort.
Maar misschien nog wel tekenender voor de wervende kracht die in dezejaren
van het door her anarchisme gemnspireerde anti-militarisme uitging, is dat ook
buiten Appelscha soortge!ijke verenigingen van de grond kwamen. In 1917
werd in Oosterwolde een afdeling van de TAMV opgericht.' In 1918 ontstond in
Donkerbroek een anti-militaristische vereniging, die zich na enige tijd eveneens
bij de IAMV aans1oot.8 Van !aatstgenoeinde vereniging weten we dat ze bij haar
oprichting 43 leden telde, wat vrij veel mag heten. Maar anders dan in Appelscha was de belangstelling bier slechts van Voorbijgaande aard. Van de vereniging in Oosterwolde horen weal na 1919 niets rneer, die in Donkerbroek heeft
het tot 1925 uitgehouden.9 Het anarchisme was en bleef grotendeels een
Appelschaaster aangelegenheid.
Dejaren van grote activiteit na de Eerste Wereldoorlog
Hoewel de anarchisten een minderheidsgroepering vormden, zijn zij erin
geslaagd tot in de dertigerjaren een belangrijk stempel op de geschiedenis van
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Ooststellingwerf te drukken. Soms kwam dat doordat van een gebeurtenis in
Appelseha, waarin zij de hand hadden, de gevolgen zich in de gehele gemeente
deden gevoe!en. Ben andere keer doordat de anarchisten bij bun actie steun
kregen van andersdenkenden.
Dit laatste was bijvoorbeeld het geval in 1918 bij de aches tegen de honger.
Op woensdag 10 april waren volgens De Ooststellingwerver 40 vrouwen van
arbeiders nit Appelscha in optocht naar het Gemeentehuis in Oosterwolde
getrokken om verhoging van de voedse!rantsoenen te eisen.'° Hoewel niet
wordt gezegd van wie de actie was uitgegaan, kan er gezien de betrokkenheid
van de veenarbeiders en bun vrouwen nauwelijks aan worden getwijfeld dat de
anarchisten er op zn minst bij betrokken waren. In de laatste jaren van de
oorlog was op meer p!aatsen in Nederland verzet tegen de toenemende voedselschaarste gerezen. Zo had in de zomer van 1917 in Amsterdam her z.g. 'Aardappe!oproert plaats, dat als gevolg van het ingrijpen van !eger en politic eindigde
in een b!oedbad: een tiental mensen moest zijn deelname eraan met de dood
bekopen." Een opval!ende rol in al de oproeren speelden de vrouwen.'2 In
Amsterdam hadden zij goederentreinen gep!underd en gevochten met de politic.
De bovengenoemde gebeurtenis in Oosterwolde !ijkt volgens hetze!fde scenario
te zijn opgezet.
Al in De Ooststellingwerver van 22 maart 1918 vond ik een advertentie,
waarin een protestvergadering te Appelscha werd aangekondigd tegen de
slechte levensmiddelenvoorziening (ath. 123).

Irotest -vergadethig
tegen do

slechto isvensmiddolonvoorzLening
• te Appelscha
op Zondag 24 Mutt as., bij
A. BRUINSMA.
Spreker:

C. 10 N N £ T van Leeuwarden.
Aanvaig 'S middags 2 uur.
Entree 10 cent
Arbeiders berust niet langer.

Last de zaal te Mein zijn.
Afb. 123. Advertentie yoUr de protestvergadering tegen de slechie levensmiddelenvoorziening (24 macfl 1918). Bron: Dc Ooststellingwerver, 22 macfl 1918.
1-loewel de advertentie niet is ondertekend, kan er gezien het felt dat de anarchist Bonnet als spreker worth genoemd, geen tw(jfel over zjn dat het initiatief
tot de protestvergadering was uitgegaan van de 'VrUe Groep
Spreker zou zijn de bekende Friese anarchist C. Bonnet uit Leeuwarden. Wat hij
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heeft gezegd, heb 1k niet kunnen achterhalen. Uit de latere loop van de gebeurtenissen kan men echter wel opmaken dat Bonnet een thema had aangeroerd, dat
ook hier de gemoederen bezighield. Toen begin april het gemeentebestuur het
besluit nam de broodrantsoenen verder in te krimpen - de dagelijkse portie zou
tot 200 gram worden teruggebracht13 - brak in Appelseha onrust uit onder de
bevolkingsgroep, van wie - naar we mogen aannemen - velen naar de toespraak
van Bonnet hadden geluisterd. Zoals gezegd, namen ook hier de vrouwen het
initiatief. In optocht gingen zij naar het Gemeentehuis in Oosterwolde en eisten
een gesprek met de burgemeester. Die bleek echter niet aanwezig te zijn,
waarop de vrouwen besloten de volgende dag terug te komen. Burgemeester
Falkena heeft toen een deputatie van de vrouwen ontvangen en te woord
gestaan.
Uit een ingezonden brief in dezelfde krant van de afdeling Oosterwolde van de
Bond van Land-, Tuinbouw- en Zuivelarbeiders, die was aangesloten bij het
NVV, blijkt dat de aetie in bredere kring sympathie ondervondi4 De schrijver
aehtte de geëiste verhoging van de rantsoenen redelijk, te meer daar er kennelijk
wel voldoende meel was om banket te bakken. In de krant van 19 april kan men
vervolgens lezen dat een week later - op donderdag 18 april - door een grotere
sehare mannen en vrouwen bij het Gemeentehuis was gedemonstreerd. Er waren
nu ook mensen bij nit andere dorpen van de gemeente, hoewel de meesten weer
uit Appelseha kwamen. Een zevental personen werd tot de burgemeester
toegelaten, die tegenover hen het gevoerde distributiebeleid verdedigde.
Vaststaat dat men zieh zo niet heeft laten afschepen. De betogers gingen naar
buis onder bet roepen van het dreigement dat als ze niet meer te eten kregen, zij
opnieuw en dan in nog groter getale zouden terugkomen. Wat er verder is
gebeurd, heb ik sleehts ten dele kunnen achterhalen. Volgens De Cosistellingwerver had de laatste betoging een rustig verloop. flat kan waar zijn, maar een
van mijn informanten herinnerde zich dat bet bij een van de aeties - welke kon
zij natuurlijk na zoveel jaren niet meer zeggen - tot plundering was gekomen.
De vrouwen hadden de bakkerswinkels leeggehaald en de gestolen broden in
hun sehorten meegenomen. Thuis had men de buit verdeeld: ook miju informante kreeg een brood in de handen gestopt, met daarbij de uitdrukkelijke opdraeht
er zo gauw mogelijk mee naar moeder te gaan. Voor het overige sehijnt het
gemeentebestuur de volgende weken zijn best te hebben gedaan om de druk op
de ketel enigszins te verminderen. In De Ooststellingwerver van 19 april werd
aan de veenarbeiders een groter rantsoen spek beloofd. Op 24 mei kende men
aan de maaiers en hooiers een extra rantsoen boekweitmeel toe.
De vele in de eerste helft van de twintiger jaren gevoerde aeties tegen het
sociale beleid van de regering vormen een bewijs voor de toenemende kracht
van het anarehisme. In 1920 was in heel Nederland sprake van verzet tegen de
manier waarop de regering de nieuwe Ouderdorns- en Invaliditeitswet wilde
bekostigen. Op wat er in den lande precies is gebeurd, kan ik hier niet ingaan.
Onvermeld mag echter niet blijven dat in Ooststellingwerf het fe!ste verzet
kwam van een groep arbeiders uit Appelseha en Fochteloo. Op een vergadering
besloten 44 van hen om de kaart, waarop de door henzelfte betalen rentezegels
moesten worden geplakt, terug te zenden en een vereniging op te richten om
actie tegen de wetten te voeren)5 Welke politieke stroming mede achter de
actie zat, blijkt uit het feit dat een van de voormannen man Jan Witvoet was.
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Het jaar daarop wordt in De Ooststellingwerver voor het eerst melding
gemaakt van enige gevallen van dienstweigering. Op 11 februari 1921 berichtte
de krant dat in de gemeente zes dienstplichtigen hadden geweigerd aangifte te
doen(ath. 124).
- Het aantal ingeschrevenen
dozer geteente voor do militie,
lichting 1902, bedraagt 145, waar•
onder zes, die geweigerd hebben
do aangifte to doen
Afb. 124. Berichi over de weigering van zes dienstplichiigen oni Ic voldoen aim
de aangfteplicht (1921). Bron: De Ooststellingwerver, Jlfebruari 1921.
Natuurlijk staan hun namen er niet bij, maar dankzij de in dezelfde krant van 9
september afgedrukte uitslag van de toting en de intichtingen van mijn informanten kan ik zeggen dat her waarschijnlijk is gegaan om Folkert Hoogeveen,
Jurjen Hoogeveen, Roel Hoogeveen, Johannes Mulder, Alte van der Veen en
Joost de Vries, atte afkomstig uit Appelscha en lid van de IAMV. Van hen
lootten Jurjen Hoogeveen en Joost de Vries vrij. Van de vier overigen wisten
mijn informanten zich alleen te herinneren dat Alle v.d. Veen en Johannes
Mulder tien maanden in de gevangenis van Scheveningen - het latere 'Oranjehotelt - hadden gezeten.
Helaas heeft Dc Ooststellingwerver in later jaren niet regelmatig aandacht aan
de uitslag van de loting besteed. Een uitzondering vormt 1922,16) toen voor
zover valt na te gaan vier mensen - Jan Baron, Johannes van Buiten, Freerk
Leertouwer en Sietze Mulder, eveneens alle leden van de afdeling Appelscha
van de tAMV - zich aan de dienstplicht hebben onttrokken. Met een van hen,
Sietze Mulder, heb 1k nog kunnen spreken. Hij had 50 dagen moeten zitten
wegens zijn weigering mee te doen aan de keuring en de loting. Maar omdat hij
of beter gezegd de burgemeester voor hem een vrij nummer trok, had hij niet de
veel zwaardere straf voor dienstweigering hoeven te ondergaan. Hetzelfde gold
voor Johannes van Buiten en waarschijnlijk eveneens voor de andere twee. Voor
de latere jaren kan ik alleen beschikken over enig archiefmateriaal en de
inlichtingen van mijn informanten. Daaruit wordt duidelijk dat dienstweigering
bijna uitsluitend in Appelscha is voorgekomen en dat in een kleine twintigjaar
enkele tientallen mensen die stap hebben gezet. Op het totaal aantal dienstplichtigen uit het dorp dat men kan schatten op enkele honderden, lijkt dat niet veel.
De lezer moet echter wel bedenken dat het vrijwel alleen de overtuigde antimilitaristen en anarchisten waren, die deze vergaande stap durfden te zetten.
In 1922 brak de eerste van een reeks stakingen uit in de werkverschaffIng.
Reden was een door de regering doorgevoerde Ioonsverlaging, die door de
arbeiders in Veenhuizen niet werd geaccepteerd.'7 Uit het in januari in de
Gemeenteraad van Ooststellingwerf hierover gevoerde debat kan worden
opgemaakt dat er ook arbeiders uit deze gemeente bij betrokken waren. Het uit
Appelscha aflcomstige SDAP-raadslid A. Hoekstra vestigde in bet bijzonder de
aandacht op twee arbeiders uit dit dorp die, orridat ze openlijk over het loon
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hadden geklaagd, op staande voet waren ontslagen. Dit voorbeeld illustreert de
positie van rechteloosheid, waarin de arbeiders in de werkverschaffing verkeerden
Een paar weken later - op woensdag I februari - hielden 150 arbeiders een
demonstratie voor het Gemeentehuis.'8 Zij eisten de onmiddellijke invoering
van de algemene steunmaatregel voor werklozen die door de minister was
beloofd, aismede een toeslag op de uitkering die door de werklozenkassen van
de bonden werd uitbetaald. De eerste regeling was vooral bedoeld voor nietgeorganiseerden; de tweede kwam uiteraard alleen de georganiseerde arbeiders
ten goede. Een aantal vertegenwoordigers van de demonstranten werd toegelaten tot de burgemeester, die zich echter terughoudend opstelde. FIij hield hun
voor dat de winter bijna voorbij was en er dus spoedig meer work zou komen.
Aan de ongeorganiseerden gaf hij bovendien te verstaan dat zij onverstandig
hadden gehandeld door niet lid te worden van een vakbond met een werklozenkas. Niettemin zegde de burgemeester een onderzoek toe. Zoals uit het verslag
van de enige weken later gehouden Gemeenteraadsvergadering blijkt, heeft hij
bij de minister moeite gedaan een verbetering voor de arbeiders te bereiken.'9
Die laatste had echter al zijn voorstellen afgewezen. Met is in deze vergadering
geweest dat de burgemeester het aan de stok kreeg met de SDAP-afgevaardigde
Kleistra, die toch met de actie was doorgegaan, hoewel hij al lang wist dat B. en
W. na de beslissing van de minister machteloos stonden.
Zoals uit bet bovenstaande blijkt, mag deze actie niet uitsluitend op het conto
van de anarchisten worden geschreven. De SDAP-raadsfractie gaf er haar steun
aan - de beide raadsleden A. Hoekstra en A. Kleistra hadden eerder zelf aan de
demonstratie deelgenomen - evenais de Bond van landarbeiders van het NVV,
die er in de afgelopen jaren in was geslaagd een aantal afdelingen, o.a. in
Appelscha en Oosterwolde, van de grond te krijgen.20 De anarchisten waren er
echter wel bij betrokken, zoals blijkt uit een brief die ter ondersteuning van de
actie door de afdeling Appelscha van de z.g. Onathankelijke of Neutrale Bond
voor Land- en veenarbeiders aan de Raad werd geschreven.2 Deze bond mag
men zien als een voortzetting van de voormalige Landarbeidersbond van het
NAS, die onder de naam Nederlandsche Federatie van Land-, Tuin- en Veenarbeiders nog eens uit zijn as was herrezen.22 Of de afdeling in Appelscha erg
lang heeft bestaan, valt echter te betwijfelen. Van enige activiteit blijkt alleen in
1921 en 1922.23)
Of de anarchisten hun actie ook nog op een andere wijze kracht hebben
bijgezet, staat niet helemaal vast. Mijn voornaamste informatiebron, De
Ooststellingwerver, zegt dat na de demonstratie de arbeiders rustig naar huis
waren gegaan. Maar tech valt niet uit te sluiten dat de waarschijnlijk overwegend anarchistisch gezinde arbeiders uit Appelscha ook nog op een heel
andere wijze de aandacht op hun problemen hebben gevestigd. Volgens mijn
informanten moet het ongeveer in deze tijd zijn geweest dat een groep uit
Oosterwolde terugkerende demonstranten de ramen had ingegooid van de
boerderij van A.A. Vondeling (thans Vaart NZ no. 15). Helaas konden zij zich
niet meer het preciezejaar herinneren en heb ik elders geen bevestiging van bet
verhaal kunnen vinden. Maar het voorval moet zeker in deze jaren worden
geplaatst. 1k meende het niet onvermeld te mogen laten, omdat het een bewijs
vormt voor de groeiende sociale onrust in de eerste heift van dejaren twintig.
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Ongeveer een jaar later, in februari 1923, vond tijdens een vergadering van de
Gemeenteraad over de lonen in de werkverschaffing nog eens een derge!ijke
demonstratie voorhet Gemeentehuis plaats.24 Jngrijpende gevolgen die een
uitvoerige behandeling rechtvaardigen heeft deze actie niet gehad. 1k meet er
echter op wijzen omdat de in deze tijd bijna jaarlijks gehouden demonstraties
aantonen, dat door de voortdurende bezuinigingen op de !onen in de werkverschaffing en de alsmaar groter wordende werkloosheid de ontevredenheid bij de
arbeiders sterk is toegenomen, en dat zeker niet alleen onder de anarchistisch
gezinde arbeiders uit Appelscha. In her !aatstgenoemde geval was bet initiatief
tot de demonstratie uitgegaan van de Oostste!lingwerfsche Bestuurdersbond,
een gemeentelijk samenwerkingsverband van al de bij het NVV aangesloten
vakbonden. Daartegenover staat echter wel dat de toenemende ontevredenheid
zeker in Appelscha het meest in het voordeel van de anarchisten heeft gewerkt.
De sociaal-democraten hebben hier juist in deze tijd een flinke veer moeten
laten. Slechts enige jaren eerder, in 1917, was in Appelscha een afdeling
opgericht van de moderne landarbeidersbond van het NVV, die aanvanke!ijk
een doors!aand succes leek te worden. Begin 1918 had de afdeling al meer clan
100 leden. In hetzelfde jaar wist zij een belangrijke !oonsverbetering in het
veenbedrijf tot stand te brengen.25 Tot 1922 heeft her bestuur regelmatig via de
krant van zijn activiteiten laten horen; daarna is het plotse!ing afge1open.26 Eind
1921 blijkt er in Appelscha een afdeling te bestaan van de eerder genoemde
Neutrale Bond van Landarbeiders.27 Volgens mij kan het bijna niet anders clan
dat het een met het ander in verband staat. In die mening word 1k gesterkt door
wat er in 1923 is gebeurd met de plaatseiijke SDAP-afdeling. Door een ruzie
over de candidaatstelling veer de dat jaar te houden Gemeenteraadsverkiezingen trad een groot aantal vooraanstaande leden, onder wie in Appelscha K.
Joustra en A. Hoekstra, uit de partij.28 Het gevoig was dat in dit dorp de hele
afdeling te gronde ging. Deze gegevens i!!ustreren hoe moei!ijk de sociaaF.
democratie bet in de twintigerjaren speciaal in Appelscha heeft gehad.
Terze!fdertijd waren echter de anarchisten actiever dan ooit. Het aantal door
hen in Appelscha belegde vergaderingen bereikte tussen 1923 en 1926 een
hoogtepunt. Op een van die vergaderingen wil 1k in het bijzonder de aandacht
vestigen: de op zondag 22juni 1924 in de Duinen' - de precieze p!aats was de
'Koe!e' - gehouden Pinkstermobilisatie tegen bet militarisme, die was georganiseerd door de Noordelijke groepen van het anarchistische Vrije Jeugd Verbond (VJV) (ath. 125). De !ezers die jets over het huidige Appelscha weten,
hebben natuur!ijk al begrepen waarom ik bier deze bijeenkomst speciaal
memoreer. Er werd de grondslag mee gelegd voor de Pinksterlanddagen, die nog
steeds elk jaar gedurende het Pinksterweekend worden gehouden en honderden
jongeren uit heel Nederland naar Appelscha doen trekken om net a!s in 1924 te
protesteren tegen het mi!itarisme. Dat deze traditie a! zo !ang bestaat, mag uniek
worden genoemd omdat samenkomsten van deze aard - die in de twintiger en
dertiger jaren geregeld door politieke partijen werden georganiseerd - tegenwoordig nauwe!ijks meer voorkomen. Om het ontstaan van de Pinksterlanddagen te kunnen begrijpen moet ik er nog op wijzen dat de anti-militaristische
ideeen in de twintiger jaren vooral onder de generatie, die vo!wassen was
geworden tijdens de Eerste Were!doorlog, een grote aanhang hadden.29 Naast de
anarchistische waren er anderejongerenorganisaties die zich tegen bet militaris233

me te weer stelden. Ook een aantal politieke partijen ondervond van deze beweging de weers!ag. In 1921 nam de SDAP als eerste Neder!andse politieke partij
het beginsel van de eenzijdige nationale ontwapening in haar programma op.

Oroote Openluchtmeeting
op Zondag 22 Juni in de Quinen te
Appelscha.
Sprekers: JO DE HAAS van Amsterdam.
Onderwerp: Geen Oorlog, geen Vrede, maar Revolutie".

KLAAS BLAUW van Hilversum.
Onderwerp: Onze Oorlog".
• Namiddags 2 uur optocht. Vertrek Wed. Btuinsma.
..,.
Aanvañg 3 uur.
, ntqe ñáar..verkiziñg.
•
•Noorde1Jke groepen van bet Vrtip JSgd .yerbond.
Aft. 125. Advertentie voor de eerste in Appelschagehouden Pinkstermobilisatie (1924). Bron. De Ooststellingwerver, 13 juni 1924.
Niet lang erna volgde de links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond dit
voorbeeld.30 Zelfs de dienstweigering werd in deze tijd in breder kring dan
alleen de anarchistisehe gepropageerd. Wel bestond er echter op dit punt een
belangrijk verschil tussen de anarehisten en de andersdenkenden. Voor de
anarehistische jongeren maakte de dienstweigering en de afwijzing van het
militarisme deel nit van de totale strijd tegen het kapitalisme en zijn onderdrukkingsorganen, waarvan de staat de voornaamste was. Derhalve ontzegden zij
aan de overheid het reeht gezag over hen nit te oefenen. Zoals al bleek bij de
besehrijving van de eerste gevallen van dienstweigering in Appelscha, legden
de anarehisten de oproep voor de keuring en de loting naast zieh neer. Urn
dezelfde reden deden zij in tegenstelling tot de rneeste andere weigeraars in
prineipe geen beroep op de in 1923 ingevoerde Dienstweigeringswet, die een
erkenning van gewetensbezwaarden mogelijk rnaakte. De anarchistische
jongeren die dit standpunt ondersebreven, verenigden zieh in 1924 in bet Vrije
Jeugd Verbond, dat ook in Appelseha korte tijd een afde!ing heeft gehad. Van
hen ging bet initiatiefuit tot bet houden van de Pinksterrnobilisaties, die tussen
1924 en 1928 op meerdere plaatsen in ons land werden georganiseerd.31 Maar
alleen in Appelseha groeide dit gebeuren uit tot een jaarlijkse manifestatie.
Volgens mijn informanten, van wie sommigen rnede aan de wieg van de eerste
bijeenkornst hadden gestaan, alleen hier wegens bet grote belang dat door de
Appelsehaaster anarehisten aan de anti-militaristisehe strijd werd geheeht.
Dienstweigering was onder de tot hun kring behorende !eeftijdgenoten bijna
algemeen geweest. Bij een van zijn bezoeken - rnijn informant vertelde bet met
trots - had Bail de Ligt Appelseha zelfs "het dorp van de 24 dienstweigeraars"
genoemd. Voor de rneesten met wie 1k sprak, had het anti-militarisrne een van
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de belangrijkste redenen gevormd om zich bij de anarchistische beweging aan te
sluiten. Mij dunkt dat voor een dergelijke principiele opstelling een woord van
bewondering past. Wie in die tijd dienst weigerde, haalde zich grote persoonlijke moeilijkhdden op de hals, waartoe met name de tien maanden gevangenisstraf behoorde die, zoals verderop nog zal blijken, voor menigeen een hel is
geweest. Niettemin hebben tientallen jongeren in Appelscha dit offer voor hun
principe over gehad.
In het volgende jaar, 1925, kwam de groeiende ontevredenheid onder de
arbeiders in de werkverschaffing tot een uitbarsting. Er brak een staking uit,
waarvan in Ooststellingwerf Appelscha het middelpunt was. De actie werd
ha!fweg maart opgezet in de buurgemeente Opster1and,32 maar omdat besloten
werd de actie tot alle werkverschaffingsprojecten van de ontginningsmaatschappij De Drie Provincien uit te breiden raakte ook Ooststellingwerf erbij
betrokken. Op zaterdag 14 maart waren afgevaardigden uit deze gemeente
aanwezig op een vergadering in Gorredijk, waar de gemeenschappelijke eisen
werden geformuleerd.33 De voornaamste daarvan was een verhoging van het
uurloon tot 35 ct. (Vit het versiag van de Gemeenteraadsvergadering van begin
maart blijkt dat toen in Ooststellingwerf in de regel 24 ct. per uur werd uitbetaad.34 ). Op dat moment werd er echter nog niet gestaakt. Zover kwam het pas
nadat een week later de gemeenten, die aandeelhouders van De Drie Provincien
waren, de eisen van de hand hadden gewezen.35 In Appelscha werd de staking
uitgeroepen op woensdag 25 maart, de volgende dag besloten de arbeiders in de
venen zich solidair ermee te verkIaren.36
De staking had een massaal karakter. Bind maart telde men in heel Z.O.Friesland 20 a 25.000 stakers. Voor Appelscha heb ik geen afzonderlijke opgave
kunnen vinden. Een van de mensen die erbij betrokken was en met wie ik een
gesprek had, noemde een aantal van enige honderden. Volgens dezelfde zegsman was bet tijdens de staking in Ooststellingwerf afgezien van enige demonstratics, o.a. voor het Gemeentehuis, rustig gebleven. Zijn activiteit en die van
enkele kameraden had er voornamelijk in bestaan om de mensen die in Drente in
de werkverschaffing werkten tot deelname aan de staking te bewegen. Daarvoor
waren zij een aantal keren op de flets naar Assen, Westerbork en zelfs Emmercompascuum geweest. Deze visie staat banks op die, waarmee de burgemeester
zijn beleid achteraf tegenover de Raad verdedigde.37 Hij zou gedwongen zijn
geweest krachtige maatregelen te nemen - waarover zo meteen meer - omdat
groepen stakers de gemeente waren rond gegaan om arbeiders bij particuliere
boeren en bedrijven tot staken aan te zetten. Daarbij was gedreigd met geweld
en een enkele keer zelfs dwang gebruikt. In het verslag van de Raadsvergadering worden als voorbeelden hiervan genoemd de zuivelfabrieken - de arbeiders
daarvan hadden uit angst een adhesieverkiaring naar de minister gestuurd - en
de veevoerfabriek van Twijnstra in Akkrum, waar stakers hadden geprobeerd de
aflevering van produkten te verhinderen. De reden die de stakers voor deze
acties hadden, was natuurlijk dat als de staking tot de werkverschaffing beperkt
bleef, zij weinig kans van slagen zou hebben.
De leiding van de staking was in handen van de communisten en anarchisten.
In Appelscha traden de anarchistisehe propagandisten Jo de Haas, Anton
Constandse en de nog niet genoemde Joop van den Einde op de voorgrond.
Verschillende keren hebben zij de stakers op vergaderingen toegesproken.38
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Maar ook buiten de anarchistisehe kring ondervond de staking bijvai. De SDAPfractie in de Gemeenteraad stelde zich achter de voornaamste eis van de stakers
dat de lonen omhoog moesten. Wet had zij moeite met de staking als middel om
dit dod te bereiken. De sociaal-democraten zagen er een typisch anarchistisehe
strijdwijze in, die men afwees maar in dit geval wel kon billijken. Wat bij deze
standpuntsbepaling ongetwijfeld een grote rol heeft gespeeld, is dat ook veel
leden van het NYV en zelfs van de 'christelijke' bond zich bij de staking hadden
aangesloten. Achterafverklaarde Kleistra in de Raad dater in de gemeente over
het algemeen sympathie voor de staking had bestaan. 39)
In schril contrast daarmee stood echter de houding van de autoriteiten. Op 3
april werd door de burgemeester van Ooststellingwerf - zijn col!ega's in de
andere gemeenten handelden dienovereenkomstig - een advertentie in de krant
geplaatst, waarin de kleine staat van beleg in de gemeente werd afgekondigd
(ath. 126).

DE BUROEMEESTER OCR GEMEENTE OOSTSTELLNOWèRF;
Overwegende, dat- de buitengewone onistandigheden
bedoeld in de artikelen 184-187 der Genieentewet nanwezig moeten warden geacht;
Gelet op de Gemeentewet en op art. 443 van het
Wetboek van Strafrecht;

: St&t vast de volgende verordening:
Arlikel 1.
Hot is verboden zich met op, of in cmi rijwiel of motor•
rijtuig op de openbare wegen of berman daarvan voort te be
wegen of to bevinden op son afotand van tweehonderd meter
uit de kruispuoten an samentreffingen of all bruggen, sluizen,
overwegen of audere daarin liggende werken.
Artikel 2.
Door of vanwege den Uurgemeester kaji van dit verhoddispensatie warden verleend.
Artikel 3.
Hot is verhoden op of eon den openbaren wag of op do
aan den wag gelegen erven samensaholingen of vergaderingen
van nicer dan 5 personas to organiseeren of daaraan deal to nemen.
Artikel 4.
Doze verordening zal onverwld warden afgekondigd an op
de gebruikelilke plaatsen warden aangeplakt.
Oosterwolde, 3 April 1925.,
De Eurgemeester voomoeznd,

Aft. 126 A dvertentie waurin door c/c burgemeester de Heine stoat van beleg in
Ooststellingwerf wordt afge/condigd (3 april 1925). Bron: De Ooststellingwerver, 3 april 1925.
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Tot nader order waren samenscholingen op de openbare weg van meer dan vijf
personen aismede het gebruik van fietsen en motorrijtuigen anders dan voor het
werk verboden. Met doel van de maatregel was duide!ijk: door het onderlinge
contact tussen de stakers onmoge!ijk te maken hoopte men dat de acties zouden
verIopen.40 Voorts deelde de burgemeester een week later in de krant mee dat
tijdens de naderende Paasdagen geen vergunningen voor her organiseren van
feestelijkheden in de gemeente zouden worden gegeven (ath. 127).'
Wegens de bijzondere omstandigheden worden met de
Paaschdagen in due gemeente
geen vergunningen voor feestelijkheden gegeven.
Aft. 127. Bericht over het verbod om met de Paasdagen enigefestiviteiten in de
gem eente te organiseren (1925). Bron: De Oostste!1 ingwerver, 10 april 1925.
Bovenstaande maatregelen roepen herinneringen op aan de dagen van de grote
stakingen in het laatst van de vorige eeuw. Evena!s toen werden op grote schaal
politic en marechaussee ingezet om de verboden te controleren.
Hier en daar hebben de stakers verzetsdaden tegen de bovengenoemde
maatrege!en gep!eegd. Maar voor zover 1k weet, is dat in Oostste!lingwerf
s!echts zeer sporadisch voorgekomen. In Donkerbroek heeft iemand uit protest
een schuur in brand gestoken. Met de dader, wiens naam ik niet zal noemen, heb
ik nog gesproken. Hij zei: "1k handelde uit diepe verontwaardiging, omdat men
aan vooraanstaande burgers had toegestaan burgerwachten tegen eventuele
sabotagedaden te vormen. Men had dus wel oog voor de belangen van de rijken,
niet voor die van de armen. Toen heb ik bij een rijke hoer brand gesticht". In
Appelscha b!eef het bij kleine incidenten. Na afloop van een vergadering werd
Sietze Mulder, een van de p!aatselijke leiders, die zich met een groepje stakers
op de openbare weg had begeven door de marechausse in elkaar geslagen en
meegenomen voor verhoor. Verder was hem een aantal keren zijn fiets afgenomen en had de politie bijna dag en nacht zijn huis in de gaten gehouden. Van
de eerder genoemde Jeiders werd op een van de laatste dagen van de staking Jo
de Haas in Appelscha opgepakt en weggevoerd naar Leeuwarden. De autoriteiten bereikten hun doe!: op 17 apri! me!dde De Ooststellingwerver dat na Haulerwijk ook in Appelscha was besloten het werk te hervatten. Aileen in de venen
werd nog gestaakt, omdat men het niet eens kon worden over de lonen. Dat de
staking moest worden opgegeven, was echter niet a!leen te darken aan de
politiemaatregelen. Zoals het ook vroeger vaak was gegaan, had men tenslotte
moeten toegeven omdat veel mensen absoluut geen geld meer hadden.
Het mi!itante optreden van de stakers werd later door de burgemeester en de
politieke partijen die hem hierin steunden aangegrepen om het harde politieingrijpen te rechtvaardigen. Mij lijkt dit echter een omdraaiing van de feiten.
Ook al mag hier en daar pressie op werkwi!!igen zijn uitgeoefend - jets derge!ijks is inherent aan elke staking - en zal door sommige stakingsleiders en
arbeiders wel eens revolutionaire taal zijn uitges!agen, een overheidsingrijpen
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van deze onivang moet als grof maehtsmisbruik worden bestempeld. De autoriteiten dedei-i her voorkomen alsof de revolutie voor de deur stood. Aan de
stakers werd het onmogelijk gemaakt hun actie voort te zetten. De leiders van de
staking werden bij het minste geringste gearresteerd of afgeranseld. Bovendien
schijnen de berichten over de gepleegde terreurdaden flunk te zijn opgeklopt:
noch uit Appelseha noch uit de andere dorpen van Ooststellingwerf kunnen er
veel voorbeelden van worden genoemd, zoals tijdens de raadsvergadering ook
door de afgevaardigden van de SDAP werd gezegd.42 De enkele wandaden die
werden begaan, zu!!en vooral zijn ingegeven door een gevoel van machteloosheld. En ook al zijn ze daarmee misschien nog niet goed te praten, men kan er
wel begrip voor opbrengen, als de overheid zeif niet meer de grenzen van de
macht in acht neemt. Het optreden van de autoriteiten !ijkt vooral te zijn
bepaald door de in die tijd in Nederland nog wijd verbreide afkeer van mensen,
groepen en partijen die zich socialistisch of - nog erger - anarchistisch noemden. Door de burgemeester en sommige Gemeenteraadsleden werden de
arbeiders afgeschilderd als avonturiers, revolutionairen, anarchisten, ideologen
en raddraaiers. Kennelijk werden al deze woorden als synoniemen beschouwd.
Voor de werkeiijke noden van de arbeiders had men geen oog: de lonen waren
hoog genoeg, in het particuliere bedrijfs!even werd nauwelijks meer verdiend
dan in de werkverschaffing en op de organisatie van de werkverschaffing in de
gemeente viel weinig aan te merken, zo !uidden de conclusies van de meerderheld van de Raad.
Er is nog een ander argument dat de hierboven gegeven visie ondersteunt. Alle
maatrege!en zijn door de autoriteiten, inzonderheid de burgemeester gesteund
door de Commissaris der Koningin en de regering, genomen zonder raadpleging
van de dernocratisch gekozen bestuursorganen. Een verzoek van de SDAPfractie in de Gemeenteraad om een spoedvergadering uit te schrijven over de
alkondiging van de staat van beleg werd door de burgemeester genegeerd. Pas
op 21 apri!, toen de staking al een week was afge!open, werd over de genomen
maatrege!en in de Raad gedebateerd. Of de burgemeester bang is geweest niet
vo!doende politieke steun voor zijn beleid te krijgen, weet 1k niet. Mocht dat zo
zijn dan heeft hij zich ten onrechte ongerust gemaakt. Met slechts vier stemmen
tegen - alleen de SDAP-fractie - werd zijn beleid goedgekeurd. Ze!fs een motie
van de SDAP, waarin bij de minister op de doorvoering van een !oonsverbetering in de werkverschaffing werd aangedrongen, haalde het in de Raad van
Oostste!!ingwerf niet.43 1k weet niet of de burgemeester en de !eden van de
Gemeenteraad die zich tegen de laatstgenoemde motie verklaarden dat ze!f in de
gaten hebben gehad, maar de uits!ag van deze stemming toont aan dat er voor de
arbeiders in de werkverschaffing !angs de door al de partijen in de Raad
gepropageerde !egale weg weinigte bereiken vie!.
De achieruilgang na 1925
De staking van 1925 b!ijkt achteraf gezien als een keerpunt in de geschiedenis
van Appe!scha en van her anarchisme te kunnen worden aangemerkt. Zij was de
!aatste in de reeks grote stakingen die sinds 1888 in Appe!scha had plaatsgevonden. De anarchisten hadden er een vooraanstaande rol in gespeeld. Ook uit
andere gegevens - de verkiezingsuits!agen en het aantal belegde vergaderingen 238

kan men opmaken dat de beweging in doze tijd op het toppunt van haar macin
heeft gestaan. In de jaren hierna komen er steeds meer aanwijzingen dat haar invloed aan het teruglopen was. Zo heeft blijkens de verkiezingsu its lagen, de
SDAP na 1925 lets van het verloren gegane terrein kunnen herwinnen. In 1926
kreeg de partij ook organisatorisch hier weer voet aan de grond.44 Voor een deel
is dit herstel ongetwijfeld ten koste gegaan van de anarchisten. De grote
terugval begon echier na 1932: in slechts enkele jaren tijds heeft de beweging
toen het grootste deel van haar aanhang aan de communisten verspeeld.
Als bewijs voor doze ontwikkeling beschouw ik wat in 1932, op een moment
dat in Appelscha de sociale spanningen weer eens hoog waren opgelopen, over
de plaatselijke politieke verhoudingen word opgemerkt. De dreigende situatie
heette to zijn ontstaan, omdat hier meer dan elders "communistische ideeen naar
voren waren gekomen".45 De lezer zal zich herinneren dat in 1925 de boosdoeners nog vooral onder de anarchisten werden gezocht. Dat de achteruitgang toen
bijzonder snel is gegaan, kan worden afgeleid nit de grote stemmenwinst van de
CPN tussen 1933 en 1935. In deze!fdejaren begon het aantal door de anarchisten belegde vergaderingen snel terug to lopen. In de volgende bladzijden zal 1k
aan de hand van de voornaamste gebeurtenissen ult de tijd na 1925 dieper op de
oorzaken van het hier gesignaleerde verschijnsel ingaan.
In de tweede heift van de twintiger jaren is bet niet meer tot grote acties in
Appelscha gekomen. Aileen in 1928 dreigde de situatie nog een keer nit de hand
to lopen in de werkverschaffing. Op versehillende plaatsen in Z.O.-Friesland
werden door de arbeiders Comités van Actie opgericht.46 De enige plaats in
Ooststellingwerf waar dit gebeurde, was Appelscha. Uit de door de actievoerders geformuleerde hoofdeis - een verhoging van bet loon tot 35 ct. per our blijkt dat zij een poging hebben willen doen om de nederlaag van drie jaar
eerder nit to wissen. In april werden twee demonstratieve vergaderingen in de
gemeente belegd - een in Oosterwolde en een in Appelscha - waarop o.a. de
vrije socialist Simon Brinksma nit Jubbega het woord voerde.47 Het bleefechter
rustig.
In hetzelfde jaar rees in Appelscha verzet tegen het besluit van het gemeentebestuur alleen nog georganiseerde werklozen tot de werkverschaffing toe to
Iaten.48 Bedoeling van de maatregel was dat meer arbeiders een deel van het
jaar steun nit de werklozenkassen van de bonden ontvingen, waardoor de druk
op de werkverschaffing zou verminderen. In september organiseerde de 'Plaatselijke Arbeidersvereniging Appelscha - waarschijnlijk een ad hoc vereniging,
er wordt naderhand nooit meer iets van vernomen - een protestvergadering.49 In
oktober richtte zij zich in een adres tot de Gemeenteraad.50 Uit de verslagen van
de Raadsvergaderingen van oktober on november 1928 blijkt dat B. en W. op de
ingeslagen weg wilden voortgaan, al beloofde men wel enige soepelheid to
zullen betrachten. Een blijvend gevolg van de gemeentelijke maatregel is
geweest dat in hetzelfde jaar in Appelscha weer een afdeling van de landarbeidersbond van het NVV word opgericht.51 Zoals ik eerder de opheffing van de
afdelingen van de bond en de SDAP verklaarde als tekenen van de malaise die
het democratisch socialisme in het begin van de twintiger jaren doormaakte,
meen 1k omgekeerd de heroprichting van de partijafdeling in bet laatst van 1926
en de afdeling van de landarbeidersbond in de zomer van 1928 als bewijzen
voor een zeker herstel to mogen uitleggen. Doze zienswijze wordt bevestigd

door bet in Appelscba bij de Gemeenteraadsverkiezing van 1927 en de Tweede
Kamerverkiezing van 1929 groeiende stemmenaantal van de SDAP (1925: 264,
1927: 353 en 1929: 369). Dat de partij hard voor dit succes heeft gewerkt, kan
men opmaken nit het feit dat zij in deze jaren een aantal vooraanstaande
sprekers naar Appelscba afvaardigde. In 1927 kwam Cees Werkhoven, de
secretaris van de partij, bier op bezoek,52 in 1928 Sannes, vooraanstaand
kamerlid en iijsttrekker,53 en in 1929, een verkiezingsjaar, nogmaa!s Sannes en
tweemaal Koos Vorrink, de leider van de AJC (de Arbeiders JeugdcentraLe).54
Tijdens deze bijeenkomsten kwam het meer dan eens tot een confrontatie met
de anarchisten, doordat deze Iaatsten iemand stuurden om te debateren en de
SDAP-spreker en later de afde!ing de toegeworpen handschoen opnamen.
Waarschijnlijk dachten beide partijen dat zij zich zo beter konden profileren.
Als voorbeeld biervan noem ik het debat tussen Cees Bosma, een in die dagen
bekend anarchistisch spreker uit Heerenveen, en Cees Werkhoven (bijiage 4).55)
Daarbij kon de Iaatstgenoemde niet nalaten crop te wijzen dat de anarchisten en
in het bijzonder de dienstweigeraars onder hen Iandelijk gezien een onbetekenende groep vormden. Letterlijk sprak hij over "anderhalve man en een paardekop". Ongetwijfeld was dit een handige zet van Werkhoven. Het feit dat de
anarchisten landelijk nauwelijks een vuist konden maken, is zeker een factor
geweest die tot hun achteruitgang heeft bijgedragen. Dat de SDAP daar in deze
jaren van heeft geprofiteerd, blijkt ook nit de verkiezingsresultaten. De verkiezingen van 1927 en 1929 hadden in Ooststellingwerf en in Appelscha een vrij
gunstig verloop voor de SDAP. Toen echter in de volgende jaren de economische situatie snel verder verslechterde, keerde ook her politieke tij zich weer
tegen haar. Bij de na 1931 gehouden verkiezingen zat de SDAP meestal in de
hoek waar de slagen vielen. Met de vele acties die in deze jaren zijn gevoerd,
heeft de partij zich zelden kunnen en waarschijnlijk ook niet willen bemoeien.
Maar in tegenstelling tot dejaren twintig waren het flu niet de anarchisten, die
het meest van zich deden spreken. Andere partijen en groepen hebben zich veel
heftiger geroerd.
Begin 1931 horen we voor het eerst sinds Lange tijd weer van onrust in de
werkverschaffing. Er werden vergaderingen gehouden in Jubbega en Appe!scha,
maar gevolgen hadden die vooraisnog niet.56 Het lijdt echter geen twijfel dat
door de fors gestegen werkloosheid de spanningen waren toegenomen. In
augustus van hetzelfde jaar werd in de Gemeenteraad over de opneming van
grote groepen werklozen in de werkverschaffing gezegd dat "wegens de anarchistische geest die onder de arbeiders komt, het beter is niet te veel op één
complex te plaatsen".57
De crisis raakte in deze jaren niet alleen de arbeiders, ook veel kleine boeren
en middenstanders werden er evenzeer het slachtoffer van. Dit leidde eind 1931
tot een initiatief, waaraan in dit verband bijzondere aandacht moet worden besteed. Op 27 november werd door De Ooststellingwerver melding gemaakt van
de oprichting in de gemeente van een afdeling van de 'Landelijke Crisis Unie',
die wilde proberen "tot radicale verbetering van de bestaansvoorwaarden van
boeren en arbeiders' te komen. Tot de initiatiefnemers behoorden mensen van
verschillende politieke overtuiging als de communist Jan Herder en de latere
nationaal-socialist Jan van Weperen. Omdat al de hier genoemde personen
woonachtig waren in de buurtschap Weper onder Oosterwolde werd kortheids240

halve ook wel gesproken over 'de beweging van Weper'. Begin december
organiseerde zij een groot aantal vergaderingen in bijna al de dorpen van de
gemeente (ath. 128).

iaudeIke Crisis Ott
Broote Openbate Bijeenkomsten
zullen worden gelidüden te:
l-laulerwijk, -Dinsdag I Dee, s av. 7 uur, bij Kok.Appelseha, Donderdag 3 Dec., 's ac'. 7 uur, bij de Wits.
Oosterwolde fochteloo en Langedijke, Vrijdag 4 Dec.,
's av. 7 uur, WJ Bñilnsma.
Donkerboek en Hãule, Woensdág 2 Dec., 's av. 7 Utar,
bij van Dijk.
Makkinga, Zaterdag 5 Dec., 's nam. I uur, bij Bounia.
EIsIoo, MaTandak 7 Dec., ' av. 7 uur, bij R. Veen.
Olde- en Nijeherkoop, Dirisdag 8 Dec.. 's av. 7 uur, bij Tjalma.
Om te komen tot radicale verbetering van de bestaansvoorwardep van boeren en arbeiders.
J. HERDER, Nw.-Weper.
J. VAN WEPEREN Az., De PoeI.
TJ, J. DIJKSTRA, Nw.-Wpr.
Aft. 128. Advertentie waarin voor het eers! de Crisis-Unie van zich iaat horen
(november 1931). Bron: De Ooststellingwerver, 27 november 1931. Zocis het
zo vaaic gaat met dit soort goed bedoelde activiteiten liep na een aanvanke1k
zeer voorivarende start het en!housiasme spoedig terug. In de krant worden no
1932 geen activi!eiten van de Unie meer genoemcl. Het enige langer doorwerkende gevoig van haar op!reden is geweest de aanhang die de beide door
Hendrik van Houten geleide organisaties - de Bond van Landpachters en de
CDU- in Ooststellingwerf wisten te verwerven.
Het succes was groot: in Oosterwolde trok de vergadering van de Unie, waarop
bet woord werd gevoerd door de voorzitter van de Bond van Landpachters,
Hendrik van Houten, 600 bezoekers. Na afloop van de vergadering lieten 150
van hen zich als lid van de genoemde bond inschrijven.59 Uit dit voorbeeld
wordt ook duidelijk met welk oogmerk de Unie was opgericht. In dezelfde tijd
werd door het parlement het ontwerp behandeld voor een nieuwe pachtwet, die
meer bescherming aan de pachiers moest bieden.60 Op deze manier hoopte men
vooral de bestaanszekerheid van veel kleine boeren te kunnen verbeteren. De
Bond van Landpachters was politiek een neutrale organisatie, die zich al sinds
1922 voor een verbetering van de pachtwetgeving inzette.61 Oprichter en
voorzitter ervan was de al genoemde Hendrik van Houten, die in het begin van
dejaren dertig ook de leider werd van de CDU, een nieuwe politieke partij, die
zich vooruitstrevend-protestants noemde en principieel tegen de bewapening
was.62 Op grond van deze gegevens kan het initiatief tot opricbting van de Unie
worden gekenschetst als een poging een samenwerking tot stand te brengen
tussen alle partijen, groepen en personen, die een radicale verandering van de
samenleving nastreefden. Zoals een aantal van mijn informanten mij meedeelde,
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heeft deze gedachte ook veel anarchisten aangesproken. Al meteen in december
1931 werd in Appelscha een afdeling van de Unie opgericht (ath. 129). Ze had
23 leden, in bet bestuur zat o. a. de anarchist A. van der Veen jr.63

Crisis-Unie - Afd. Appelscha.

Openbare . Vergadering,
op Maandag 21 Dec., in Comp, Hotel DE VRIES
te Appelscha.
Bespreking: Hoe moeten we uit deze wanhopige toestanden
komen, en weike wegen wil tie Crisis-Unie bewandelen,
om van een beter bestaan verzekerd te zijn voor ieder die
daar recht op heeft.
Narnens 't vi. Bestuur,
A. v. d. VEEN Jr.

Aft. 129. A dvertentie van de afdeling Appelscha van de Crisis- Unie ondertekend door de anarchist A. v.d. Veen jr. (december 1931). Bron: De Ooststellingwerver, 18 december 1931.
Naar de bedoelde informanten, J. van Zanden en T. Veenstra, vertelden, hadden
ook zij meegeholpen propaganda voor de nieuwe beweging te maken. De Unie
mag echter beslist niet als een anarchistisch gezinde organisatie worden afgeschilderd. Toen de genoemde T. Veenstra tijdens een vergadering eens wat al te
nadrukkelijk van zijn anarchistische overtuiging blijk gaf, werd hem door de
voorzitter - Jan Herder - het woord ontnomen. Zoals ook in de advertentie in de
krant was meegedeeld, moest de Unie open staan voor alle mensen die wilden
strijden voor een betere samenleving. Dit bewijst echter ook dat de anarchisten anders dan in de jaren twintig - niet meer de enigen waren, die zich voor een
radicale hervorming van de maatschappij inzetten. Bijgevolg zal het voor hen
moeilijker zijn geworden zich duidelijk als aparte groep te profileren. Er waren
flu veel meer partijen en groepen, die ongeveer hetzelfde wilden en die een deel
van de anarchistische aanhang naar zich toe trokken.
Dit verschijnsel treedt terzelfdertijd aan de dag bij de onlusten, die zich in
januari 1932 voordeden in de werkverschaffing. Op een werkverschaffingsproject te Hoornsterzwaag in de gemeente Schoterland hadden 15 arbeiders enige
voormannen van de Heidemaatschappij ernstig mishandeld. De daders werden
gearresteerd en gevangen gezet in Leeuwarden. Omdat het conflict dreigde te
escaleren - de arbeiders hadden in Gorredijk vergaderd waarbij ook vertegenwoordigers uit Ooststellingwerf, met name uit Appelscha, aanwezig waren kondigde de burgemeester op 15 januari opnieuw de kleine staat van beleg af
(ath. 130). Samenscholingen van meer dan drie personen werden verboden, men
mocht tussen 10 uur 's avonds en 5 uur '5 morgens niet op straat zijn en in het
openbaar geen wapens of knuppels bij zich dragen. Door toedoen van de SDAPraadsleden A. Kleistra en H. Vondeling - de eerste handelde hierbij in opdracht
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Algemeene
Voorschrif ten
van Palitie.
Dc BIJRQEMEESTER van
OOSTSTELLINGWERF:
Brengt let openbare kennis, dat hij heden heeft uitgevaardigd de volgende algemeene voorsebriften van politic
voor de gerneente OoststelIingwerf.
Artikel I.
Het is verboden op of aan
den openbaren weg of op de
daaraan gelegen erveo tamer'scholingen of bijeenkomsten
van meet den dde peraonen
Ic organiseeren of daaraan
deel te nemen, tenzij met vergunning door of vanwege den
burgemeester gegeven.
Artikel 2.
Ret is verboden tusschen
des avonds tO our en des
morgens 5 our, behoudens:
wettige noodzakelijkheid op
den openbaren weg te zijnj
Arfikel 3.
Onverminderd bet bij de:
Wapenwet bepaalde is net vetboded zich zonder vergunning
van of vanwege den Surgemeester op of aan den openbaren weg he bevinden:
a. met knuppels of andere.
arrivals- of verdedigingsmiddelen, geen wapenen in den I
zin der wapenwef zinde
b. orders dan langs den
knrtsten weg gaande mar of
terugkeerende van den arbeid
met gereedschappen of werktuigen.
Artikel 4.
leder. die zich bevindt op
gedeelten van openbare wegen,
gelegen binnen 200 Meter atstand uit bet midden van in
den weg liggende kruisingen
of samentreftingen en bruggen,
sluizen, overwegen of andere
werken, is verplicht te gehoorzamen aan de hem door deF
politic opzichtens bet verkeer
op die weggedeelten gegeven
bevelen, daaronder begrepen

die bevelen, welke strekken
tot her in een daarbij aan It
geven richling verlaten daarArtikel 5.
Op gedeelten van openbare
wegen, gelegen binnen een
aistand van 200 Meter oil bet
midden van in den weg hg-,
gende door of vanwege den
Surgemeester in bet belang
der openbare orde daartoe
aangewezen kruisingen of
sameritreffingen en bruggen,
overwegen of andere werken
is gedurende den bij de Sanwijzing bepaalden rijd alle
verkeer anders clan krachtens
door of vanwege den Surgemeester verleende vergunning,
verboden.
Artikel 6.
Het is vtrboden zich zonder
schrittelijke vergunning van
den eigenaar of gebruiker he
bevinden op ervtn en landerijen aan anderen in eigendnm
of gebruik toebehnorende.
Arttket 7.
Onder weg wordt in deze
verordening made verstaan de
berm van den weg.
ti. Te bepalen, dat deze
voorschriften onverwijld sullen
worden afgekondigd en gehijietijdig in werking treden.
itt. Herinnert aan art. 443
van bet Wetboek van Strafrecht, tuidende
Htj, die een atgemeen
voorsebrift van politic, kractttens de Gemeentewet in
buitengewone omshandtgheden door den Surgemeester of den Commissaris des
Konings in de provincie
uitgevaardigd an afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste viji
en twining golden.
Oosterwo lde, den 12 Jan. 32.
De Burgemeeseer voornoemd,
E. V. DOUWEN.

Aft. 130. Advertentie waarin door de burgemeesterde kleine staat van beleg in
Ooststellingwerf wordt afgekondigd (12 janua.ri 1932). Bron: De Ooststellingwerver, 15januari 1932.
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van de burgemeester - werd echter voorkomen dat de onrust naar Ooststellingwerfoversloeg. Uit het verslag van de Raadsvergadering van eindjanuari blijkt
dat evenals in 1925 het besluit tot de uitvaardiging van de politievoorschriften
op eigen houtje door de burgemeester was genomen. Met name A. Kleistra die
tevens wethouder was, toonde zich hierover zeer verbolgen. Volgens hem was
in Ooststellingwerf niets gebeurd dat het nemen van een dergelijke maatregel
kon rechtvaardigen. Maar - en ook in dit opzicht is de situatie vergelijkbaar met
die in 1925 - de SDAP stond met deze opvatting geheel alleen in de Raad.
Uit de namen van de bij de actie betrokken mensen en organisaties blijkt dat
evenals bij de Crisis-Unie het initiatief nu niet alleen van de anarchisten was
uitgegaan. Als een van de leiders in Schoterland, die ook in Appelscha en
Oosterwolde het woord heeft gevoerd, wordt genoemd Simon Brinksma nit
Jubbega.65 Naar mij werd verteld was hij een vrije socialist, maar met duidelijke communistische sympathieen. Als dat nog had gekund, 10 voegde een van
mijn informanten eraan toe, zou hij waarschijntijk een aanhanger van Van der
Zwaag zijn geweest. In Appelscha hadden de anarchisten steun aan de actie
gegeven. Ben aantal van hen had in Leeuwarden meegedaan aan de protestoptocht naar de gevangenis, die door de politie uit elkaar was geslagen. Maar er
waren meer die meededen. In december 1931 was in Appelscha een afdeling
opgericht van de Internationale Rode HuIp (IRFI), een communistische mantelorganisatie.66 Het is bekend dat de communisten zich van dit soort op het oog
met met de CPN verbonden organisaties bedienden om weifelaars en andersdenkenden over de streep te trekken.67 Deze vereniging schreef begin februari een
vergadering nit, waarop mr. S. de Jong nit Drachten, die de verdediging van de
vijftien op zich had genomen, zou spreken. En hoewel De Jong wegens verhindering moest afzeggen, werd de vergadering een groot succes: de IRE! kon die
avond maar liefst 34 nieuwe leden in Appelscha noteren.68 Het verzet kwam dus
ook bij deze actie van verschillende groepen.
Waarschijnlijk door het succes van de Iaatstgenoemde vergadering aangemoedigd startte de CPN kort daarop een intensieve propagandacampagne. Op 3
maart 1932 sprak G. Roorda, de leider van de Friese communisten, in Appelscha.69 Veertien dagen later was hij bier at weer; nu om te debateren met de
anarchist W. v.d. Heuvel (afb. 131 ).70) Begin april berichtte De Oosstellingwerver dat in Appelscha een afdeling van de CPN was opgericht. 71 Hiermee was
onder invloed van de veranderde sociaal-economische verhoudingen een
hergroepering van de radicaal-politieke krachten tot stand gekomen, waarin
zich in de volgende jaren geen wezenlijke veranderingen meer zouden voordoen. Na 1934 voegde alleen ter uiterste rechterzijde de NSB zich bier nog bij,
maar die kreeg in Appelscha met echt veel aanhang. Al de hierboven genoemde
groepen ontwikkelden aanvankelijk bijzonder veel activiteit. Zo lijkt her alsof
de anarchisten en communisten etkaar in 1932 war betreft het aantal vergaderingen naar de kroon hebben willen steken. In april 1932 liet ook de Crisis-Unie
weer eens nadrukkelijk van zich horen: in een adres aan de Raad werd een
bedrag van maar liefst f 50.000,-- gevraagd voor steun aan kleine boeren en
middenstanders, aismede om een verhoging van de lonen in de werkverschaffing (aib. 132).72) Als een voorbeeld van een gecoordineerde actie waar vermoedelijk dezelfde groepen achter hebben gezeten, kan 1k noemen de op dinsdag 31
mei 1932 voor het Gemeentehuis gehouden demonstratie van de arbeiders

ME

I

op Donderdag 17 Maart in het
Compagnonshotel te Appelscha
tusschen

6 R.ODRDA• en W. v. d. HEUVEL
over: COMMUNISME of ANARCHISME.
Aanvang 7 uur.

Entree , 15 cent

Aft. 131. A dvertentie van de debatvergadering tussen de communist G. Roorda
en de anarchist W. v.d. Heuvel (1932). Bron: De Ooststellingwerver, 11 maan
1932. Dat als plants van handeling Appelscha werd ge/cozen kan nauwelks
toeva/lig 4/n. Van beide bewegingen vormde dit dorp het belangr(jkste bolwerk
in Ooststellingwerf
tegen de stopzetting van de werkverschaffing.73' Ge!ijktijdig met hen stond ook
een commissie van neringdoenden bij B. en W. op de stoep, die dezelfde wens
naar voren bracht.
Toch is er een groep die in dezejaren als de leider van het verzet mag worden
beschouwd - de CPN. Na 1932 worden de andere groeperingen volledig door
haar in de schaduw gesteld. Zo stelde de CPN zich in oktober 1932 achter de
zaak van 21 arbeiders uit Appelseha die van de werkverschaffing waren uitgesloten, omdat zij een dag vrij hadden genomen om te protesteren tegen het
'bezuinigingsplan We1ter'.74 Officieel trad de CPN hier op namens alle Werklozen Strijdcomites' (WSC's), maar dit waren eveneens communistische
mantelorganisaties. Bij het debat over de zaak in de Gemeenteraad toonden
bijna alle leden zich hevig verontwaardigd. Wat 'de eenentwintig' het meest
werd verweten, was dat zij op het werk hadden gepost om andere arbeiders te
bewegen mee te doen. Het kon toch niet zijn dat s!echts enkele mensen de hele
werkverschafflng konden plat leggen, werd in de Raad gezegd. Om weer tot het
werk te kunnen worden toegelaten, zouden de betrokkenen op zn minst excuus
moeten vragen, zo luidde het meerderheidsstandpunt van de Raad. De ARafgevaardigde M. de Boer wees de CPN aan als de veroorzaker van de onrust.
De SDAP, die probeerde enige verzachtende omstandigheden te vinden, zei in
andere woorden hetzelfde: de eigenlijke schuldige is Gerrit Roorda, die de
mensen tot deze daad heeft aangezet.
Dat de CPN bezig was de leiding van het verzet naar zich toe te trekken wordt
in de volgende jaren steeds duidelijker. Op 6 januari 1933 maakte Dc Ooststellingwerver melding van een adres aan de Raad van het WSC te Appelscha,
waarin op de verstrekking van extra kieding en dekking aan kinderen werd
aangedrongen. Op diezelfde dag was er volgens de krant door 30 werkioze
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Steunverleerling, enz.
B. en W. ad4iseerden:
.Me: Bestuur 'der Federatie
Ooststellingwerf der Landelijke
Crisis-Unie beeft rich tot Uwe
Vergadering gewend met bet
verroek out
le. een bedrag van F 50.000
beschikbaar te stellen en eenzeIfde bedrag bij bet Rijk aan
te wages teneinde daarede
de nood!ijdende landbouwers
en middenstanders te steunen,
vnornaoelijk voor her aanschaffen van kunstmesrstoffen
en bet verstrekken van toeslagen
2e. die arbeiders san de
werkverscbafling re onrtrekken,.
die zeif een bedriji bebben en
in normale omstandigheden
daarop werkzaao run met behood van de uitkeering;
Se. de loonen in de werkverschatfing en de daaroede
gelijk te stellen werkobjecten
to verhoogen
4e. de gelegenheid te openen I
on de arbeiders in de werkverscbaffing werkzaam te sellen bij denlandbouw voor
buitengewone werkzaatnheden
als egaliseeren. ontwatering,
diepspitten, verbeteren van
landweges. en:.
In een memorie van toeIichting. welke bij de stukken
tee inzage is ge!egd, heeft
adressanre haar verzoek nader
tnegelicbt.
Ten aanzien van bet onder
le genoemdc merken wij op.
dat wanneer or San de landbnuwers en middenstanders
steun moet worden verleend.
her op den weg dot Landsregeering ligt steunregelingen
in te voeren, opdat deze voor
bet geheele land gelqkelijk
zullen werken. De gemeenten
individueel zijn daartoe met
geroepen.
Net
ttrekken van dekleine
boeren aan de werkverschafon beboud van de ultflog met
keering is evenmin mogelijk
dit zoo in wezen overeen-

komen met eon steunregeling
die, bet is reeds meermalen
gezegd. de gemeente wet nag
invoeren.
Verhooging van de loonen
op de werkverscbaffingsobjecten beeft de gemeente niet in
bare band. Doze worden door
den Minister van Binnenlandscbe Zaken en Landbouw vastgesteld. In verband met de
scbier overal ingevoerde Iconsverlagingen in bet vrqe bedri5f,
zal van verhooging van de
arbeidaloonen op de warkverschalflngsobjecten wel geen
Ten aanzien an bet vierde
punt merken wij op, dat krachtens rasdabealuir van den 2
Maart j.l. den Minister van
Binoenlandsche Zaken en Landbouw is verzocbt een algemeene tnealag op de loonen
van landarbeiders, werkzaam
bett landbnuwers- en veeboudersbedriif in overweging
te wiVes, nemen. On no nogaals op een dergelijke regeling aan te dringen aclaten wij
Op grond van bet havenstaande stellen wij U voor op
de verzoeken van adressante
afwijzend te beschikken."
Aldus bij acciamarie besloten.

Afb. 132. Fragment uit het versiag van de Gemeenteratrisvergadering van maan
1932 betreffende de behandeling van een adres van de Crisis- Unie inzake extra
steunverlening aan noodl(jdende boeren, middenstanders en arbeiders in de
werkverschaffing. Bron: De Ooststellingwerver, 1 april 1932.
jongeren uit Appelseha gedemonstreerd voor het Gemeentehuis. Een maand
later ontving de Raad een adres van jongeren uit Ooststellingwerf, waarin om
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steun of werk voor jonge werkiozen werd gevraagd.75 De initiatiefnemer van
beide Iaatstgenoemde acties was de in september 1932 in Appelscha opgerichte
Communistische Jeugdbond (CJB).76
In april 1934 lag er weer een brief bij de Raad van het WSC te Appelscha,
waarin voor de opneming van oudere arbeiders in de werkverschaffing werd
gepleit.77 In de zomer van hetzelfde jaar kwam het op veel plaatsen in Nederland tot verzet tegen de door de regering doorgevoerde loonsverlagingen in de
werkverschaffing. In de Amsterdamse Jordaan ging het verzet over in een
oproer, waaraan door de autoriteiten met geweld een einde werd gemaakt.
Opnieuw waren er doden te betreuren - dit keer zeven.78 In Ooststellingwerf
vormde Appelscha een haard van verzet. Op 22 juni hielden ongeveer 100
arbeiders nit dit dorp een demonstratie voor het Gemeentehuis. 79) Een paar
weken later volgde een tweede soortgelijke actie aismede een schoo1staking.80
Veel ouders in Appelscha stuurden hun kinderen een aantal dagen niet naar
school. "Vooral aan de school aan de Derde Wijk ontbraken veel kinderen",
melddeDe Ooststellingwerver(afb. 113).
- Als protestuiting tegen
de steunverlaging van de werkloozen hebben vele ouders
alh. hun kinderen eenlge dagen
van de scholen teruggehouden.
Vooral aan de school aan de
derde wijk ontbraken veel kinderen.
Naar we vernemen is deze
schoolstaking thans weer opgeheven.
Aft. 133. Benchl betreffende de wegens de in de werkverschaffing doorgevoerde loonsvenlagingen gehouden schoolstoicing (1934). Bron: De Ooststellingwerver, 20juli 1934.
In mei 1935 stuurde de in Appelscha woonachtige communist Anne Kromhout
een tweetal brieven aan het Gemeentebestuur over de in het dorp heersende
sociale misstanden.' In de eerste stelde hi] vooral de erbarmelijke woontoestanden aan de kaak, waarvan door veel huiseigenaren misbruik werd gemaakt.
In de tweede drukte hi] zijn bezorgdheid nit over de op handen zijnde verdere
inperking van bet aantal arbeiders in de werkverschaffing. Waren B. en W. ook
niet van mening dat hier sprake was van een onaanvaardbare aanslag op het toch
al "veel te lage levenspeil', zo luidde zijn voornaamste vraag waarop hi] een
antwoord wilde hebben. Een maand later haalde de CPN bij de Gemeenteraadsverkiezingen twee zetels. Nameris haar deden Jan Herder nit Oosterwolde en
Anne Kromhout hun intrede in de Raad.82 Eén zetel had de CPN bijna geheel te
danken aan haar Appelschaaster achterban. Van de in totaal 751 communistische stemmen waren er maar liefst 270 afkomstig nit dit ene dorp. Aan het eind
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van hetzelfde jaar, in oktober, schreef een groep arbeiders uit Appelscha een
brief aan de Gemeenteraad over de te lage lonen in de werkverschaffing.83 Bij
de bespreking ervan stelde Kromhout zich onvoorwaardelijk achter hen op: een
loonsverhoging alleen was volgens hem nog niet eens voldoende, er zouden ook
meer werkverschaffingsprojecten moeten komen.
In februari 1936 namen Kromhout en 62 ouders van kinderen op de school aan
de Derde Wijk bet initiatief tot bet schrijven van een brief aan de Gemeenteraad
over de verstrekking van meer schoolvoeding aan de kinderen. 84) Thuis kon men
hun onmogelijk meer geven dan aardappelen, rijst en water. In maart kwam er
een adres bij de Gemeenteraad binnen van 'communistische arbeiders nit
Appelscha over de verslechtering van de situatie in de werkverschaffing.85
Behalve de CPN weigerden alle partijen bet adres te behandelen, daar het ging
om een schrijven van ongeorganiseerden die geen recht van spreken hadden.
Weer een maand later, in april, brak er in Appelscha een staking uit in de venen,
omdat de verveners de lonen wilden verlagen.86 Dc betrokken arbeiders werden
onmiddellijk uitgesloten van de werkverschaffing en de steun. In de Raad uitte
Kromhout bierover zijn verontwaardiging: "de veenbazen waren op deze manier
in een bevoorrecbte positie gekomen".8 B. en W. stelden zich echter op het
standpunt dat de arbeiders volgens de wet bet werk hadden te aanvaarden dat
hun werd aangeboden. Bovendien zou door anders te handelen juist steun aan de
stakers worden gegeven. Op grond van deze overweging weigerden B. en W. de
uitsluiting ongedaan te maken. De arbeiders moesten zich rnaar organiseren, zo
luidde hun advies. Kort hierna moest door de stakers het hoofd in de schoot
worden gelegd: de lonen gingen terug van f 17,-- naar f 15,-- per week.88 In
november 1936 lieten de anarchisten weer eens van zich horen. Door middel van
een brief in De Ooststellingwerver en een protestvergadering waarop Anton
Constandse bet woord voerde, keerden zij zich tegen de doorgevoerde devaluatie van de gulden.89 Door deze aanpak werden volgens hen de gevolgen van de
crisis opnieuw eenzijdig op de zwaksten in de samenleving afgewenteld. De
waardevermindering van bet geld zou leiden tot een stijging van de prijzen en
de winsten van de ondernemers, terwiji de lonen gelijk bleven. Helemaal aan bet
eind van het jaar tenslotte verscbeen in De Ooststellingwerver een uitvoerig
schrijven over de uitsluiting van maar liefst 57 arbeiders in de werkverschaffing.90 De opsteLlers waren de communist Anne Kromhout en de anarchist Jan
Veenstra, beide woonachtig in Appelscha (ath. 134). Zij riepen de inwoners van
de gemeente op hun handtekening te zetten onder een brief, waarin een uiteenzetting over de onrechtvaardige behandeling van de arbeiders werd gegeven.
In maart 1937 bereikte de Gemeenteraad her zoveelste adres van arbeiders uit
Appelscha, waarin op een verhoging van de lonen en de steunuitkeringen werd
aangedrongen, nu in verband met de door de devaluatie sterk gestegen p rijzen .9 D
Men hoopte dat de Raad bet verzoek samen met een adhesieverklaring wilde
doorsturen naar de minister. De grote meerderheid van de raadsleden voelde
echter, ondanks het betoog van Kromhout dat de prijzen veel meer gestegen
waren dan de minister had gezegd, niets voor een dergelijk initiatief. Kromhout
werd de mond gesnoerd met bet dooddoenertje dat de Raad machteloos stond,
omdat het hier hoofdzakelijk ongeorganiseerde arbeiders betrof. Op 18 juni van
hetzelfdejaar verscheen in De Ooststellingwerver een brief van Jan Herder over
de laatste door de minister doorgevoerde verslechtering in de werkverschaffing.
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Ingezonden stukken.
M. de Red.!
Wilt u zo geed zijn onderstaand als ingezonden In uw
bled te plaatsen? Bi; voorbaat
miju dank!
Met gemengde gevoelens
zal mijn advertentie in dit blad
gelezen rUn of worden. 1k ben
werkloos geworden, war op:
zicbzelf niets zegt. Dageliks
worden a arbeiders werkloos.
Mau - an dit is de reden
van dit schrlfven - no dwingt
de gemeente mil van f 7.50
per week te leven en de vol.
gende maand van r6.50. 1k
wag n.j. big deze steun die ik
ontvaug niets big verdienen.
1k vraag an aan ieder die een
normaal verstand heeft, kan
eta gezin van drie personen
blervan leven?
Op mljn berhaald aandringen
am mIJ meer stern iüt te keren
of op welke mauler dan ook,
te zorgen dat wit beboorlik
kunoen lever, kreeg 1k ten antwoord ,,wij kunnen niets meet
voor it doen, je ontvangt bet
ulterste'. Dir betekent in ouze
thai reveal als: .,verrek maar
Dc oorzaak van mijn werkloosheid is dit verouderd en
onprakties produktle en distributie stelsel, waarvan de butgemeester vertegenwoordiger
is. Big hem meet 1k din wezen
ow bet deel dat de aarde voor1
ons voortbracbt - want de

aarde geeft niet voor die an
die alleen, de aarde geeft voor
iedereen - op te risen. Er is
van alles genoeg. Big planmatige productie an distributie
meet this ook leder voldoende
kunnen krljgen Indian dit niet
bet geval Is, dan warden diegreen, welke te weinig antvangen. bestolen. Met deze
tbeorie ecbtcr bouden wit f 7.50
per week, d.w.z. blljven wit
kreperen. Wat te doen?
Wat zou een nrct doen als
big met een lege maag een
booischuur zag? Vragen of hi)
van Pletersen of Jansen is?
Neen hit zou nemen. Welnu
last 1k niet stommer zlJn dan
are ezel. 1k rat zi)n voorbeeld
navotgen. En no went 1k dat
de politic op zljn post zal zijn
en de gevangenis met open
deuren wacbt. Maar liever in
de gevangenis, dan vrlj rood
te lopen bit overvolle winkels
en opslagplaatsen an tevens
gebrek te llJden. 1k ben geen
dief. steel niet diefacbtig. maar
neem need gedwongen roved
als ml) toekomt.
J. A. VEENSTRA.

0

ndergeteekende verklaart
hlerbiJ—met verwijzen naar bet
ingezonden stuk—dat hij

genoodzaakt is het
neemrecht toe te passen
bij site geed gcsitueerden in
ziju omgeving.
Aelscha.
J. A. VEENSTRA:

Aft,. 134. A dvertentie en bericht, wuarin de anarchist J.A. Veenstra aankondigt
het neemrecht toe te passen (1937). Bron: De Ooststellingwerver, 12 inaart
1937. Net eet- en neemrecht mag worden beschouwd als een typisch anarchistisch beginsel. Dii is hel enige voorbeeld ervan dat ik voor Appelscha heb
kunnen vinden. 1k neeni hel bericht hier op, onidat op deze piaats over de
betrokkene wordt gesproken.
Hi] riep op tot een krachtig protest. Van zi]n kant zou hi] zich met vragen over
de kwestie tot B. en W. wenden.
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Begin januari 1938 drukte De Ooststellingwen'er een brief af van een zekere
A.W. uit Appelscha - misschien de anarchist Andries Witvoet, zoon van de
inmiddels overleden Jan Witvoet - waarin fei van leer word getrokken tegen de
working van het z.g. Crisiscomit6, 2 een onder leiding van de burgemeester
staande orgaisatie die o.a. door middel van col!ectes geld probeerde in to
zamelen voor extra steun aan de werklozen.9" Voor zover va!t na to gaan waren
de opbrengsten ervan in bet algemeen !aag. In 1933 kon in Appe!scha maar good
f 40,-- worden binnengehaald, wat neer kwani op iets meer dan I et. per hoofd
van de bevo1king.94 In 1937 leverde de col!ecte in de he!e gemeente slechts
f221,74 op.95 Daarvan word aan de werkiozen een bon voor kleding en schoeisel verstrekt van f 2,50, een uiterst schamel bedrag. "War moeten de armen
daarmee doen?", vroeg de briefschrijver zich verontwaardigd af. Sommige
arbeiders in Appe!scha waren zo verbo!gen geweest over doze fooi dat zij uit
protest de bon weer bij het Crisiscomitd hadden ingeleverd. Van welke zijde de
kritiek aflcomstig was, wordt duidelijk uit de tweede heift van de brief, waarin
de bemoeienis van de overheid met de werkverschaffing belachelijk word
gemaakt. Onlangs was er wel geld geweest voor de doorvoering van een z.g.
verbetering van de loonadministratie in de werkverschaffing. "Zeg benoem ook
flog een paar contro!eurs om na to gaan of er nog niet war af kan bij de arbeiders", zo besloot de schrijver op smalende toon zijn brief.
De laatste protestactie waarvan in De Ooststellingweri'er bericht word gedaan,
richtte zich tegen de in 1939 als gevoig van de oorlogsdreiging stork stijgende
prijzen.96 In dit geval ging her om een gecoordineerde actie waarbij - zoals her
word geformuleerd - "verschillende comité's" met elkaar samenwerkten. Op een
op 25 november in Oosterwolde gehouden vergadering stelden de arbeiders a!s
eis '25% loonsverhoging voor steuntrekkenden, arbeiders in de werkverschaffing, armiastigen en gezinnen van gemobi1iseerden".97 Om grotere steun voor
de actie to verwerven zouden in de vo!gende woken in meer dorpen protestvergaderingen worden georganiseerd. Wat daarvan is terecht gekomen, kan ik niet
zeggen omdat na I januari 1940 Dc Oosistellingwerver niet meer a!s bron kan
worden geraadp!eegd
Dit overzicht van de gebeurtenissen bevestigt de indruk die eerder ook uit
andere gegevens naar voren kwam, dat in de dertigerjaren het communisme de
be!angrijkste radicaal-socialistische stroming is geworden. Met name op her
terrein van de sociale strijd hebben zij grotendeels de vroeger door de anarchisten gespee!de rol overgenomen. Nog s!echts een enkele keer is aantoonbaar dat
de laatstgenoemden een actie hebben ontketend of erbij betrokken zijn geweest,
veel vaker is het initiatief echter a!leen van de communisten uitgegaan. Het
aspect hiervan dat ongetwijfeld de meeste verbazing wekt, is dat ook onder de
veen- en landarbeiders die altijd stork door de 'anarchistische geest' waren
bemnv!oed, bet cornmunisme in zo'n korte tijd de politieke hoofdstroming was
geworden. Bij de tijdgenoot die de uitkomst van de ontwikke!ing niet kon
voorzien, was die verbazing zo moge!ijk nog groter, naar blijkt uit een ingezonden brief in De Ooststelling-werver van 3 mei 1935. De schrijver ervan, iemand
van anarchistische huize, richtte zich tegen de in 'Het Volksblad', een spreekbuis van de SDAP, gemaakte opmerking dat bet anarchisme zijn tijd in Appelscha had gehad. Genoemde krant meende uit de uits!ag van de in april van dat
jaar gehouden verkiezing voor Provincia!e Staten to mogen concluderen dat de
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economische crisis meer in het voordeel werkte van de CPN en de NSB dan van
het anarchisme. De anonieme briefschrijver achtte deze stelling echter to ongenuanceerd. Uit andere feiten bleek volgens hem dat het anarchisme nog Lang
niet had afgedaan. Zo hadden ruim 100 arbeiders hun stembiljet blanco in de
bus gegooid en. 43 anderen bet bewust ongeldig gemaakt. Mijn infornianten
vertelden mij dat dit laatste vaak gebeurde door er een ezeltje op te tekenen een illustratie van de anarchistische slogan 'Alleen een ezel kiest zijn eigen
meester niet' - of er een spottende tekst op te schrijven. Uit dit aantal ongeldige
stemmen te concluderen dat bet anarchisme geen betekenis meer had, ging
volgens de briefschrijver veel te ver. Dat wit ik graag toegeven, maar vergeleken met de jaren twintig had zich ongetwijfeld een grote terugval voorgedaan.
Net aantal niet-stemmers was in Appelscha tot ongeveer 10 a 20% van de
kiesgerechtigden teruggelopen en zoals ik eerder heb aangetoond waren dat
waarschijnlijk nog niet eens alLemaal anarchisten. Evenmin viel te ontkennen
dat de CPN de grote winnaar was: zij haalde bij deze verkiezing in Appelscha
bijna 20% van de stemmen, even veel als de SDAP. Bij de Gemeenteraadsverkiezing twee maanden later zou haar percentage zelfs tot bijna 25 oplopen.
Minder overtuigend vind ik het andere argument van 'Net VolksbLad' dat ook de
NSB tot de winnaars in Appelscha mocht worden gerekend. In heel Ooststellingwerf had deze partij 6% van de stemmen gehaald, weliswaar duidelijk boven
het Friese gemiddelde van 3,2%, maar ver onder het landelijke van 8%. In
Appelscha lag het percentage ongeveer op dat gemeentelijke gemiddelde. De
grote uitschieter naar boven was echter Oosterwolde, waar de nationaal-socialisten meer dan 10% van de stemmen kregen. Voor Appelscha, het dorp in de
gemeente dat her zwaarst onder de crisis te lijden had, meen 1k bet oordeel van
'Het Volksblad' dan ook als tendentieus te mogen kwalificeren. Veeleer meet
bet grote verschil tussen Oosterwolde en Appelscha worden toegeschreven aan
de traditioneel radicaal-socialistische gezindheid van de arbeidersbevolking.
Dit maakte hen gevoelig voor de ideeen van her communisme, maar vormde een
schild tegen de propaganda van bet nationaal-socialisme. Voor deze zienswijze
pleit ook, maar dat kon de krant natuurlijk nog niet weten, de uitslag van de
Tweede Kamerverkiezing van 1937. In heel Ooststellingwerf haalde de NSB
toen nog maar 3% van de stemmen. In Appelscha kwam zij zelfs niet verder dan
2%. In dit dorp was dus bet merendeel van de NSB-stemmers heel snel de
schellen van de ogen gevallen.
Bijzondere aandacht verdient in dit verband bet slot van de brief, waaruit
blijkt dat de schrijver niet kon geloven dat de dagen van het anarchisme in
Appelscha geteld waren. Hij troostte zich met de gedachte dat het niet alleen
ging orn de getaismatige aanhang, maar ook om de verbreiding van de anarchistische ideeen. En wat dat betreft waren de vooruitzichten zelfs beter dan
ooit, want de beweging "doet haar invloed gelden in vele partijen'. Dat de eigen
aanhang terugliep, wilde hij bij nader inzien dus wel toegeven. Letterlijk
schreef hij hierover in zijn brief: "Al stemmen onze mensen (nu) op de een of
andere politieke partij, we zullen hen dit niet kwalijk nemen, al konden ze dit
beter toch niet doen, want men kiest zn eigen meester niet". Naar bet mij voorkomt, kan dit moeiLijk als een bcwijs voor toenemende invloed worden uitgeIegd. Vele jaren Lang hadden de anarchisten met de leus 'Alleen een ezel kiest
zn eigen meester niet' propaganda gemaakt tegen de 'stemdwang'. Kleine
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briefjes met deze tekst werden door hen geplakt over de officiele verkiezingsaffiches, een illegale daad waarvoor een boete kon worden opgelegd. Vooral in
Appelscha hadden zij hiermee jarenlang veel succes gehad. In 1925 had bier
maar liefst zon kwart van de stemgerechtigden niet aan de verkiezing deelgenomen. Vergeleken daarmee vallen de cijfers uit de dertiger jaren in het niet.
Eigenlijk kan de schrijver niet een argument noemen om zijn mening te staven.
De neergang van bet anarchisme was een niet te weerleggen felt - de brief uit
1935 toont alleen aan dat die real iteit nog niet tot ledereen was doorgedrongen.
Dezelfde neiging om de feiten te bagatelliseren trof 1k aan bij mijn informanten. Zij waren dan nog wel bereid te erkennen dat de beweging in de
dertiger jaren veel invloed had verloren, maar de aanhangers die bet hadden
laten afweten waren vooral de "wankelmoedigen, die het eens met de communisten of een van de andere alternatieve groepen wilden proberen". Daarbij
zagen zij volledig over het hoofd dat, hoe jammer misschien ook, bet succes van
een politieke beweging altijd voor een groot deel van dit soort mensen afliankelijk is. Ben andere reden die volgens hen de achteruitgang verklaarde, was de
grote mate van overeenkomst tussen het comniunisme, het anarchisme en de
andere protestbewegingen, in het bijzonder wat betreft de sociale politiek.
Daarom hadden zij bij stakingen en protestacties ook vaak met elkaar samengewerkt. Met dit argument zijn we weer terug bij de opmerking van de hiervoor
geciteerde briefschrijver dat de invloed van het anarchisme groter was dan uit
de cijfers valt af te leiden. Ben, zoals ik al zei, misschien troostrijke gedachte
die echter in feite een miskenning van de ernst van de situatie inhoudt. Naar
mijn mening kunnen voor het verschijnsel wel degelijk ook oorzaken van meer
structurele aard worden aangewezen.
Dc eerste daarvan is in bet bovenstaande a! enkele keren aangeduid: de
veranderde maatschappelijke opbouw. Appelscha was niet meer uitsluitend een
dorp van "anarchistisch gezinde' veen- en landarbeiders. Kleine boeren,
middenstanders en neringdoenden beschikten over eigen organisaties als de
Crisis-Unie, de Bond van Landpachters, de CDU en de NSB, die zich voor hun
belangen inzetten. Op sociaal terrein mochten de ideeen van deze organisaties
soms niet zover van het anarchisme afstaan, dat bet anarchisme er invloed op
had, is een volledig uit de lucht gegrepen bewering. Er waren ook anarchisten
bij betrokken, meer niet.
Als een andere belangrijke verkiaring zie 1k bet geringe resultaat dat bet anarchisme tot dan toe had kunnen boeken. Landelijk was de beweging ineengeschrompe!d tot een splintergroepering, waarvan - daarin had Cees Werkhoven
gelijk - geen kracht meer uitging. Ongetwijfeld leek op dit punt met name de
CPN een beter alternatief. De communisten konden zich laten voorstaan op het
succes dat in Rusland was behaald en dat in andere landen, gezien de aldaar
verworven machtspositie, eraan scheen te komen. Er is een aanwijzing dat de
Ooststellingwerfse communisten hebben getracht uit deze situatie voordeel te
halen. In een artikel in De Ooststellingwerver van 5 juli 1935 werd door Jan
Herder nadrukkelijk gewezen op de vele verbeteringen, o.a. in de landbouw, die
in de afgelopenjaren in Rusland waren ingevoerd. In 1937 maakte Jan Herder hij gold inmiddels in zijn partij als een deskundige op landbouwgebied - een
reis naar de Sowjet-Unie om met eigen ogen de vooruitgang te kunnen aanschouwen. Hij bezocht er ook een aantal staatsboerderijen.98 Br kan bijna geen
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twijfel aan zijn dat Herder hiervan aan de boeren en arbeiders in Ooststellingwerfverslag heeft gedaan.
Ben derde belangrijke factor lijkt mij de veel concretere inhoud van de cornmunistische leer. Daarin ging het niet zozeer orn de opvoeding van de mensen
tot goede socialisten' - daar kon later wel voor gezorgd worden - alswel orn de
verovering van de macht. Derhalve hechtten de communisten grote waarde aan
de opbouw van een krachtige partijorganisatie en het behalen van een zo goed
mogelijk verkiezingsresultaat. Met nadruk wil 1k crop wijzen dat deze opvatting
diepe wortels in de code socialistische traditie had. Waren de SDB en tot op
zekere hoogte ook Van der Zwaag vroeger niet dezelfde mening toegedaan
geweest? Volgens Van der Zwaag was wegens het propagandistische effect
ervan de deelname aan verkiezingen gerechtvaardigd. Dat daarbij bet uiteindelijke doel, de revolutie, niet uit het cog mocht worden verloren, vormde voor
voormalige 'Zwagianen', toenmalige anarchisten en latere communisten geen
strijdpunt. De grote stemmenwinst van de CPN in de jaren dertig toont aan dat
in Appeischa uiteindelijk rnaar weinigen principieel tegen het meedoen aan
verkiezingen zijn geweest. Van veel meet belang was voor de meesten of er aan
de verkiezing een partij, een groep of een persoon meedeed in wie men vertrouwen kon stellen. Was dat het geval dan werd, zoals men dat vroeger ook
voor Van der Zwaag had gedaan, de gang naar het stembureau gemaakt. Naar ik
meen, mag er een lijn worden getrokken tussen de voormalige invloed van Van
der Zwaag en de latere opkomst van het communisme.
Op grond van deze overwegingen - maar ten dele heb ik natuurlijk gemakkelijk praten orndat inmiddels de uitkornst van de ontwikkeling vaststaat - meen
1k de achteruitgang van het anarchisme in de dertigerjaren te mogen zien als bet
begin van het einde. De beweging heeft het verloren gegane terrein niet weer
kunnen heroveren. Op den duur bleef alleen een kleine groep van actieve leden
over, rnaar bet grootste deel van de aanhang had in de CPN een nieuw politick
tehuis gevonden. Toch zou ik de Appelschaaster anarchisten onrecht doen als 1k
het bij deze constatering zou laten. Van de overgeblevenen hebben velen zich
nog lange tijd met hart en ziel voor hun idealen ingezet. Afgaande op her aantal
berichten lijkt er zelfs een terrein te zijn, waarop vergeleken met de twintiger
jaren van een toeneming van de activiteit kan worden gesproken. 1k heb bet cog
op de strijd tegen bet na 1930 sterk in kracht toenemende militarisme. Ben reden
om de bovengetrokken conclusie te herzien kan hierin evenwel niet worden
gevonden. Dc anti-militaristische strijd vormde een van de laatst overgebleven
prograrnmapunten, waardoor de anarchisten zich tegenover andere groepen als
de CPN konden profileren. Het staat echter vast dat men er de massa nooit mee
heeft kunnen bereiken. Bovendien was, naar zal blijken, ook aan deze activiteit
al voor her uitbreken van de Tweede Wereldoorlog grotendeels een einde
gekomen.
Om dit punt in wat breder perspectief te kunnen plaatsen moet ik eerst lets
meer zeggen over de in de loop van dejaren dertig tanende invloed van bet antimilitarisme. Her anarchisme werd in deze tijd een van de weinige politieke
stromingen, die zich bleef inzetten voor ontwapening en dienstweigering. De
beide grote politieke partijen, de SDAP en de Vrijzinnig-democraten, die
vroeger voor eenzijdige ontwapening van Nederland hadden gepleit, lieten
omstreeks 1935 onder invloed van de toenemende internationale dreiging deze
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eis va1len.99 Het standpunt van de CPN ten aanzien van de aanwending van
geweld en het militarisme kan niet met dat van de anarchisten worden vergeleken. De communisten achtten het geoorloofd het kapitalisme met de wapens te
bestrijden. In deze tijd probeerden zij de soeiaal-democraten ertoe te bewegen
gezamenlijk de strijd aan te vatten tegen het fascisme, dat werd gezien als de
meest verwerpelijke uiting van het kapitalisme (de z.g. Vo1ksfrontgedachte).100
Naast de anarchisten waren er nog slechts één k!eine politieke partij - de CDU en enige kleine niet politick gebonden groepen als de Jongeren Vredesactie
(JVA) en Kerk en Vrede - beide van protestants-christe!ijke origine - die
propaganda voor eenzijdige ontwapening en dienstweigering bleven maken.10
Voor de werkkracht die deze groepen aan de dag hebben ge!egd, kan men
bewondering hebben. Bet stond echter bij voorbaat vast dat zij voor deze
doe!stelling nooit de meerderheid van de bevo!king achter zich zouden krijgen.
Dit is ook bet beeld dat uit de gegevens over de activiteiten van de Appe!schaaster groep oprijst: een krachtige en doorgaande propaganda die hoofdzake!ijk de trouwe aanhangers in beweging bracht, maar niet leidde tot een
werkelijk massaa! verzet. De eerste keer dat de Appelschaaster anarchisten via
de krant meer ruchtbaarheid aan de anti-militaristisehe strijd gaven, was in De
Oossstellingwerver van 18 december 1931. In een ingezonden brief deed de
dienstweigeraar Wobbe Witvoet - een oomzegger van de al meermalen genoernde Jan Witvoet - een boekje open over de behandeling die hem en een aantal
mededienstweigeraars, onder wie uit Appelseha ook Jan Baron, ten deel was
gevailen in de strafgevangenis van Scheveningen. Wegens onbehoor!ijk gedrag
waren op 31 mei van dat jaar 14/15 dienstweigeraars uit hun cellen gehaa!d en
hardhandig afgeranse!d. Het meest stuitende van de gebeurtenis vond Witvoet
echter dat de strafoefening was goedgekeurd door ds. Van der Heide, regent van
de gevangenis en Kamerlid van de SDAP. Door deze aantijging kreeg de brief
een duidelijk propagandistische strekking. Witvoet wi!de de in zijn ogen
tweeslachtige bonding van de SDAP tegenover de anti-mi!itaristisehe strijd aan
de kaak ste!len. De SDAP in Ooststellingwerf !iet het er dan ook niet bij zitten.
Twee weken later schreef H. Vonde!ing uit Oosterwolde in deze!fde krant dat
hij van ds. Van der Heide had gehoord, dat de betrokkenen door geweldp!eging
en wangedrag de afranseling zelfhadden uitge!okt. De briefwisseling die hierop
volgde, ontaardde in een scheldpartij. Zo ste!den Witvoet en een aantal medestanders die zich in de discussie mengden, dat ds. Van der Heide een voorbee!d
vormde van de "verwerpelijke baantjesjagerij", waaraan vele SDAP-ers zich
schuldig maakten.
Dit was de eerste brief die een lange reeks van berichten over het anti-militarisme inluidde. Goed anderha!fjaar later was de SDAP weer het doelwit van een
propagandistisehe actie. Op 21 juli 1933 keerde een zekere H. te 0. - waarschijnlijk de anarchist en dienstweigeraar W. Hielkema uit Oosterwo!de - zich
in De Ooststellingwervet- tegen de door de SDAP en het NVV aanbevo!en
boycotactie van Duitse waren. Maar eigen!ijk had zijn brief weinig met dit
onderwerp te maken. Na de actie te hebben afgedaan als typerend voor de slappe
bonding van de soeiaa!-democratie tegenover het opkomend Duitse militarisme
en fascisme stapte H. over op de bespreking van wat hij noemde de werkelijke
anti -mil itaristische strijd, die al!een door de anarchisten word gevoerd. Volgens
hem stond er maar een weg open om bet militarisme werke!ijk de wereld uit te
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krijgen - de massale dienstweigering. Een opvallende uitspraak van hem hierbij
is dat de communisten wat deze kwestie betreft op een !ijn met de sociaaldemocraten kunnen worden gesteld.
De frequentie van de acties nam in de volgende jaren sterk toe, wat ongetwijfeld met de snel oplopende internationale spanning verband houdt. Op 2
april 1934, dat was op Paasmaandag, werd door de samenwerkende anarchistische groepen in Noord-Nederland een 'Groot dienstweigeraarscongres' belegd
in Oosterwolde (ath. 135 en bijiage 5). 112)

GFOOT

Die ostweigeringscoogres
op Paaschmaandag 2 April te
Oosterwolde, in Hotel ,,De Zen".
ALBERT DE JONO van Haarlem.
COR HUISMAN van Gouda.
LIE HEIJNEN van Groningen.
JO DE HAAS van Amsterdam.
Mr. S. K. DE WAARD van Groningen.

Met medewerking van Spreekkoor en Muziekvereeniging.
Aanvang 10 our v.m.

Dagkaare 25 Ct.
Eriesch Prop. Comite I.A.M.V.
Noord. Pro, Coinite.

Aft. 135. Advertentie van het in 1934 in Oosterwolde georganiseerde dienstweigeringscongres. Bron: De Ooststellingwerver, 30 macit 1934.
Vermeldenswaard zijn vooral de thema's die aan de orde kwamen: de strijd
tegen het opkomend fascisme en nationalisme en de athrokkelende steun voor
het anti- militari sme bij de 'burgerlijke partijen', waarvan de SDAP met name
werd genoemd. Jo de Haas, een van de sprekers, stelde bier als een van de
weinige "lichtpuntjes" tegenover "dat onze beweging nog springlevend is".
Gelijktijdig moest hij echter toegeven dat de anarchisten met hun standpunt
"geen passieve duizenden grijpen, maar slechts radicate tientallen", of te wel
precies zoals 1k al zei, voor een radicale aanpak van bet anti-militaristische
vraagstuk was geen brede steun bij de massa te verwerven.
Ongeveer een jaar later, op tweede Paasdag 1935, werd nog eens een soortgelijk congres in Oosterwolde georganiseerd.'°3 Als het centrale thema van de
bijeenkomst werd flu gekozen: bet militarisme krijgt geen kans als "het yolk de
oorlog niet wenst". Om de juistheid van die stelling te bewijzen werd in een
groot artikel in De Ooststellingwerver een opsomming gegeven van een aantal
gebeurtenissen ult de wereldgeschiedenis die, doordat het yolk het gebruik van
geweld afwees, een andere wending hadden genomen dan de machthebbers
wensten. Zo hoopte men de mensen ervan te overtuigen dat hun macht groter
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Gaarne zagen wif nuderstaande in verband met een
advereentie elders in dit Wad,
in ow veelgelesen bled geplaatst. BIf voorbaal onse
vriendelike dank.
Dc bescherming tegen luchi-'
aanvallen is besig sea wee te
warden; Dit betekene dat de
militaristiese parade en oorlagsstemmingmakerij dan verpliche door bet- gehele yolk
gesteund. Sal macten worden.
Stood bet no an toe een
ieder vt-if aan due lugubere
grap welke zictr nsanifesleert
door een lichtendaverij, papieren bommest an denkbeeldige gewonden, at of niet mee
te clued, vooreaan sal Ceo ieder
op straffe van gevangenisverpliche sun aan due misdadige
poppenkaseerif mee IC doer.
Misdadig, want eteelike mlJitair deskundigea, ebemici en
psychologen, hebben verklaard
an aangetoond dat: ,,bescher
ming van de burgerbevolking
tegen lucbtaanvallen onniageIlk is
En de middëlen self, weike
de
Iuchebeschermingsdienst
aangeeft, zijn ten bewijs voar
de onmogelikheid van beacherming tegen aanvallen - uit - de
lucht. Wit willien ter illisstratie
enkele green dott -uit-- een
an false verschenen handlei
ding bif lucheaanvallen. sanien
gesleld door bet hoofd der
luchtbeschercningsdienst te (Ybbergen, de beer J. M Tesser.
Wif citeren
IL. Hangen. alt-bet yenseer, hetgeen u nice most doer,
want bet is seer gevaarlijk
indien gij U er San gewend
aleljd an op elk nsoinene vei.
hg te handehen, knot gij dci
gevolgen van een bombarde--.
meni ontgaan".
Ons vaarslehhingsvernsageni
schiet hierbif tekare. lou bee
cog geven als men sijo hoofd
binnenshuis houde, bif een
bommnregen van brysante
bommen, welke door ses verdiepingen heenslaan, valgens
de deskundigen self?
reis .. In de hem
indien hif slope (sic I) uiestappen an in bet veld, can clod
van de spnorbaan gaan higgen.
Indien de trein danrrijdt, under
de banken gaan liggen?' Zeker
am er later ongedeerd ander
vandaan te worden gehaald,

o. 'op

als de trein San scherven uigt.
En hoeveel souden at dan
onder de harken kunnen hggent ? Wal naïf
En am u gerush he stellen
voor de bommenregens, kame
men u Vertellen dat de trelleans van de bammen so gering is, dat men at rich best.
tegen beveiligen lean. Van de
00 bainmen, welke op bet
Slaatsspoar souden warden
geworpen, souden haagstens
drie bun doel Ireften, dos het
Staatsspoor. Onse vriend '/crgat echler dat de avenge 97
bammen loch op de stad netrkamen en two vernielend week
sullen dnen. En dan is do
,Zeven Provincien' en cog
am It bewijsen dat de Crefleans wêh groot is.
Daarnaase hebben wij nag
de brand he Amsterdam als
een demonshrahief bewijs, dat
wij gelifk hebben, als wij zIggen, dat luchlbeschermingfarmidabehe ansin is. Ala bee in
vradeshijd niet mogehijk blifkl,
am met een uitersl perfecte
brandweer 8 menschen bif een
binnenbrandje van de vuurdood te redden, hoe sal men
dan in onrlogstijd wanneer
ahles zoveel moeihiker is, een
gehele sead beschermen, welke
op too en meer plaatsen legehijk in brand is geshingerd
En cog am andere redenen
dan am de onmogtlikheid van
huchhbescherming sift, wij Idle
legenstanders van due parade,
maar dat suit u horen, met
cog veel averluigender bewifZen op ansI apenbare vergadening te Appelscha an Ooslerwolde op 5 an 6 Maarl
(sic adventenlie).
Oud en fang, socialist en
geseten burger, gij, u, wij, is
iedereen words bedreigt met
brysanle bommen, gifgassen,
pest en cholera-baciuhen. (iii
crouwen, die so ijverig handtekeningen versameiden tegen
de oorlog en gij anderteekenaars, verwschten wij in net
bizonder. Toont, dat bee U
ernst is met ow handlekening
an getuigt door ten overweldigende opkomst mede dat de
enige bescherming tegen al
de vernielende ehemeneen, als
bbvengenaemd, de slrijd v aor
de vrede is.
Dc besturen van de
Dageraad en Vrije Oroep,

Aft. 136 Ingezonden brief tegen de door de gem eente georganiseerde luchtbescherm ingsoefeningen (1936). Bron: De Ooststellingwerver, 28-2-1936
was dan zij waarschijnlijk zelfdachten. Ook de traditiegetrouw in dat jaar weer
in Appelseha te houden Pinksterlanddagen zouden volgens een latere brief in De
Ooststellingwerver deze keer nog meer dan anders in het teken staan van de
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anti-militaristische strijd.'°4 Gelijkgestemde groepen als P/A en de Studenten
Vredesactie hadden toegezegd te zul!en komen. Er zou vooral worden gesproken over onderwerpen als de "oorlogsbestrijding" en de "kracht van het antimilitarisme'.
In het volgende jaar leidde een door de Appe!schaaster anarchisten opgezette
actie tegen de wet op de luchtbescherming tot een incident dat door de autoriteiten hoog werd opgenomen. De regering had besloten dat wegens de toenemende oorlogsdreiging maatregelen moesten worden genomen om de burgerbevolking te beschermen tegen !uchtaanvallen. Er kwam een wet die de mensen
verplichtte bij een derge!ijke dreiging de huizen te verduisteren en de lichten
binnen en buiten te doven. En opdat iedereen zou weten wat precies moest
worden gedaan, kregen de gemeenten opdracht luchtbeschermingsoefeningen te
organiseren. In een ingezonden brief in De Ooststellingwerver van 28 februari
1936 tekenden de anarchisten echter bezwaren tegen de wet aan (aft. 136).
Vo!gens hen zou de regering de ware bedoeling ervan verbloemen. De overheid
wilde op deze wijze het hele yolk in de oorlogsvoorbereiding betrekken. Dat
mocht misdadig heten, omdat de mensen ten onrechte een gevoel van veiligheid
werd gegeven, daar in de praktijk geen effectieve bescherming tegen een
bombardement mogelijk was. Naar uit een advertentie in dezelfde krant blijkt,
richtte debrief zich in het bijzonder tegen een op 12 maart in Oosterwolde - in
de andere dorpen moest nog een organisatie ervoor worden opgebouwd - te
houden luchtbeschermingsoefening. Het gemeentebestuur riep iedereen op
eraan mee te werken dat op de avond van die dag - over het aanvangstijdstip zou
via de radio-centrale nadere mededeling worden gedaan - in het hele dorp de
!ichten uit en de huizen verduisterd zouden zijn. Naar uit een advertentie van de
burgemeester in De Ooststellingwerver van drie weken later kan worden
opgemaakt, was de oefening echter door sabotage mislukt (aft. 137). Wat er
was gebeurd, wordt in de tekst van de advertentie precies omschreven. De
burgemeester !oofde een beloning van f 100,-- uit voor degene die weet wie
tijdens de !uchtbeschermingsoefening een stromijt in brand heeft gestoken, een
kabel van de radio-centrale alsmede telefoondraden heeft doorgesneden, en een
straat!antaarn heeft vernield. Gezien debrief van 28 februari mocht het voor de
hand liggend heten de daders in anarchistische kring te zoeken. Dat ook de
autoriteiten die mening waren toegedaan, werd door mijn informanten bevestigd; in de krant valt verder niets meer over het voorval te lezen. De politic heeft
echter wet degelijk geprobeerd de daders te vinden. Twee leden van de Appe!schaaster groep werden wegens vermeende betrokkenheid bij de zaak opgepakt
om op het politiebureau te worden verhoord. Maar omdat de verdachten alles
ontkenden en er geen bewijzen waren, had men hen weer moeten laten gaan.
Naar nu werd toegegeven, had de politic echter we! degelijk 'de goeden' te
pakken; zij had alleen niet geweten dat er nog een derde persoon bij betrokken
was geweest. De namen van de drie daders kan ik hier niet vermelden, omdat
twee van hen nog in leven zijn.
De gebeurtenissen zouden elkaar in de volgcnde maanden snel opvo!gen: de
jaren 1936 en 1937 vormen duide!ijk het hoogtepunt in de anti-mi!itaristische
strijd. Op I mei 1936 verscheen in De Ooststellingwerver opnieuw een ingezonden brief van de at eerder genoemde W. Hielkema over de s!echte behande!ing
van de dienstweigeraars, met name in de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen.
257

BEKENDMAKIN6.
De BURGEMEESTER van
OOSTST-ELLINGWERF maakt
beliend, dat door den Minister
van justitie

een belooning van 1100.wordt uitgeloofd aan dengene
of degenen, die aan de Politie
zoodanige inlicbtingen verschaft of verschaffen, dat de
dader of daders van bet in
brand steken. van een stroomijt, bet doorknippen van een
kabel van de radio-centrale en
van lelefoondraden en bet vernielen van straatlantaarns in
dezegemeente tijdens de Iuchtbeschermingsoefening op Don derdag 12 Maart 1936, worden
gestraft.
Indien meer dan een persoon aanspraak kan maken op
de preniie, dan zal deze worden verdeeld.
Gosterwolde, den 19 Mrt 36.
De Burgemeester van
Ooststellingwerf.
E. VAN DOIJWEN.

Aft. 137. A dvertentie ten behoeve van de opsporing van degenen, die de
luchtbeschenningsoefening van maart 1936 hadden gesaboteerd. Bran: De
Ooststeliingwerver, 20 maart 1936
Dit keer betrof de klacht het eten dat onvoldoende en van zeer slechte kwaliteit
was. Er zou zelfs kamfer aan worden toegevoegd om de sexuele behoeften van
de gedetineerden afte remmen. Met deze brief kondigde Hielkema eigenlijk de
grate protestactie aan, waarover voor het eerst in het najaar van 1936 werd
gesproken en die in januari 1937 heeft plaatsgevonden. los) In de krant van 15
januari van het Iaatstgenaemde jaar deed de anarchist Jan Veenstra uit Appelscha hieraver vers1ag.106 Naar zijn zeggen was de situatie in de inrichting te
Veenhuizen nag verder verslechterd. Er waren zelfs enige dienstweigeraars
apgeslaten in hakken amdat zij werk hadden geweigerd. Teen de laatstgenaemden nit protest hiertegen in hangerstaking waren gegaan, had de overheid
apdracht gegeven hen kunstmatig te voeden. Een dergelijke behandeling kon
volgens de schrijver warden vergeleken met die in de cancentratiekampen in
Duitsland. Dan kamt Veenstra op de protestactie die de anarchisten hadden
georganiseerd. In Amsterdam was begin januari een groep mensen begannen
aan een mars naar Veenhuizen teneinde de aandacht op de wantoestanden in de

inrichting te vestigen. Volgens her gehanteerde tijdschema konden de deelnemers op dinsdag 19 januari in Appelseha zijn, alwaar Henk Elkeboom - de
belangrijkste initiatiefnemer van de mars - een rede in bet Compagnonshotel
zou houden. Tevens zou bij die gelegenheid een feestelijk welkom worden
bereid aan de pas nit Veenhuizen vrijgelaten Appelschaaster dienstweigeraar
Fokke Veenstra,"') een broer van genoemde Jan. Volgens mijn informanten is
de dag inderdaad op de hier beschreven wijze verlopen en waren een dag later
ook een aantal leden van de Appelschaaster groep aanwezig geweest bij de
slotdemonstratie voor de poort van de inrichting to Veenhuizen.

PROTEST.
WiJ ondergeteelcenden, kennis genomen liebbende van
de reeds gehouden, aismede in verband met de nog te
houden zoogenaamde luchtbeschermingsoefeningen, in It
bijzonder gelet op de schandelijke ,schooloefening";
van oordeel zijnde, dat deze oefeningen niet moeten
warden gezien als ,beschermings"-maatregelen, maar integendeel als noodzakelijk onderdeel van de algemeene
oorlogsvoorberelding;
beseffende, dat deze oorlogsvoorbereiding de menschheld voert naar een heillooze afgrond, dat oorlog beteekent
de georganiseerde verdelging van alle leven van mensch,
dier en plant, de absolute vernietiging van de laatste resten van beschaving en menschelijkheid;
bovendien wetende, hierbij steunende op de uitspraak
van verschillende vooraanstaande militaire deskundigen,
dat bescherming hiertegen ten eenenmale onmogelijk is;
wenschen ten sterkute te protesteeren tegen deze oefeninge'i, dewelke ons inziens beter vetksrn
isl.ngs-oifenhigen
id i
genoeznd konden worden;
wekken ieder weldenkend mensch op dit protest te
steunen.
Ti. Tjassing
T. Veenstra
D. Pool
Ml. de Groat
Aaltje Pool—Baron G. Posthumus
C. Terpstra
H. Sloterwijk
S. Master
F. Terpstra
Hend. Louwes
J. A. Veenstra
P. Buist
A. Veenstra—
G. Louwes—Pool
H. Schipper
v. Riezen A. Krombout
A. J. Veenstra
J. P. Dijkstra
J. E. Veenstra
R. Veenstra—
J. Dijkstra
J. Veenstra-Jansma
Leemberg L. de Jong
Alle de Haan
F. Veenstra
A. Pool
J. v. Vondel
J. Steg
R. Veenstra
Sijke de Vries
K Heliferich
W. de Haan
J. de Haan
A. de Haan—
H. 0 de Jong
A. v. d. Veen Jr.
Wieldraaijer
G. H. de Jong
J. v. d. Veen—
de Haan W. Kiewiet
K. de Jong—
Wed. J. Meinsma L. Kiewiet—
Spoelstra
Koosje Hankel
Posthurnus S deJong-Leonardt
Vrouwkje Graafstra A. v. Riezen
J. Sloterwijk
Hendrikje Veenstra L. Drok
Tj. Brinksma
W. Hielkema
Jan de Haan
K. de Vries
Th. v. ci. Veen
L. v. Riezen
L. de Leeuw

Aft. 138. A dvertentie waarin geprotesteerd wordt tegen de luchtbescheriningsoefeningen (1937). De ondertekenaars z?jn voor het grootste deelAppelschaaster anarchisten (vergeljjk het na.rnenoverzicht in de blage b4/ dit boek). Bron:
De Ooststellingwerver, 23 april 1937.
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Weer korte tijd later, in april 1937, zetten de anarchisten nog eens een actie
op touw tegen de luchtbeschermingsoefeningen.'°8 "Meedoen betekent meedoen
aan de oorlogsvoorbereiding", zo hielden zij in een brief in De OoststellingwerVerde lezers van de krant voor (ath. 138). Onder de brief stonden de namen van
57 mensen, de meesten actieve leden van de anarchistisehe beweging in Appelseha. Zij spraken tevens de hoop nit dat ook vele lezers bun handtekening onder
bet stuk zouden zetten, maar of dat is gebeurd, weet ik niet. Omdat we er
naderhand niets meer van horen, neem ik aan dat het resultaat van de actie vrij
gering is geweest.
Na deze actie wordt het eensklaps stil rond de anti-militaristisehe strijd. In de
beide laatste jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft de
groep geen initiatief meer op dit terrein ontplooid. Ook de sterke daling van het
aantal vergaderingen in 1938 en 1939 wijst op een teruggang van de activiteit.
Wat betreft de anti-militaristische acties moor de oorzaak hiervan waarschijnlijk
grotendeels worden gezocht in de binnen de beweging ontstane meningsverschillen over de deelname van de anarchisten aan de Spaanse Burgeroorlog.'°9
Een aantal voormannen van de IAMV onder wie Anton Constandse en Albert de
Jong, meende dat in dit geval niet aan het principe van de volledige geweidloosheid kon worden vastgehouden en steun aan de Spaanse kameraden moest
worden gegevew De meerderheid van de leden van de IAMY, onder wie ook de
groep in Appelscha en de man die ik eerder als de 'geestelijke leider' ervan
aanmerkte, Jo de Haas, verzette zich echter hiertegen. De brook die hiervan het
gevolg was, maakte de IAMV in de laatstejaren voor de oorlog tot een machteloze organisatie. Volgens mij kan her geen toeval zijn dat op het moment van
die breuk - voorjaar/zomer 1937 - ook een einde komt aan bijna alie activiteit
van de Appelschaaster anarchisten. Het aantal vergaderingen daalde tot een
absoluut dieptepunt. In 1939 werden zelfs geen Pinksterlanddagen meer
georganiseerd. Het lijkt alsof met het échec van de anti-militaristisehe strijd de
anarchisten het laatste actiewapen nit handen was geslagen.
Ook op wat langere termijn gezien hebben de jaren dertig een keerpunt in de
gesehiedenis van het anarchisme in Appelseha gevormd. Weliswaar is de groep
na de Tweede Wereldoorlog gewoon verder doorgegaan, de vroegere aanhang in
het dorp kon echter niet weer worden teruggewonnen. Kort gezegd, komt de
verdere geschiedenis bier op neer dat het anarchisme in Appeiseha met de
mensen die er in de twintiger en dertigerjaren vorrn aan hebben gegeven en van
wie no nog slechts enkelen in ]even zijn, is uitgestorven. Dc enige herinnering
aan de grote dagen van weleer die is overgebleven, wordt gevormd door de
Pinksterlanddagen. De meeste bezoekers daaraan komen echter niet uit Appelscha.
Her anarchistische verenigingsleven
Door de hierboven gesehetste oorzaken is ook al voor het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog grotendeels een einde gekomen aan de activiteit, waaraan
ik als laatste aandaeht wil schenken - bet eens zo rijke anarchistisehe verenigingsleven. Hoewel, zoals al meermalen is opgemerkt, het anarchisme geen
eentraal geleide politieke beweging was en een afkeer had van vaste organisatorisehe verbanden, hebben or niettemin vele iande!ijke en plaatselijke vereni260

gingen bestaan. De enige daarvan die 1k tot nu toe heb genoemd zijn de anarchistische landarbeidersbond, die in het begin van de twintiger jaren nog eens
werd heropgericht (ath. 139), het VJV dat in die tijd eveneens een kortstondig
bestaan heeft gehad, en de IAMV, de enige organisatie die het de hele tussenoor!ogse periode heeft volgehouden.

Gcoote Openluchtnleetiflg
de Duinen te Appelscha, op Zondag
23 Juli 1922.
S PR K E B S

ALBERT DE JONG van Amsterdam.
Ouderweru Dc atuiptrek-Iciugen van Europa.

B. LANSINK Jr. van Amsterdam.
Oncerwerp De strtjd tegen de wereldreactie.
ce 20 cent.
Aanvacg 2 nur.
Namens r.A.M.V. en Onat . Vakvareeu.
Md. Appeischa.

Afb. 139. Advertentie die het bestaan van de afdeling van de 'OnaJhankelUke
Vakvereniging' in Appelscha bewst (1922). Bron: De Ooststellingwerver, 14
juli 1922.
Hiernaast zijn er een groot aantal verenigingen geweest, die minder een politick
karakter hadden, maar meer op algemeen maatschappelijk en cultureel terrein
werkzaam waren. Ook voor de meeste van deze verenigingen geldt dat zij een
nogal wisselend bestaan hebben gehad. De enige hiervan die op een continue
geschiedenis kan bogen, is de in 1920 in Appelscha opgerichte afdeling van de
Algemene Nederlandse Geheelonthouders Bond (ANGOB), die vooral onder de
anarchisten aanhang had (ath. 140).U0) Zij is zelfs de enige anarchistische vereniging, die heden ten dage nog een kleine afdeling (ong. 14 leden) in Appelscha heeft. De viak na de Berste Wereldoorlog opgerichte toneelvereniging
Excelsior ging echter, na een periode van grote activiteit in de jaren twintig,
rond 1934 ten onder (aft. 141)." De anarchistische zangvereniging Naar het
Licht heeft slechts gedurende enkele jaren tussen 1927 en 1937 regelmatig van
zich laten horen. 112) Al even moeilijk was het de interesse levendig te houden
voor de door de leden van de IAIvIV gestichte bibliotheek. Van haar openstelling wordt alleen tussen 1924 en 1928 en in 1932 in de krant melding gemaakt
(aft. 143)i' De bibliotheek bezat ongeveer 3/400 boeken, maar zoals mijn
informanten mij vertelden, werd er de meeste tijd weinig van haar diensten
gebruik gemaakt. Als laatste blijkt er begin 1932 in Appelscha een Vrijdenkersvereniging De Dageraad te zijn opgericht, die in het genoemde jaar 24 leden
te1de."4 Hoewel natuurlijk in principe voor iedereen openstaand had ook deze
vereniging vooral aanhang onder de anarchisten. Volgens mijn informanten
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heeft Dc Dageraad tot de Tweede Wereldoorlog bestaan, het aantal vergaderingen vertoonde echter al na 1934 een sterke daIing.''5

Openhare
Tooneeluitvoering
door den

Mg. Ned. Oeheelonth;bond,
op Zaterdag 23 febr. voor geh.
en Zondag 24 Febr. voor ongeh.
in It café Wed. BRUINSMA te
APPELSCHA.
Op to voeren stukken:

1. Feest in de vergulde
Posthoorn,
tooneelspel in twee bedcij van.

2. In Studintegrap,
blijspil yu lea utkomste mel in
toarspil.

3.. Het Blame rijdje.
Aanvang iederen avond 7 nur.
Entree eersteu avond 50 cent.
per pair, bel. inhegrec.en;
Entree twe; den avond 35 cent
per persona, bel. inbegr.
NA AFLOOP VRIJ BAL.

6enerale repetitie voor schoolkinderen op Dinderdag 21 FOr.,
's avonds 6/2 our.
Entree vrij.
Hat Bestuur.

Aft. 140. A dvertentie van de afdeling Appelscha van de A ATGOB (1924). Bron:
De Ooststellingwerver, I5februari 1924. De uitvoerders van de hiergenoemde
toneelstukken zullen waarschinl4k grotendeels dezelfden zjn geweest, die ook
in de toneelvereniging 'Excelsior' actief waren.
Allereerst bevestigen doze gegevens over het verenigingsleven nog eens mijn
conclusies over de ontwikkeling van de anarchistische beweging in het alge262

meen. Het hoogtepunt van de aetiviteit vail ook op dit terrain in de jaren
twintig. Er bestonden in Appe!scha toen ge!ijktijdig maar !iefst een stuk of
zes/zeven verschil!ende anarchistische verenigingen. In dejaren dertig trad een
kentering in, die resulteerde in een afname van zowel het aantal verenigingen
als bijeenkomsten. De oorzaken hiervan zijn al voldoende be!icht, ik wil het
hier verder vooral hebben over de betekenis die daze verenigingen voor de
betrokken mensen hebben gehad.
Behoudens goedkeuriog

-

IOON.EELVOORSIELLING

to APPELSCEA, op DON1sRDAO 18
PEBR. (geouwden) -en op ZAT.ERD&G
15 PEER. ongehuwden) bij de -Wed.

A. BRUIIISMA,

door hi louSgozekohap jzalsioi".
Op to voeren atukken:

I. LEED EN STRIJD,
tooneeispel in vier bedrijven.

2. De Pianostemmer,
blijspel in een bedruf.
Entree 40 an 50 at. Aanvang 7 uur.
Na áfioop bal.
Afb. 141 Dc eersle door mU gevonden aa'vertentie van c/c toneelvereniging
'Excelsior' (1919). Bron: De Oostste!!ingwerver, 7februari 1919.
De lezer zal zich kunnen voorstellen dat het bestaan van zo'n groot aantal
verenigingen, ook al hebben vele het niet langer dan enige jaren uitgehouden,
het leven van de mensen die zich ervoor inzetten stark heeft bemnvloed. Enige
van mijn informanten die a!tijd heel actief waren geweest, hebben mij daar het
een en ander over verteld. Het drukst hadden zij het gehad met de IAMV en de
ANGOB. Door deze verenigingen werd bijna elke maand een huishoudelijke
vergadering belegd, waarop over de verdeling van de werkzaamheden werd
gesproken. Daarbij was bijna altijd het overgrote deel van de leden vertegenwoordigd. Aileen in de zomermaanden als er meer werk op het land was, had
een aantal wel cans verstek moeten laten gaan. Als een steeds terugkerend
agendapunt op deze vergaderingen werd genoemd de colportage. Het behoorde
tot de taak van de laden om elke maand het blad van de IAMV - Dc Wapens
Nec/er - en van de ANGOB - Dc Geheelonthouder - te verspreiden. Daarvoor
moest men clan op avond of op zondag de deuren !angs, omdat de meeste leden
verder geen tijd hadden en de mensen die men wilde bereiken op andere tijdstippen niet thuis waren. Ook de andere verenigingen vroegen echter nog de nodige
tijd. Als Excelsior een uitvoering gaf- meestal rond de Kerstdagen - hadden de
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Aft. 142. Toneelverenging 'Excelsior' in 1926. A chteraan van links naur rechts:
Jan Witvoet, Roel Venemc4 Jan v.d. Veen, Sie/ze Mulder, Jan Baron, Kees de
Haan, Johannes Mulder. Daarvoor van links naar rechts: Hendrikje Lecin berg,
Anna de Haan, Wybrigje de Noun, Jeltje van Buiten, Janije Sinit. Vooraun van
links naar rechts: Jan Herder, Rinse van Buiten, Geert Mulder, Roel de Jung,
Gelte Hoogeveen. Fob: Bezit Gj. de Haan.
leden er a! maanden werk op zitten. Zij hadden eerst thuis hun rollen moeten
leren en waren een aantal avonden bij elkaar geweest om te repeteren. Veel
werk gaf ook de organisatie van de grote vergaderingen en acties. Het overleg
daarover vond meestal bij een van de leden thuis plaats. Ook over andere zaken
die zich aandienden, werd vaak op dezelfde wijze tussentijds overleg gepLeegd.
Hoe druk de betrokkenen het hebben gehad, wordt echter pas volledig duidelijk
als men weet dat de meeste leden van deze verenigingen dezelfde personen
waren. Het grootste deel van het werk is gedaan door slechts enige tientallen
mensen, de werkelijke actieven die zich hiervoor met hart en ziel hebben
ingezet. Zij moesten dit werk doen naast hun gewone dagtaak, wat zal hebben
betekend dat bijna al de schaarse vrije tijd hieraan is opgegaan. Een 'goed'
anarchist te zijn was geen sinecure, het was een ievensvulling.
Maar zij kregen hiervoor ook jets terug. Velen beleefden plezier aan het
toneelspelen of zingen. Enigen leerden ze!fs een muziekinstrument bespelen of
hielden zich bezig met her schrijven van voordrachtteksten en toneelstukken,
waarin de socialistische en anarchistische idealen werden gepropageerd. 116)
Ook degenen die geen kunstzinnige aanleg bezaten, kregen de kans zich te
ontwikkelen. Zij konden boeken lezen, bestuurswerk verrichten e.d. Enkelen die
op dit terrein actief waren, leerden zelfs om in het openbaar een redevoering te
houden. Zo werd de inspanning van bijna iedereen beloond met een belangrijke

MI

geestelijke verrijking. Het is hoogst opmerkelijk dat gewone mensen met
meestal niet meer dan een lagere schoolopleiding zich dit allemaal eigen hebben
gemaakt. De anarchistische beweging verwachtte dit ook min of meer van haar
leden, omdat er geen beroepsbestuurders waren. Alle initiatieven moesten dus
in principe uit de groep zelfvoortkomen.
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I. A. M. V. to Appelscha
denkt Vrijdag 24 October
weer hare

Bibliotheek
te openen. Be Bibliotheek
is open elken Vrijdag van
6 tot 8 uur ten huize
van A. do Haan. Do boekenvoorraad is fUnk aangevuld.
Aft. 143. Advertentie betreffende de opening van de bibliotheek van de IA MV
(1924). Bron: De Ooststellingwerver, 17 oktober 1924.
De lezer zal begrijpen dat er ook we] eens momenten waren, waarop de
energie voor al deze activiteiten niet kon worden opgebracht. Naar zeggen van
mijn informanten was de verdwijning van sommige verenigingen niet alleen te
wijten aan een achteruitgang van de beweging. Er waren ook niet altijd voldoende mensen voor te krijgen. Als de diepere oorzaak daarvan noemden zij de
grote uittocht, vooral van jongeren, waaronder Appelscha en ook de beweging
in dit hele tijdvak had geleden. Sommige activiteiten moesten bijgevolg geheel
worden beeindigd, andere sterk verminderd. De overgeblevenen zetten het werk
zo goed en zo kwaad als bet ging voort, maar er kwam dan natuurlijk minder van
naar buiten toe. Dit laatste was gebeurd met de anti-militaristische vereniging,
die het meest van bet grote vertrekoverschot onder dejongere generatie te lijden
had. Ben aantal oudere leden was echter op ander terrein doorgegaan en had zich
o.a. beziggehouden met de opvang van voor bet Hitler-regiem gevluchte Duitse
dienstweigeraars. Ben werk dat niet ongevaarlijk was en niet aan de grote kiok
kon worden gehangen, omdat de Nederlandse regering Duitsiand als een
bevriende mogendheid beschouwde. Hieruit blijkt nog eens hoe groot bet
idealisme van sommigen was.
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Natuurlijk kunnen al de bier genoemde activiteiten niet los worden gezien
van de inhoud van het politieke ideaal waarvoor her anarchisme streed. Het
houden van politieke vergaderingen en meetings, het beleggen van toneelavonden, het waren allemaal middelen om bet uiteindelijke doe!, de opvoeding
van de arbeiders tot 'denkende mensen', dichterbij te brengen. Vo!gens de
anarchistische leer was bet niet vo!doende dat de arbeiders zich passief achter
een bepaald politiek program stelden, zij moesten daar zeif vorm aan geven. En
dat kon a!!een als zij zich geestelijk ontwikke!den en inner!ijk veranderden. Dit
verklaart dat bet anarchisme zich niet alleen inzette voor materie!e verbeteringen, maar meer dan de andere socia!istische stromingen de nadruk !egde op de
geeste!ijke verheffing van de arbeiders. Wilde de maatschappij diepgaand
veranderen dan moest dat van de mensen zelfuitgaan. De anarchisten verwachtten niets van een van bovenaf opgelegde verandering. Dc mensen zouden
zichzelf moeten ontwikke!en om materieel vooruit te komen, zouden zeif de
strijd tegen het verwerpe!ijke kapitalisme en mi!itarisme moeten voeren. Zo had
Domela bet al gezegd: 1k kan niets voor de mensen doen, het meet nit henzelf
voortkomen."7 Het anarchistische verenigings!even had in deze ideeen zijn
basis.
Geleid door dit uitgangspunt heeft de anarchistische beweging ongetwijfeld
een belangrijke bijdrage ge!everd aan de geestelijke verheffing van ta!rijke
arbeiders in Appelscha. Op de tonee!avonden van Excelsior werd naast bet
onvermijdelijke blijspel ook altijd een stuk met een boodschap gespeeld.
Tijdens de Pinkster!anddagen vormden naast politieke ook kunstzinnige onderwerpen een onderdeel van het program (ath. 144). Afgaande op de berichten in
de krant hebben de anarchisten hiermee ook zeker mensen buiten de eigen kring
weten te bereiken; met name de uitvoeringen van Excelsior trokken a!tijd veel
pub!iek.11 Her is vooral op grond van deze gegevens dat ik Appelscha meen te
mogen bestempelen als een anarchistisch bo!werk. Er bestond in het dorp niet
een andere politieke beweging, die zich wat betreft de omvang van het verenigings!even met de anarchisten kon meten. De activiteiten van de SDAP en de
met haar verwante organisaties beperkten zich in Appelscha tot het terrein van
de politiek en het vakbondswerk. Van de Iaatstgenoemde partij vormde Oosterwo!de bet be!angrijkste boiwerk. Daar werden de meeste grote vergaderingen
van de SDAP gehouden, bestonden afdelingen van sociaal-democratische
verenigingen als Dc Stem des Volks 119 en de VARA'20 en was een winkel van
de Co6peratiei2" Ook de conimunisten zijn in Appelscha buiten de al genoemde
politieke organisaties nauwe!ijks actiefgeweest. De enige groepen die gerekend
naar de omvang van bet verenigings!even de anarchisten enigszins naar de
kroon konden steken, waren de Nederlands-Hervormden en de Gereformeerden.
Zi] vormden echter niet in de eerste plaats een politieke beweging.
Het belangrijkste feit op dit terrein heb ik voor het !aatst bewaard. De anarchisten waren naast de genoemde kerke!ijke groepen ook de enigen, die voor
hun activiteiten konden beschikken over een eigen accomodatie. In 1933
kochten zij aan de rand van de voormalige 'Duinen' een lap grond met het doel
om daar hun bijeenkomsten te houden. Er kon een grote tent worden gebouwd
om te vergaderen. En de ve!e mensen van elders die de Pinksterlanddagen
bezochten, zouden bier in eigen tentjes kunnen overnachten. Het stuk !and kreeg
de naam Terrein tot Vrjheidsbezinning, of kortweg, Het Terrein. De stichting
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houdt echter ook verband met nog een ander, eerder genoemd aspect van het
anarchisme.

•Denktomdelanddagen
op 20 en 21 Aug.
• te Appelscha.
ZATERDAGAVOND:
Kunstavond, Muziek Zang,
Declamatie.
ZONDAGMORGEN:
Rede van Jo de Haas over;
Geestelijkeen Zedelijke bevrijding.
ZONDAGMIDDAG:
Groote Openl uchtmeeting.
•
Sprekers:
1. 1. Bijistra van Groningen.
Onderwerp:
7
2. Cr. Bosman van Amsterdam.
Onderwerp: De jeugd in den
stkijd voor een nieuwe maatschappil.
Aanvang 2 uur (n-t.).
Entree naar verkiezing.
Bergplaata voor fietsen op het
tenejn.
ALLEN HIERHEEN!
Aft. 144. Advertentie met he! prograinma van de Landdagen (1927). Bron: De
Ooststellingwerver, 12 augustus 1927. De eerste Landdagen werden kennelk
nog met a1td met Finksteren gehouden. Het feEt, wear i/c echter hier in 't
bUzonder op wil wzen is het programme van de zaterdagavond, dat een
kunstzinnig karakter had.
Zoals al gezegd werden in Appelscha vanaf 1924 bijna jaar!ijks de Pinksterlanddagen gehouden op een terrein - de 'Koele' - dat hiervoor van Staatsbosbeheer werd gehuurd. Ook andere groepen hidden op deze plaats vaak hun
bijeenkomsten. In 1933 - drie dagen voor Pinksteren - werd echter door Staatsbosbeheer de toegang aan de anarchisten ontzegd. Reden was ongetwijfeld, al
werd dat niet gezegd, de in deze jaren in ons land sterk groeiende antipathie
tegen allerlel links-radicale stromingen. 1k kom daar zo meteen op terug. De
anarchisten hadden echter de bui zien aankomen. Op initiatief van enkele leden
van de groep, onder wie Tinus Veenstra die mij het verhaal vertelde, kochten zij
in het voorjaar van 1933 van Andries Baas, een klein boertje, een stuk grond bij
het bos met de bedoeling dat als vergaderterrein in te richten (ath. 145). De
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Aft,. 145. Statuten van de Sticking 'Tot Vr(jheidsbez inning' (fragment). Uit he
slot van de acle bl(jkt dat die op 20 november 1933 te Appelscha is vastgesteld.
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manier waarop de koop tot stand kwam, is tekenend voor de destijds in Nederland heersende stemming. Andries Baas durfde de grond niet direct aan iemand
van de beweging te verkopen, omdat hij ook worknemer bij Staatsbosbeheer
was. I-Iij was bang dat hierin een reden kon worden gevonden hem te ontslaan of
geen werk weer to geven. Daarom werd een onbekendo tussenpersoon naar
voren geschovn - Binne Rooks, een oomzegger van Baas - die de grond voor
f 500,-- kocht. Een aantal rijkere leden van de beweging - niet-Appelschaasters
- betaalden vervolgens het geld aan Binne Rooks terug, waarna een stichting
werd gevormd, die officieel de eigendom overnam. Hiermee was men bezig toen
vlak voor Pinksteren de afzegging van Staatsbosbeheer binnenkwam. Net nieuw
verworven terrein - een stuk bouwland - op zon korte termijn als vergaderplaats
in te richten was onmogelijk. Via eon toevallige relatie wisten enkele leden van
de groep het ochter voor olkaar te krijgen dat men mocht uitwijken naar een
heideveidjo ten zuiden van bet huidige Zwembad. Zo word 1934 bet eerstejaar
dat do Pinksterlanddagen op Her Terre/n werden gehouden. In do volgendejaren
groeide Her Terre/n snel uit tot een thuishaven van de beweging. Men organiseerde or do grote meetings en in de zomermaanden werd aan leden van buiton
Appelscha gelegenheid gegeven hier to kamperen. Na do oorlog bouwde men er
een stenen onderkomen, dat als vergaderruimte en administratief centrum kon
dienen. Daarin houdt elke eerste zondag van de maand bet nog bestaande
Noordelijk Gewest van Vrijo Socialisten zijn bijoenkomst en komen met
Pinksteren honderden mensen nit Nederland en zelfs uit bet buitenland samen
voor do landdagen. Nu het anarchisme in Appelscha zelf zo goed als ten onder is
gegaan, zijn deze activiteiten op He! Terre/n nog de enige die de horinnering
aan het verleden lovendig houden. Appelscha veranderde hierdoor wat betref't
zijn betekenis voor hot anarchisme van een bolwerk in een 'bedevaartsoord'.
Overgaando tot do beredenering van mijn eindconclusie stel ik vast dat het
vooral het rijke verenigingsleven is geweest, waaraan het anarchisme zijn
historische betekenis voor Appelscha ontleent. Zoals de vorenstaande feiten
aantonen, heeft de beweging daardoor een belangrijke bijdrage gegeven aan de
geestolijke verheffing van de arbeiders. Derhalve is her bijzonder jammer dat
deze kant van baar activiteit meestal weinig aandacht krijgt. Net anarchisme is
in de ogen van velen voornamelijk een beweging van revolutionaire oproerkraaiers. Helemaal onjuist is dit beeld natuurlijk niet: ook do groep in Appelscha heeft onige acties ondernomen die nauwelijks door do beugel kunnon. 1k
vind eehter dat dit wol in do juiste historisehe context moot worden geplaatst.
Do sociale verhoudingen in bet vooroorlogso Nederland waron dermate sehoef
dat kritiek daarop bij voorbaat gerochtvaardigd is. Maar welke veranderingen de
anarchisten en andere grooperingen - we zagon dat zeLfs do SDAP over doze
zaak niet anders dacht - ook voorstelden, or werd niet naar hen geluisterd.
Onder zulke omstandigheden kan men verwachton dat eon beweging radicaliseert en grijpt naar ondemocratische middelen. Bovendien was in do jaron
twintig en dertig het geestolijke klimaat in Nederland zo intolerant dat de
ovorheid geen enkel begrip voor een radicalo beweging als hot anarchisme kon
opbrengen. In dit opzicht was er in vergelijking met de situatie aan het einde
van do vorige eeuw weinig verandcrd. Ongetwijfeld vormen wat dit betroft do
jaren dertig het dieptepunt. In maart 1933 - eon maand na do rebollie op 'Do
Zoven Provincien' - vaardigde do overheid eon vorbod uit voor ambtenaren om
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Aft. 146 Mc,echczussee, gewapend met aantekenboekje, achter sprekerstent
4/dens de Pinksterlanddagen van 1936 Foto: A rchiej N. G. v. VS. (kopie,
origineel is verloren gegaan).
lid te zijn of te sympathiseren met revolutionaire partijen of verenigingen. Tot
de in een lijst genoemde verdaehte organisaties behoorde o.a. De Dageraad. Er
ontstond een heksenjacht. Ook al werd er off'icieei het zwijgen toegedaan, het is
zo geed als zeker dat Staatsbosbeheer om deze reden de huurovereenkomst met
de anarchisten betreffende de Koelet annuleerde. Toen dit echter niet het
gewenste gevoig had, verscheen op de dagen zeif de burgemeester orn de zaak
vanaf de weg met een verrekijker in de gaten te houden. Daarnaast was er
tijdens de Pinksterlanddagen altijd een agent gewapend met een aantekenboekje
aanwezig, die zich tverdektl opstelde achter de tent waar de sprekers het woord
voerden. Maar ook bij andere openbare vergaderingen van de groep was meestal
het gezag vertegenwoordigd. Muurbloenipjes werden de agenten genoemd die,
omdat ze geen steel kregen aangeboden, steun zochten tegen de muur. In
hetzelfde beleidskader past natuurlijk het harde overheidsingrijpen in 1925 en
1932. Op grond van deze feiten meen 1k te mogen zeggen dat het vooral de
overheid is geweest, die veel tot de negatieve beeldvorming over her anarchisme
heeft bijgedragen. Met het voorgaande hoop ik dit ongetwijfeld eenzijdige beeld
enigszins te hebben gecorrigeerd. De anarehisten - en zeker die in Appelseha waren in wezen goedwillende mensen die aikerig waren van elke vorm van
geweld. Wat zij hoofdzake!ijk wilden was met woorden overtuigen. Die hoodsehap hoop ik in dit boek aisnog te hebben overgebraeht.
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Bijiage I
Origineel van debrief van W.A. van der Sluis van 23 maart 1888.
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Bijiage II
Afschrift van het Laweijseontract van 15 januari 1842
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Bijiage III
Namenoverzicht van de aktieve leden in de anarchistische beweging in Appelscha (na 1913-1940)
Geert Baron (1876-1929)
arbeider
Jan Baron (geb. 1902)
Jan Geerts Baron (1854-1930) geen godsdienst
dienstweigeraar
arbeider
getr.: Geesje v.d. Weij (geb. 1879)
geen godsdienst
getr.: Aaltje R. ledema
Roelof Baron (1878-1928)
(geb. 1849)
arbeider
geen godsdienst
Abele Baron (geb. 1881)
kleine beer
geen godsdienst

zie fam. Pool

Jan Baron (geb. 1911)
Eeuwe Baron (geb. 1886)
arbeider
arbeider
dienstweigeraar
geen godsdienst
getr.: Durkje Graafstra (geb. 1889)Anne Baron (geb. 1915)
dienstweigeraar (?)

Pieter Buist (geb. 1904)
arbeider
geen godsdienst
getr.: l-Iarmpj e Schipper
(geb. 1909)
(sympathisanten)

Johannes v. Buiten
arbeider
geen godsdienst
dienstweigeraar
Rinse Jans v. Buiten
Dirk v. Buiten
Rinse v. Buiten (geb. 1907)
(geb. 1838-1902 naarEmmen)(geb. 1877- over!. voor 1920)
arbeider
arbeider
arbeider
geen godsdienst
geen godsdienst
geen godsdienst
getr.: Froukje 1-loogeveen
getr.: Hinkje v.d. Duin
getr.: Roclofke Smit (geb. 1877) (geb. 1909)
(geb. 1838)
zie fam. Louwes
Werner v. Buiten
dienstweigeraar(?)
getr.: Janke Mulder

Louw Drok (geb. 1886)
arbeider; later k!eine beer
geen godsdienst
getr. Janke de Vries (geb. 1887)
(sympathisanten)

gm

Jan Pieter Dijkstra
kleine hoer
(actief lid)

Vrouwkje Graafstra-v.d. Veen
(lid van de IAMV;
ha& man met)

Klaas de Groat (geb. 1890)
arbeider
geen godsdienst
getr. Margaretha Honigers
(geb. 1902)
(actieve leden)

Arend deHaan (geb. 1863)
arbeider; later kleine vervcner
Jan de Haan (1890-1928)
geen godsdienst
beheerder bibliotheek
getr.: LoIkje Oldersma (geb. 1866)
Jan Reels de Haan (1833 - 1915)Gjalt de flaan (geb. 1869)
Kees de Haan (geb. 1900)
arbeider; later kleine hoer
arbeider; later kleine veehouder en arbeider; later kleine beer
geen godsdienst
vervener
geen godsdienst
getr.: Sijke Krom (geb. 1834) geen godsdienst
getr.: Jantje Smit
getr.: Sjoerdje Stuiver(geb. 1869)
Jan de 1-laan (geb. 1909)
dienstweigeraar
zie fam. Meinsma
Mulder
Van der Veen
Venema
Van Zanden
Albertus de Haan (geb. 1876)
arbeider; later veehouder
Jan de Haan
geen godsdienst
dienstweigeraar
getr. BondinaDijkstra(geb. 1878)
Wiebe de Haan (geb. 1880)
arbeider
geen godsdienst
getr.; Lammigje v.d. Veen
(1883-1926)

Alle de Haan
dienstweigeraar (?)

Johannes Hankel (geb. 1915)
arbeider
geen godsdienst
dienstweigeraar
Koosje Hankel
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Wiebe K. Herder (1847- 1925) Sierd Herder (1871 - 1938)
arbeider
arbeider; later kleine beer
geen godsdienst
geen godsdienst
getr.: Sjouwkje de Vos
getr.: Grietje Jonkers (geb. 1874)
(geb. 1848)
godsdienst: Iced. Herv.

Wiebe Herder (geb. 1898)
opperman
geen godsdienst
Jan Herder (geb. 1900over!. voor 1930)

Jan Hoogeveen (1870- 1908)
Roe! Hoogeveen (geb. 1902)
arbeider
geen godsdienst
godsdienst: Ned-Fiery.
dienstweigeraar
getr.: Magte!tje de long (geb. 1869)
geen godsdienst

Wietse Hoogeveen (geb. 1868)
kleine vervener en beer
geen godsdienst
getr.: lebe!tje Lap (geb. 1874)

Jurjen Hoogeveen (geb. 1902)
dienstweigeraar
Ge!te Hoogeveen (geb. 1906)
zie fam. Van Huiten

Roe! Jacobs de long
(geb. 1844)
koopman
geen godsdienst

Willem Hoogeveen (geb. 1870)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Joukjen Pool (geb. 1871)

Fo!kert Hoogeveen (geb. 1902)
arbeider
geen godsdienst
dienstweigeraar
getr.: Wiflemke Lap (geb. 1911)

Jacob Roe!sde long (geb. 1866)
kleine vervener en beer
geen godsdienst
getr.: Baukje Poo! (geb. 1870)

Roe! de Jong (geb. 1905)
e!ektricin

Wiebe de long (geb. 1859over'. voor 1920)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Aaflce de long (geb. 1866)

Gerhardus de long
oprichter 'Stichting tot
Vrijheidsbezinning'

Leffert de long (geb. 1890)
arbeider; later kleine beer
geen godsdienst
getr.: Johanna de long (geb.
!898)
(sympathisanten)

Willem Kiewiet (geb. ! 895)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Lammigje Posthumus
(geb. 1898)
(sympathisanten)
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Auke Kootstra (1823 - 1894) Willem Kootstra ( geb. 1876)
arbeider
arbeider; later kleine vervener
geen godsdienst
geen godsdienst
getr. Rinske Harder
getr.: Antje de Vries (geb. 1878)
(1837- 1896)

Harmen Louwes (geb. 1866)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Aae v. Buiten (geb. 1869)

Auke Hendriks Meinsnia
(1855- 1926)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Hendrikje Hagedoorn
(geb. 1857)

Jan Mulder (geb. 1874)
arbeider
geen godsdienst
getr. Sietske de Vos (geb. 1875)

Oebele Kootstra (geb. 190 1)
veehouder
geen godsdienst
getr.: Sara de Jong (geb. 1902)

Hendrik Louwes (geb. 1900)
rijwielhandelaar
geen godsdienst
getr.: Geesje Pool (geb. 1902)

Jan Meinsma (geb. 1890)
getr. Neeltje de Haan (geb. 1895)
Wiebe Meinsma (geb. 1892)
getr.: Sijke de Haan (geb. 1894
- overl. voor 1920)

Johannes Mulder (geb. 1902)
dienstweigeraar
getr. Wybrigje de Haan (geb.
1905)
Sietze Mulder (geb. 1903)
fotograaf
geen godsdienst
dienstweigeraar
getr.: Hendrikje Leernberg
(geb. 1908)
Geert Mulder (geb. 1906)
dienstweigeraar
Alle Mulder (1915)
dienstweigeraar
zie fam. Van Buiten

Alle Pool (geb. 1895)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Sijke de Vries (geb. 1904)
(sympathisanten)
Diemer Pool (geb. 1904)
arbeider; later rijwielhandelaar
geen godsdienst
getr.: Aaltje Baron (geb. 1905)
(sympathisanten)

287

Jochem Posthumus (geb. 1869) Geert Posthumus (geb. 1904)
arbeider
arbeider; later kleine vervener
geen godsdienst
geen godsdienst
getr. Grietje Duursma (geb. 1879) getr. Hendrikje Sloterwijk
(geb. 1906)
(sympathisanten)
zie fam. Kiewiet

Lieuwe van Riezen (geb. 1904)
arbeider en kleine boer; later
timmerruan
geen godsdienst
getr.: Tjitske Tjassing (geb.
1907)
(actieve leden)
zie fam. Auke J. Veenstra

Binne Rooks (geb. 1912)
kleine boer
oprichter "Stichting tot
Vrijheidsbezinning'

Klaas Schipper ( geb. 1900)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Trijntje de Jong (geb.
1899)
(sympathisanten)

Cees Terpstra
(sympathisant)
Freerk Terpstra
(sympathisant)

Alle v.d. Veen (geb. 1877)
AIle v.d. Veen (geb. 1902)
arbeider; later kleine boer
arbeider; later brandstofhandegeen godsdienst
laar
getr.: Jantje Graafstra (geb. 1877) geen godsdienst
getr.: Jantina de Haan (geb.
1902)
Thijs v.d. Veen (geb. 1906)
arbeider; later winkelier
geen godsdienst
getr.: Antje de Haan (geb. 1906)
zie Vrouwkje Graafstra

Auke J. Veenstra (geb. 1888)
kleine hoer
geen godsdienst
getr.: Jantje Jansma (geb. 1890)
(sympathisanten)

Jan Veenstra (geb. 1914)
dienstweigeraar
getr.: A.ntje van Riezen
Fokke Veenstra
dienstweigeraar

B] intze Veenstra (geb. 1890)
arbeider; later kleine hoer
geen godsdienst
getr.: Antje de long (geb. 1898)
Tinus Veenstra (geb. 1896)
timmerman
geen godsdienst
oprichter uStiebteng tot
Vrijheidsbezinning'
getr.: Sibbeltje Schipper
(geb. 1906)

Louwe R. Leemberg (geb. 1865)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Hendrikje Meinsma
(geb. 1866)

Jan E. Veenstra (geb. 1894)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Roeltje Leemberg (geb.
1899)
(sympathisanten)

Jan (losses Venema (1864- 1925) RoelofVenema (geb. (189 1)
arbeider
arbeider; later wegwerker
geen godsdienst
geen godsdienst
getr.: Willemke Wieling (geb. 1861etr.: Trijntje de Haan (geb.
1897)
Renze Venema (geb. 1897)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Hendrikje Bos ( geb. 1901)

Joost van Vondel (geb. 1902)
arbeider
geen godsdienst
getr.: Joukje Steg (geb. 1900)
(sympathisanten)

Berend de Vries (1859 - 1925)
arbeider
geen godsdienst
Joust van Vondel (1826-1884)
arbeider
(geb. 1859)
getr.: Janice Binnema (geb. 1826)
Voorzitster Vrouwenvereniging
SDB (1890)

Joost de Vries (geb. 1902)
dienstwéigeraar
later communist
getr.: Trijntje van Vondel
zie L.Drolc

Oebele de Vries (1836- 1906)
Klans de Vries (geb. 1875)
arbeider
kleine beer
geen godsdienst
geen godsdienst
getr.: Geesje Terwisga (geb. 1843) getr. Wietske Veenstra (geb.
1874)
zie fam. Kootstra
1-lendrik Witvoet (geb. 1865)
Fokke Witvoet (geb. 1907)
hoer
geen godsdienst
Wobbe Witvoet
getr.: Hendrikje Bans (geb. 1886) dienstweigeraar
Jan Witvoet (1869- 1937)
Andries Witvoet (geb. 1908)
kleine hoer; later grote beer en
fouragehandelaar
Annigje Witvoet (geb. 1907)
geen godsdienst
getr.: Wijtske Ruiter (geb. 1885)

Jan van Zanden (geb. 1900)
hoer
geen godsdienst
getr.: Jantje de Haan (geb. 1903)
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Bijiage IV
Ingezonden stukken in De Ooststellingwerver betreffende een ruzie
tussen de SDAP in Ooststellingwerf en de IAIvlV afd. Appelseha (maart
1927)
Ingezonden stukken.

Aan do S.D.A.P. in Oost- . stéllingwerf.
Ilijnheer de Redacteur,
Beleeld vragen wij bij dezen
cm piaatsing in uw Mad van
onderstaanae stukje, waarvoor bij
voorbaat omen dank.
Naar aanleiding van de gehouden vergadering in Appelscha
met Werkhoven als spreker, waar
van onzen knot gedebatteerd is,
willen wij gaarne lets onder de
aandacht van het publiek brengen.
Door den spreker is er herhaaidelijk op gewezen, dat her
hem bedroefde, dat er zeoveel
verdeeldheid onder de arbeiders
was en liii beschuidigde ens, dat
wij er speciaal op tilt waren, em op de vergaderingen der S.D.A.P.
te komen te debatteeren en dat
wij aldus stelselmatig bezig waren,
am onder arbeiders, die hetze!fde
dccl hadden als wij, die verdeeldheid te zaaien.
Verder zei Werkhoven, wij
weigeren em ens beschikbaar te
stelien als kanonnenvleesch', dat bet van de wil van de menschen zelve afhing, om de corlog
te voeren of af te breken - her
individu meet de wil in zich
hebben, em de wapens over de
knie te breken, ens, enz. in nansluiting daarmee zei W. dat oak
hij gaarne zau zien, dat de arbeiders zouden weigeren om te
gaan dienen en ook 0.1 oorlogstuig te fabriceeren, maar dat her
zoover nag met was en dat
daarom de arbeiders in Antifrliiitaristische richting moesten
worden opgevoed. En verder dat
er moesten komen, menschen
met karakter en dat de kapitalistische tendenzen uit de menschen moesten verdwijnen en dat
ze in then geest moesten worden
opgevoed.

Welnu, wij beweren, dat wij
ten alien tijde met die opvoeding
bezig zijn en dat de leiders der
S.D.A.P. (die dan tech in de
eerste plaats die apvoeders moesten zijn) joist in algemeenen zin
blijken geven van karakterloos
te zijn en dat bij hen die kapitalistische tendenzen" in de allereerste plants zijn waar te nemen.
Terwiji joist zij her zijn, die her
kleine groepje menschen, die met
de daad in dezen de massa
voorgaan, her meest tegenwerken
en bespotteiijk maken, zoonls ook
Werkhoven deed, door te spreken
van ,Jullie met je anderhalve man
en een paardekop". Dat wordt
gezegd door den man, die ook
mee bet yolk wil opvoeden tot
datgene, war die .,anderhalve man
en een paardekop" tegen nIle
verdrukking in aLreeds in praktijk
trachten te brengen. En dat is no
een 'van de vooraanstaanden van
de partij, die bier in Oesterwolde
weigerden, em een debatavond
te houden over her militaristlsch
karakter der S.D.A.P." teen van
onzen kant geen genoegen werd
enomen met bun voarwaarde,
dat veer ens Ds. Schermerhern
•macst optreden. waarvaot ze als
argument nanvoerden, dat we een
hoegstaande" debatavond zeuden krijgen. De waarde van dit
argument kan men uit het havenstaande leeren kennen.
Maar . . . er zijn ook nog anderen en Cr staan ook nog velen
buiten de S.D.A.P., die met als
gehoorsame schaapjes van on2e
vergaderingen wegblijven. En bij
hen zullen we trachten die verdeeldheid" te brengen, omdat de
SD.A.P,sche cenheid beteekent,
dat de arbeidershiasse steeds
nicer en steeds vaster ann de
kapitalisten worden evergeleverd.
lee Werkhoven cs. aanvaardt
no den strijd, deze week is er
velep gelegenheid. En verder
wachten wij op jullie veerstellen.
Wij zijn ten alien tijde
her cAd,
I. A. M. Y. Ooststeilingwerf.

Ingezonden stuk in De Oostellingwerver met tie aanval van de afd. Appelscha
van tie JAMV op Cees Werkhoven, secreta,ris van tie SDAP. Bron: De Ooststellingwerver, 4 maui.rt 1927.
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De qeschiedenis van
,,anderhalve man an een
paardekop".
M.deR.I
Naar aanleiding van bet ingezonden artikel van de I A.M.V.,
verzoeken we U eenige ruimte
ter beantwoording daarvan tot
onze beschikking te witlen stelten, waarvoor wij U dank zeggen.
Kent ge bet geval met Barbertje
nit den aanvang van den Max
Havelaar lezer? Lothario moet
voor den rechter verschijnen,
modal hij ervan beschuldigd
worth Barbertje te hebben vermoord, vermoord niet alleen, hij
heeft haar zelfs in kleine stukjes.
gesneden en ingezouten De rechter beslist: ,,Hij rpoet hangen".
Maar Lothario ontkent, beweert
zelts dat iiij Barbertje heeft gevoed en gekleed en dat er getuigen zijn, die verklaren, dat hij
een good mensch is. Maar weer
Iuidt bet vonnis: Dc beklaagde
moet hangen, hij verzwaart z'n
misdaad nog door eigenwaan.
Dan koint een nieuwe getuige
en bet is .....Barbertje zelt, die
bevestigt dat Lothario haar veel
goeds heeft gedaan. Lothario
wordt nu vrijgesproken, denkt ge?
Neen, tezers. Wet heeft hij Barbertje niet vermoord, Oak heeft
hij haar niet ingezouten en in
stukjes gesneden, maar Inch beslist de rechter: Het derde punt
van de aanklacht blijft bestaan,
de beklaagde is schuldig aan
eigenwaan, hij mOt hangen.
Deze geschiedenis kwarn ons
onwillekeurig in de gedachte bij
de ingezonden stukken aan her
adres van Werkhoven. Eerst heeft
men van rechts geprobeerd hem
de das om te doer, en toen
dat mislukte, heeft de LA.M.V.
zich bereidwillig aangeboden om
dit lcarweitje over te nemen.
Jammer alleen, dat de uitvoering
van bet vonnis niet bij hen berust, maar dat bet gezond veTstand van de lezers uitspraak zal
moeten doen.
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Wat is ni. bet geval? Op de
vergadering waar Werkhoven
sprak, werd door den antimilitairist Bosma gedebateerd. W.
had in bet eerste deel van zijn
rede gezegd, dat hij e&bied had
voor den moed van de werkelijk principieele dienstweigeraars,
ook al stelt de S.D.A.P. zich niet
op het standpunt van de individueete dienstweigering. De debater beschuldigde W. er nil van,
dat hij dit stechts had gezegd
om bij de aanwezigen In bet geviel te komen, ow ze te ,,smeren"
zooals B. bet uitdrukte. Deze verdachtmaking vond blijkbaar instemming bij de aanwezige anti-I
miliitairisten en W. wees er in
z'n repliek dan ook op, dat een
]eider, die aan de opvoeding van
de persoonlijkheid zoo'n groote
waarde toekent, die opvoeding
schaadt, door bij z'n tegenstander steeds kwade trouw te veronderstellen.
Toen W. later opmerkte, dat
van de !A.M.V. met de anderhalve man en een paardekop",
die ze achter zich heeft, slechts
weinig invloed uitgaat, kwamen
er hettige grotesten van de antimilitaristen die de verdachtmaking van
eigen debater kaim
hadden laten passeeren. W. heeft
toen onmiddellijk gezegd, dat bet
niet z'n bedoeling was lets krenkends te zeggen en de uitdrukking teruggenomen. Dit is door :
Bosma niet gebeurd. Aan wetke
zijde is no de meeste reden voor
verontwaardiging? Is her no niet
klein om deze uitdrukking, waarvoor openlijk verontschuldiging
is aangeboden, nogmaals in een
ingezonden stuk tegen W. oil te
spelen? Maar de inzenders hebben blijkbaar gedacht: ,,Wie een
bond wit slaan, moot toch een stoic
hebben bet kost wat 't kost". We
gunnen' hun dit twijfetachtig genoegen, betreuren bet alleen dat
de auteur van genoemde ultdrukking, Tiji (Jilenspiegel, hum
ingezonden niet meer lezen kan.
Wat zou 'ie gegnuifd bebben, als
'ie gehoord had, hoe zijn grap
bij de l.A.M.V.'ers ingeslagen was.

Wat betreft Ow verzoek tot her
kennen het relletje zoo zachtjes
houden van een debatavond het
ann van buiten: Dc S.D.A.P. is
volgende: Oij hebt ons uitgezuiver militaristisch - de sociaalnoodigd om te debateeren Over
democraten zijn de steunpilaren
het militaristische karakter van
van het kapitaal - hun Ieiderszijn
de S.D.A P.", m.a.w. over een
karakterlooze baantjesjagers absolute onwaarheid! We geloodc leden gelooven ann de S.D.A.P.
yen niet, dat één sociaal-demoals nan hun God - de politic
craat een dergelijk vriendelijk
in Amsterdam...., maar genoeg,
aanbod zoo willen aanvaarden.
leder kan het voor zich verder
We hebben niettemin gezegd dat
nanvullen. Deze en dergelijke
we zouden trachten een spreker
variaties op het zelfde thema
te vinden, wanneer ds. Scherbeginnen gauw te vervelen.
merhorn door U werd uitgenoo
l-ioudt het ons ten goede.
digd. Ge hebt toch zeker met!
Voor één opmerking zijn we
het alleenrecht om voorwaarden: de inzenders dankbaar, ni. dat de
te stetlen. Schrijft gij ons her
kapitalistische tendenzen i a d e
onderwerp voor de vergadering e rate p lasts bij de SO.A.P.
voor, waarom zc'uden wij U niet zijn waar te nemen. We zijn dus
een spreker voorschrijven. Voor
plus royaliste que Ic roi", flog
enkele jaren hebben we ds. kapitalistischer dan Colijn zelt.
Schermerhorn - een van de Na de beschuldiging van ophitnobeiste tiguren uit de vredes- sing tot moord uit het rechtsche
beweging - als een schitterend kamp, doet dit ons weldadig ann.
redenaar leeren kennen. Wanneer Colijn en de SD.A.P. arm in arm,
ds. Sch. komt, dan zijn we over- thans weer gezworen kameraden.
tuigd vann hoogstaand debat.
R I-let militaristisch karakter van
Wilt gij tiV conclusies hieruit de SOAP?'. Dos ....het onttrekken, ga uw gang.
wapeningsvoorstel is een schijn
De bewering, dat we onze vertooning. De eerste stormloop
menschen van jullie vergaderin- van sociaal- en vrijzinnig-demogen pogen weg te houden ge- craten tegen de militaire machten
een paradevoorstelling.
tuigt van weinig menschenkennjs. De I.A.M.V. zegt het, vrienden.
Heeft niet de Potemkin-film in
Oh, Tiji, ge dacht dat ge met
de eerste plaats zijn succes in ow doVe grappen nooit oververschillende plaatsen ann het troffen zoudt worden. Helaas, we
verbod van opvoering te danken? moeten U deze illusie ontnemen.
Kent ge de eeuwenoude waar- Ui] hebt ow meesters gevonden.
held niet van ,,de verboden
Het bestuur v. d. gemeentel.
vrucht"? Neen vrienden, de waarfed. der S.D.A.P. in
held is, dat de ambitie ervoor
Ooststellingwerf.
bij onze menschen ontbreekt. We

.....

Ingezonden stuk in De Ooststellingwerver, waarin de SDA Pzich verdedigt
tegen de aanval van de IAMV. Bron: De Ooststellingwerver, 11 maart 1927.
Beide stukken vormen een goede illustratie van de diepe Hoof die er tussen het
anarchisme en de sociaal-democratie gaapte. Middelen a/s leugens, verdachtinakingen en scheldkanonnades werden daarbU niet geschuwd.
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Bijiage V
Versiag van het Dienstweigeringseongres te Oosterwolde in 1934.

Dienstweigerinqscongres te Oosterwolde.
Leven, zonneschijn, warmte,
was de sfeer op bet C0fl
gres, dat idealisten van verschillende overtuiging badden
belegd op Paascbmaandag, cm
te getuigen van bun onwrikbare vredeswil.
Ongeveer half elf opent de
voorzitter de vergadering. Her
stemt hew bllJ bier deze ruim
400 menschen bijeen te ZIen.
In deze tijd van fascisme en
.moedeloosheid Is daadwerkelik
anti-militaristlese
gezlndbeid
I meer dan noodig.
Indien dit congres, aldus de.
voorzitter, eenigszins eenzijdlg
Is georiënteerd. dan Is de scbuld
niet aan ons, dod, aan de!
wel uitgenoodigde, dod, af•wezig zljnde vertegenwoordigers van, her burgerlike padfisme. Onze basis tot deelname
was zoo grout mogelik. leder
van welke wereldbschouwing t
•ock, kan bier getuigen van z'n
besef van mensenwaarde.
Secretaris Tillema leest dan.
ide ingekomen stukken voor.
Gelukwenscben van her LanJdellk Corn. dee I.A.M.V. en
een brief van de 6 de vorige
week gearre3teerde dienstweigeraars.
Hierna is her wooed aan de I
eerste spreker. Jo de Haas van I
Amsterdam.
In dit congresi
zit zoowel lets diep tragisch I
Pals jets verblijdends. aldus del
Haas. lit voelden we bij del
I voorlezing van de brief van
onze dienstweigeraars uit Assen. Ook bet felt dat de arbeidersklasse zich flog niet

zoo
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heeft kuonen opwerken tot hen
die bet militarisme principieel
en met de daad bestrijden. 20
jaar na de wereldoorlog, die
hen klaarblijkelik niets geleerd
beeft, verzinkt ze in bet Walgelikst nationalisme. Her is
misschien in dit Iicht paradexaal te zeggen, dat er cok jets
verblijdends is. Oft verbilldends
jgt In bet kerngezond zijn van
,,onze" anti-militaristlese beweging. Wij bogen niet naar
de velen. Wij gdjpen gem
passieve duizenden, dccl, radicale tientallen. Onze task is
her juist nu een kern te vormen, die duidelik baar wil en
daad kracbt kan demonstreeren.
Juist in deze tljd, no de massa
zich verslingert aan vaderlandisme. fraze en bolle tirade.
Na afloop van de Pelikaanvlucht ongetwijfeld een knappe
techniese prestatie, zag her
yolk ze allemaal vllegen II In
deze tijd zijn nationale gebeurtenissen voorbereidende cotiogsgebeurtenissen.'
Oorlog
worth voorafgegaan door een
groot psychologies moment.
Wanneer wij niet beschikken
over een kern die pal slaat.
zal dat psycbologiscb momerh
worden misbruikr door de
militairisten.
De massa is zoo nalef faszisme als !
en oa-oorlogs verschijnsel
te
beschouwen
Fascismeis in wezen ingeret in
Augustus 1914. ben door de
arbeidersklasse de klasseristrijd
werd opgeheven en opgegeven.
Tom begon de staatsalmacht
over de willooze massa te
komen. De Staten kregen toen
de zeggenschap o ver de levende

Last ons dit voorjaar bet
symbool zlJn tot nieuwe bezieiing. Last dese dag worden
tot een dag van geesteiike
wapenscbouw. Der groeie
onze great van verantwoordelike opstandigbcid. War ook
moge komen, wif biijven staan.
Op voor de oorlogsarbe Ida- en
mu. dienstweigering. Voor de
greet van Internationale soildaritelt, aldus eiadlgde de Haas
in gioedvoi betoog.
Hierna werden we vergast
op eenige nummertjes van bet
muziekkorps uit Emmer CornpasCuum.
Na een korte pause is her
woord vervolgens San Mrs. K. de Waard uit Groningen.
No meet dan ôôit zegt
spreker is, her nbodlg dat alien
die de persoonlike vrljbeid
iiefhebben rich aaneensluiten.
Ottrent de pérsoonlike vrljbeid zljn er twee geheel aan
elkaar tegenover gestelde opvattingen. Fascisme en cornmunisme beide zija sf3 van
meeniag dat de staat bet leven
moet regeien van de menscben.
In de aard van bet Nederiandsche yolk ilgt de tweede,
ônze opvattlng. Wij zl3n her,
die de menselike vrljbeid hoogscbatten en bandbaven. Fascisme en communisme zija
import-artikelen. die optreden
in ttjden van geesteiike vetslapping. Wij zljn de vertegenwoordigers van de Ho!landscbe voiksgeest. Wij zija
qualificatle van den Mm. v. aan deze geese méér trouw dan
Justitle mr. v. Schalk, die zeide: dan ben, die bill voortduring
•,. Dlenstwelgcring is erger dan her Wilbelnios schalien.
Dc mu. dienstpllcbt In Nediefstal'. Oft is ook volkomen
juist. DiedCtweigering is door- derland Is ten erfenis van
braak eener waarlik nieuwe Napoleon. WIj aanvaarden de
cultuur. Politle, Jtistitie, kapi- erfenis riSer. Her Holiandscbe
talisme. militairisme, alies vecht fascisme is de navolging van
•tegen de dienstweigering. De bet Dultscbe fascirne. Spreker
grondsiag van de dienstweide- scbetste dan de beteekenis van
ring is het opzeggen der her dlenstweigerings-manlfest,
cadaver-discipline.
voor her terse verschenen In

mensch.
Indien men ernstlg de oorlog
wit bestrljden, dan doet men
dat Diet door een tegenoorlog.
Neen, men most de wil te
boven komen. waarult oorlog
en geweld Is gegroeld. Oorlog
en fascisme zijn den., Her Is
een kinderlike waan, om, zooats prof. Einstein wilde her
Duitsche fascisme met her
.,democratieve" geweld van
Belgie, Frankrijk en Engeiand
te verdeigen. Aisof dat democraties geweld in wezen minder
fascisties is! Men meene nice
dat her fascisme allen sic In
Ijuitscbland en ltalie Her
democraties fascisme van Coiijn
is verschillend van bet bultenlandscbe, near de vorm, doch
bet is in wezen geiljk. Zie de
maatregelen ten oprichee van
bet recht van vereenigingen
en vergadering. DC regeering
scbrijft voor welke courant
men we!, en weike men niet
mag lezen. Een arbeidersmassa
die bet fascisme door ten
ooriog will bestrijden. spent
her paard achter de wagen.!
Fascisme wordt slechts gestuit
door anti-fascime. Geen staats.
doch eigen menselike beschik-,
king over lichaam en geest. Hieruit volgt this, dat de
dienstweigering her kristallisatieptint is van anti-oorlOgs en
anti-fascistise actie. Geest en
geweten biijven souverein.1
Hoe bang men is voor de
dienstweigering. bleek uit een
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Sept. 1915. Op grondslag van
deze verkiaring verzetten sodalisten, christenen zoowel als
christen-socialisten zlcb tegen
iedere ourlog en oorlagsvoorberelding. Spreker eindlgt met
•de opwekklng am bet onrecht
am menscben, te dwlngen
andere menscben te doaden te
doen verdwijnen, ieder naar
eigen krachten.
Hierna wardt een our gepauzeerd. Dan neemt Car
Huisman nit Gouda narnens
de Jangeren Vredes-Actie
(J.V.A.) bet woard. .,Aan U
a yolk. de zegepraal rijn
woorden die wi) vaak zangen.
Dc werkelike zegepraal der
arbeldersklasse In geestelikzedelik opzicht is nag verre.
Chaos overal. Overal antmoediging en antreddering. Het is
eta gerneenplaats gewarden
zegt dr. Banning am te zeggen
dat bet Len vaortjagende tijd
is. Veel meet is bet kenmerk
dezer tijd her angstige zwijgen
alum. Men zwijgt bij de bebandeling der lndoneiërs, bij
concentratiekampen. Er is geen
moment dat de massa in beweging kamt. In beweging met
als inzet bet eigen ]even. Like
dag ]even we in angstige
afwacbtlng van war ral morgen
gebeuren. De wereld is een
zwart viak gewarden waar ons
jange leven op te pletter leapt.
Zeer terecht zegt Ernst Fischer
in zljn beekje. ,.bet is de
geestelike crisis der jeugd bevenal waarander deze gebukt
gaat". Zij. die tegenwaordig
bet meese beloven, warden
geloafd. Bij baogtijvieren van
bet natianalisme verdwijnt
bet gevoel van eigen waarde.
Resultaat jeder voar rich.
Kenmerkend veer de geest
der bedendaagse apvoeding
van de Duitscbe schaoljeugd
is dat bet anderwijs in krijgskundeepde Idgere school vetpllchtend isgesteld. De hackles

p4,1'1

van prof. Banse, baagleeraar
te Brunswijk :..Raum nod
Weltkrieg en ..Webrwissenschaft', behoeven geen nadere
ultleg. Her fascisme is bier in
Holland zelfs doargedrangen
tat de radio. Verbed van ultrending Internationale en de
gebeele straffe radio censuur.
Car Huisman vertelt dan ander
ademloaze suIte, bet oneindig
dapper gedragen lijden der
Vlaamse dienstweigeraars. Hoe
strijdbare idealisten als Maurits
v. 'd. Brock en Lode van
Deyck eerst vereordeeld wetden tat 2 maanden gevangenisstraf, hoe zij na 9 dagen
thuis geweest te zijn. weer
werden - veroordeeld tot ii
maanden gevangenisstraf. En,
als of de wreedheid nag niet
venijnig genoeg was, daarna
your de derde manl tat.
24 maanden gevangenisstraf.
Hoe Willem de Baere met eem
ernstige nierziekte en verlamd
als gevoig van de kaude cementen cel naar buis wardt gebracht. Het lijden en sterven
van Berten Ferment. Deze
kameraad moest een verkiaring
teekenen dat bIj de regeering
onthief van de aansprake!lk-.
held voor zljn ziekte in de cel
opgedaan, die bern weidra ten
grave zen doen dalen. Lijdin.
lijden, aneindig lijden. Laien
wij ens bait en te Dimmer
efferen year de nationale winsthanger. Oorlog, steunt op earL
oerlogsbereidheid Hon maclit 1
is anre onmacbt. Dat wij strijden en bet met Henriette
Roland-HoIst zeggen S.,,De
zachte kracbten winnen aan
bet eind". Laten wij zljn kustwachters op eenzame poster.
De geest van her congres
vindt dan Len uitnemende vertalking in de voardracht van
eenige stukken door een spreekkeor nit Groningen. Helder
en vast kionken de stemmen
van de kwieke jangens en

meisjes doorde zaal.
Lie Heynenrvan Groningen
getuigt hierna In een ontroerend betoog van war er kan
en moet leven In moeders..
Hoe is 't mogelik dat moeders.
die her kind in z'n jeugd zoo]
vertroetelen en liefbebben. bet
kind als her ouder wordt. ziet
ontrukken aan her wreede
militairisme. Uren en nacbten
stonden ze bij bun zlekbed en
flu, no bet er voor de joflge
menscb op aan komt staan ze
machteloos. Hoeveel vrouwen
zitten er zoet nog steeds en I
alleen bij de brelkoos, bet
wascbvaatje en de veger.
Dc acne van Mevr. SmitScbukink ICool vond gëezz weerklank bij de vrouwen. Waar
is de vrouw als draagster van
nieuw leven? Ms men onze
kinderen op de school bederft,
dam geven we als moeders
onze kinderen thuig een anti
mil opvoedlng. Ecnbeld vrouwen, help onze zonen."
Tot slot sprak Albert de
Jong van Haarlem, redacteur
van de ,,Syndicalist". In een
magistrale rede bond bij de
aanwezigen op her hart dat
mu. dlenstwelgering a I I e e xi
niet voldoende Is. Joist flu
In een tijd dat her industrieele
achierland zoo belangrijk geworden is als voedster van de
troepen aan her front, dient
h I e r onze aandacht op gevestlgd. Ook de weigering van
meisjes, mannen en vrouwen
om te weigeren gasmaskers,
weefsels, voedsel, dekklng te
maken voor de troepen, dat
ziju de kracbten die van een
geweldige beteekenis zijn voor
daadwerkelik anti-militarisme.
Naast de mu. -dienstwelgering
dos de industrieele en arbeidsdienstweigering aan elke noriogsindustrie of bedrijf. De
dicnstweigering in her algemeen - mon uitgroeiefl tot een

massabeweging. Op dit moment mu de groote &D.A.I'.
op haar Paaschcongres alle
anti-militaristiese bruggen acbter zicb beef t verbrand, dienen
wij ons met gebeel ons vetmogen in de strijd voor een
werkelike samenleving te werpen. Welk een bezieling er
ultgaat van solidariteitsstakingel, toont de long met een
scbat van voorbeelden aan.
War beeft anti-militarisme voor
zin als men '5 morgens aan'
de Hembrug granaten draait
voor broedermoord en tusschen bet scbafr vIug even een
hokje rood maakt en voor
ontwapenlng stemtll Kameraden wtj bebben te vormen een
industrieel ondersteuningsIonds
voor allen wier sociaal verantwoordelilcheidsgevoel bun
verbiedt te werken In de gevangenissen van de massamoord. Wat zegt ons niet bet
geval van die Oostenrijkse
dorpstimmerlleden, die weigerden een galg te bouwen voor
een der ]elders van de opseamdige beweglng. Men dwong
tenslotte de gevgenen her
werk te doen. War zegt ons
niet de Spaansche bakkersgezellenbeweging die spontaan
welgerden met vervalscbt meel
te werken. Ze wouden bun
medearbeiders niet bedriegen.
Weest strljdbereld en behoudt
die twee dingen die geen ander mensch U geven kan. Uw
gezond verstand en Uw zuivere
gezindbeid.
Na een kort slotwoord en
een opwekklng om met Pinksterenweer te zamen te komen.
sloot de Voorzitter ongeveer
kwart na vijf de vergadering.

Versiag van het dienstweigeringscongres te Oosterwolde in 1934. Bron: De
Ooststellingwerver, 6 april 1934. 1k neem dit uitvoerige verslag van her dienstweigeringscongres van 1934 hier volledig over, omdat van geen enkele andere
bijeenkomst van de anarchisten een dergelijk uitvoerig bericht is overgeleverd.
Bovendien vormde her thema van het congres een van de hoofdbeginselen van
het anarchisme.
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Bericht over het verbod om met de Paasdagen enige festiviteiten in
de gemeente te organiseren (1925)
Advertentie waarin voor her ecrst de 'Crisis-Unie' van zich laat horen (november 193 1)
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Advertentie van de afdeling Appelscha van de 'Crisis-Uni& ondertekend
door de anarchist A. v.d. Veen jr. (december 1931)
Advertentie waarin door de burgemeester de Ideine staat van beleg in
Ooststellingwerf wordt afgekondigd (12januari 1932)
Advertentie van de debatvergadering tussen de communist G. Roorda
en de anarchist W. v.d. Fleuvel (1932)
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Ingezonden brief tegen de door de gemeente georganiseerde luchtbeschermingsoefeningen
Advertentie ten behoeve van de opsporing van degenen, die de luchtbeschermingsoefening van maafl 1936 hadden gesaboteerd
Advertentie waarin geprotesteerd wordt tcgcn de Iuchtbescheimingsocfeningen (1937)
Advertentie die her bestaan van de afdeling van de Onafhankelijke vakeenignig
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Toneelvereniging 'Excelsio? in 1926
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Advertentie met her prograinma van de Landdagen (1927)
Statuten van de Stichting 'Tot Vrijheidsbezinning (fragment) (1933)
Marechaussee, gewapend met aantekenboekje, achter sprekerstent
tUdens de Pinksterlanddagen van 1936
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