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Tegelijk met de discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat neemt de
belangstelling voor de verre geschiedenis van de verzorgingsstaat toe.
Anders gezegd: de belangstelling voor de sociale strijd van pakweg een eeuw
geleden is in ons land meer aan her toenemen. Die interesse wordt yank toegespitst
op een bepaalde regio of plaats. Immers: de betrokkenheid van de bevolking bij
de eigen regionale en plaatselijke geschiedenis is aan her toenemen.
Onderdeze omstandighedenis door een drietal personen,Carel Zuil, PieterJonker
en Hans van Borselen, in 1991 de ad hoc-werkgroep Geschiedenis van het
anarchisme en socialisme in Zuid-Oost Friesland opgericht. Doel van deze
werkgroep was her organiseren van een cultureel-historische avond over de
geschiedenis van de sociale strijd in Appelscha e.o. in de jaren '90 van de vorige
eeuw. Veenarbeid(st)ers in deze streek en in deze periode traden vele malen in het
krijt tegen hun bazen. Vooral Domela Nieuwenhuis, maar ook Troelstra, hebben
in de opbouw van het anarchisme en socialisme in deze streek een wezenlijke ml
gespeeld.
Met her organiseren van deze cultuur-historische avond in Appelscha op 8
november 1991 wilde de werkgroep het historisch bewustzijn van de bevolking
over deze periode vergroten (er is nog steeds een zekere gene over de bittere
armoede van een eeuw geleden), alsmede een saluut brengen aan de nakomelingen van de strijd(st)ers van weleer, waarvan een aantal op 8 november aanwezig
was.
Omlijst door volksliedjes, strijdkoorzang en -muziek en poëzie van een eeuw
geleden, werd een drietal lezingen gehouden. De eerste lezing was van Jur Schuur
en handelde over de geschiedenis van her anarchisme en socialisme in Appelscha.
Fliemna hield Johan Frieswijk een lezing over de unieke vrouwenstaking in
Appelscha in 1891 en de laatste voordracht was van Tineke Steenmeijer-Wielenga, die in haar lezing inging op het Appelschaster hongerproces, waarin Troelstra
de arbeiders verdedigde. Alle dde de lezingen zijn in dit boek opgenomen.
Tenslotte vindt u in dit boek ook de indrukwekkende rede die DomeLa in 1889 in
Appelscha heeft gehouden. Deze rede, die werd voorgedragen door een sprekend
op Domela lijkende persoon (Jaap Wever), was de afsluiting en het hoogtepunt
van deze zeer geslaagde en druk bezochte avond.
De werkgroep hoopt dat Li veel leesplezier heeft aan dit boek.
juni 1992

De werkgroep Geschiedenis Anarchisme
en Socialisme in Zuid-Oost Friesland,
Hans van Borselen,
Carel Zuil
Pieter Jonker

Am. 1. Appelseha omstreeks 1850.
Bron: W. Eekhoff, Nieuwe Atlas van de Provincie Fries/and, Leeuwarden, 18491859.

fur Schuur

Enige hoofdlijnen uit de oudste
geschiedenis van het socialisme
in Appelscha
Er is een beschrijving van Appelseha uit 1877, die ons voor een verrassing
plaatst.' Over het teen nog nict zo lang bestaandc deel van het dorp langs de
Vaart, dat hoofdzakelijk door veenarbeiders werd bewoond, wordt daarin
gezegd dat het een "bloelende, welvarende" veenkolonie was. Om de lezer
van de juistheid van deze bewering te overtuigen wijst de auteur onder meet
op de sterke bevolkingsgroei. Sinds het begin van de turfafgravingen in 1827
was het inwoneraantal van de plaats gestegen van een goeie honderd, die
uitsluitend woonden in de even zuidelijker gelegen agrarische nederzettingen
Hong- of Oud-Appelseha, Aekinga en Terwisscha, tot maar liefst zo'n 2300
(zie aft. 1). Nieuw-Appelscha was dos kennelijk een plaats, die aantrekkingskracht op mensen van elders uitoefende. Het feit waaruit dat verklaard moest
worden, vormde meteen het tweede bewijs voor zijn stelling. Het was de
schrijver ter ore gekomen, dat bier arbeidersgezinnen waren, die een jaarinkomen verdienden van ongeveer f 800,--; een voor die tijd formidabel bedrag, dat
de grote toestroom van migranten volledig verklaart.
Degenen onder mijn toehoorders die wat meer weten over de geschiedenis
van de veendorpen in het algemeen en van Appelseha in het bijzonder, maar
van met name het laatste gegeven met op de hoogte waren, zullen zich waarschijnlijk over deze voorstelling van zaken verbazen. Naar in de meeste
historische literatuur kan worden gelezen, behoorden de veenarbeiders destijds tot de armsten in de samenleving en boden de dorpen, waar zij woonden,
in de regel een zeer schamele aanblik. Mag uit de hiervoor genoemdc feiten
worden geconcludeerd, dat de mensen in Appelscha beret af zijn geweest? Dat
valt nauwelijks te geloven. Aannemelijker lijkt dat we hier te doen hebben met
een sterk gekleurde visie, die meet gebaseerd was op het in de 19e eeuw vrij
algemeen aangehangen vooruitgangsoptimisme dan op kennis van de werkelijke situatie. De twijfel aan de realiteitswaarde van de bovenaangehaalde beschrijving wordt verder versterkt door de heel andere toonzetting van een
rapport over de arbeidsverhoudingen in de venen uit 1891 - dos slechts een
kleine vijftien jaar later - waaraan wel een diepgaande analyse van de feiten ten
grondsiag lag. Her stuk dat ik op het oog heb, is her verslag van de Staatscommissie, die wegens de sinds 1888 sterk toegenomen sociale onrust in de venen

een onderzoek naar de leef- en werkomstandigheden van de arbeiders had
ingesteld.2 Om over de noodzakelijke informatie te kunnen beschikken werd
door de commissie een groot aantal ter zake kundige getuigen - veenbazen,
arbeiders, een onderwijzer, de dokter en de burgemeester van Ooststellingwed - gehoord. Wat zij over de sociaal-economische situatie in Appelscha te
berde brachten, staat lijnrecht tegenover de optimistische visie van de schrijver
uit 1877.
Dc vetliende lonen werden te laag genoemd om van te kunnen lever. Dc
omvang van de werklooshcid was zo groot, dat de armenzorg voortdurend
moest bijspringen. Dc arbeidsomstandigheden beboorden tot de slechtste, die
in Nederland voorkwamen. Vrouwen- en kinderarbeid waren dermate wijd
verbrcid, dat her gezinsleven ontwricht raakte. De voedselvoorziening en de
woonomstandigheden moesten in veel gevallen als bedroevend worden gekwalificeerd. De gezondheidstoestand liet veel, zo met alles te wensen over. Het
merendeel van de arbeiders en hun gezinsleden kon met of nauwelijks lezen en
schrijven. En zo gaat het maar door. Hoe naarstig de commissie er ook naar
zocht, zij kon maar heel weinig lichtpuntjes in deze duisternis ontwaren. Dc
beperkte lengte van de arbeidsdag - her graafwerk ging met larger dan tot 's
middags twee our door -, de eigen groentetuin waarover de meeste veenarbeiders beschikten en her met bovenmatig grote drankmisbruik in Appelscha
worden als positieve uitzonderingen op de regel genoemd.
Dc meeste van mijn toehoorders zullen in deze beschrijving zo geed als
zeker meet herkenningspunten vinden dan in die van 1877. Zoals mij uit
gesprekken met een aantal oudere inwoners van Appelscha bleek, was de
herinnering aan deze laat-19e-eeuwse wantoestanden ook in her dorp zeif nog
levendig.1 Allen wisten dat hun ouders en grootouders honger hadden gekend,
bun vaders en grootvaders elke zomer een aantal weken van huis waren om
elders wat bij te verdienen en vele generatiegenoten gedwongen door gebrek
aan toekomstperspectief het dorp definitief de rug hadden toegekeerd.
Deze feiten lijken her rooskleurige verhaal van de schrijver uit 1877 volledig
te ondergraven. Zelfs als wordt uitgegaan van de maatstaven van die tijd, teen
algemeen de levensstandaard veel lager lag dan no - de sociaal-economische
situatie in bet 19e-ecuwse Nederland had veel we, van die in de huidige
ontwikkelingslanden - kunnen de door de Staatscommissie beschreven leefomstandigheden van de veenarbeiders onmogelijk als "welvarend' worden
getypeerd. En desondanks meen 1k dat - mits ontdaan van 19e-eeuws retoriek
- her verhaal wel degelijk een kern van waarheid bevat. Her is een felt dat men
zich eveneens aan grote eenzijdigheid schuldig zou maken, als men beweerde
dat her in Appelscha altijd zo slecht is geweest als in de tijd, waarover de
Staatscommissie schreef.
Om de twee totaal verschillende beschouwingen in her juiste historische
verband te kunnen plaatsen, meet 1k even terugkomen op wat 1k hierboven in
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bet algemeen over de maatschappelijke toestand in her 19e-eeuwse Nederland
zei. Destijds waren in ons land de levensomstandigheden van de meeste
mensen niet veel beter dan nu in de anne landen. Rijkdom en welvaart waren
voorbehouden aan een minderheid; arbeiders, werklieden en kleine neringdoenden - naar schatting maakten zij zon 60-70% van de bevolldng uit Ieefden algemeeri op de rand van her bestaansminimum of net daaronder.
Naar welke kant de balans doorsloeg, hing af van talrijke factoren, die de
mensen maar zeer ten dde in eigen hand hadden. Over een aantal van the
factoren kan in algemene zin weinig worden gezegd. Of men her rooide, word
in de eerste plaats bepaald door de gezinsomstandigheden. Her wel of met
voorkomen van ziekte en de mate, waarin vrouw on kinderen konden meewerken, hadden grote invloed op de hoogte van her gezinsinkomen. Veel belangrijker in kwantitief opzicht waren echter de door algemene factoren als conjunctuurverloop, oogstresultaten, epidemieen en weersomstandigheden veroorzaakte verschillen en schommelingen in het welvaartsniveau. Wij kunnen ons
heden ten dage nauwelijks moor voorstellen, dat nog maar zo kort geleden ook
in Nederland hierdoor veel mensen direct in hun bestaan bedreigd werden.
Dat in Appelscha een naar verhouding zeer groot deel van de bevolking
onder zulke omstandigheden heeft geleefd, kan worden afgeleid uit de samenstelling van de beroepsbevolking (zie afb. 2). Zoals mij uit onderzoek van de
gemeentelijke bevolkingsregisters bleek,' had bier tot diep in de 19e eeuw
maar liefst 60 tot 75% van de gezinshoofden her beroep van arbeider. Naar we
mogen aannemen, hebben zij hoofdzakelijk in her veenbedrijf hun brood
moeten verdienen. Het aantal boeren was toen nog zeer beperkt. Slechts
ongeveer 10% van de gezinshoofden had een eigen bocrderij; de meesten van
hen behoorden tot de beret gesitueerden. De samenstelling van do groep
middenstanders was meer divers. Er zaten rijkeren onder als cafdhouders,
bakkers, smeden en onderwijzers, maar ook armeren als schoenlappers,
klompenmakers en mandenmakers. Echt rijk waren alleen de grote veenbazen; zij vormden echter een zeer kleine minderheid. Doze cijfers leiden mij tot
de conclusie dat in her 19e-eeuwse Appelscha tenminste 70 a 80% van de
mensen tot - war men in die tijd noemde - de arme volksklasse heeft behoord.
Dit percentage, dat ver uitsteekt boven her eerder genoemde landelijke
gemiddelde, typeert Appelscha als een uitgesproken arbeidersdorp.
De cijfers uit het begin van deze eeuw Iijken erop to wijzen, dat zich nadien
een keer ten goede heeft voorgedaan. Voor een deel is dit echter slechts schijn.
Weliswaar word door de teruggang van her veenbedrijf en de opkomst van de
landbouw de opbouw van de beroepsbevolking minder eenzijdig, maar met
een aandeel van zo'n 50% bleven de arbeiders de grootste bevolkingsgroep.
Verder kan uit andere cijfers worden opgemaakt, dat de stijging van her aantal
boeren vooral to danken is geweest aan de toestroom van voormalige arbeiders, die op de pas ontgonnen veen- en heidegronden een klein landbouwbe11
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Afb. 2. De samenstellirig van de beroepsbevolking (1860-1920).
I3ron: Bevolkingsregisters 1860-1920 (GA. Inv. no. 593-623 en 625-682).
Dc tellingen zijn beperkt tot de in registers alt gezinshoofden ingeschreven
personen. Dc totalen in de genoemdejaren hedroegen: 414 (1860), 535 (1880),
481 (1900), 495 (1910) en 602 (1920).

12

drijfje stichtten. In Appelscha was 51% van de landbouwbedrijven kleiner dan
vijf hectare; ter vergelijking: in Oosterwolde 34%, in Fochteloo 32%. Zoals
uit berichten uit de jaren twintig en dertig blijkt, lag het welvaartspeil van veel
kleine boeren nauwelijks haven dat van de arbeiders. Natuurlijk wil 1k hiermec
met zeggen, dat de sociale situatie in de eerste helft van deze eeuw met jets is
verbeterd, maar van een ommekeer te spreken gaat te ver. Het merendeel van
de bevolking bleef tot de economische zwakkere groepen in de samenleving
behoren.
Met behuip van gegevens over de economisehe ontwikkeling kan men zich
een beeld vormen van her onzekere bestaan, dat deze mensen hebben geleid.
Vooral de afwisseling van gunstige en minder gunstige tijden vormde een
bedreiging. Er zijn perioden geweest, waarin her zo slecht ging, dat velen met
meet in hun dagelijkse levensbehoeften konden voorzien. Volgens sommige
bronnen zijn hier in de negentigerjaren van de vorige eeuw zelfs enige ouderen
door hanger en ontbering gestorven.Maar ook nog in de jaren dertig van deze
eeuw moest aan de armere bevollcingsgroepen voedselhulp warden geboden
am een herhaling van hetzelfde te voorkomen.' Dit zijn slechts twee voorbeelden uit extreem slechte tijden; als we de hele geschiedenis van Appelseha
overzien, blijkt het echter in de regel hoogstens jets beter te zijn gegaan. Slechts
enkele jaren kunnen gerekend naar maatstaven van die tijd als meet voorspoedig warden aangemerkt.
Een groot deel van de 19e eeuw moet ik in het kader van het hier aan de orde
gestelde onderwerp snel de revue laten passeren. De jaren 1846 tot 1850 staan
te boek als een slechte tijdY In 1851 en 1852 ging her tijdelijk even beter, maar
tussen 1853 en 1855 heerste er opnieuw grate armoede.0 In de sinds 1851
bekende cijfers over de omvang van de armenzorg vormt 1853 her eerste
"topjaar" (zie ath. 3). De volgende jaren vertonen hetzelfde wisselende beeld.
1856 heet een gunstig jaar, daarna zijn de berichten tot 1862 weer overwegend
negatieLl De cijfers van de turfproduktie vertonen rand 1860 een scherpe
terugval (zie afb. 4). In 1863 en 1864 trad een kort economisch herstel in, maar
met voor lang.12 Hoefden in 1864 "slechts 50 mensen te warden bedeeld, in
1866 waren dat er bijna vijf maal zo veel.
Voor deze elkaar snel afwisselende perioden van voor- en tegenspoed
warden in de bronnen verschillende oorzaken genoemd. Her lag hem aan de
duurte, de strenge winter of de mislukte aardappeloogst, maar in verreweg de
meeste gevallen aan de sterk fluctuerende uitkomsten van het veenbedrijf.
Zoals uit de produktiecijfers valt af te lezen, was deze bedrijfstak bijzonder
conjunctuurgevoelig. Het ene jaar nam de produktie met 10 of 20% toe, het
andere jaar weer even snel af. Gelet op de gegevens over het aantal bedeelden
ging het welvaartspeil met ongeveer dezelfde sprongen op en neer.
Vanaf ongeveer her einde van de zestigerjaren van de vorige eeuw wil ik de
ontwikkeling wat nauwkeuriger volgen. Naar uit de produktiecijfers blijkt, is
13
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Afb. 3. De omvang van de armenzorg (1851-1919).
Bronnen: Gemeenteverslagen 1851-1864 (GA. Inv. no. 533).
Begrotingen van de inlcomsten en uitgaven van de B urgerlijke Armadministraties
1850-1920. Appelseha (GA. Inv. no. 1221).
A/s gevolg van verschil/en in de aard van de gebruikte bronnen zijn a/Ic cijfers niet
even hetrouwbaar. Alleen de voor de/aren 1851-1864 genoemde ciffers berusten
op volledige tellingen. (lit later tijd zijn geen gegevens rneer over het aantal door
de kerken bedeelde personen hekend. Aan deze omissie hoeft echter niet al te
zwaar te worden getild, oindat na ongeveer 1860 de kerkelijke diaconieen de
arrnenzorg bijna geheel overlieten aan het Burger/zjke Armbestuur. Van deze
laatste instelling zijn helaas alleen de begrotingen hewaard gehleven. De daarin
gegeven ciffers over de aantallen bedeelden zijn uiteraard slechts schattingen.Ik
sneen echter te mogen aannemen dat voor het jaar. waarin de begroting werd
opgesteld, zij een redelijke afspiegeling van de werke/ijkheid zijn.
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her in doze periode in '1 algemeen met slecht met her veenbedrijf gegaan.
Mogen we de Gemeenteverslagen geloven, dan kan zelfs van een bijzonder
voorspoedige tijd worden gesproken. Met name door de veenarbeiders in
Appelseha werd goed verdiend. Er zouden hier gezinnen zijn geweest met ecu
jaarinkomen van ongeveer f 1100,--, dus nog aanzienlijk meer dan her door de
schrijver uit 1877 genoemde bedrag. Een dergelijk inkomen lijkt mij echter
alleen haalbaar to zijn geweest, als in her gezin ook de vrouw en enige oudere
kinderen konden meewerken. Dat her genoemde bedrag een representatief
gemiddelde was, waag ik to betwijfelen. Zeker is in elk geval, dat er ook enige
honderden mensen waren, die met veel minder toe moesten: de bedeelden,
wier aantal in doze jaren met noemenswaard terugliep. Derhalve luidt - mede
gezien de hoge produktiecijfers van her veenbedrijf - mijn conclusie, dat deze
periode in zoverre tot de gunstige behoort, dat door de overvloed aan work de
meeste arbeiders waarschijnlijk lets meer hebben kunnen verdieneri dan het
welvaartsminimum, enkele misschien zeus veel meer, maar dat alle ellende
nog lang met was uitgebannen.
Na een korte terugslag in 1870 en '71 is her ook bet grootste deel van de
zeventiger jaren good gegaan." Gezien zowel de cijfers van de turfproduktie
als die van her aantal bedeelden heeft her tot 1878 geduurd eer de conjunctuur
weer zou omslaan. Het is ongetwijfeld dit feit dat de teneur van het verhaal van
de schrijver uit 1877 heeft bepaald. Zijn uitspraken blijken betrekking to
hebben gehad op een naar verhouding zeer gunstige tijd, als alleeri de duur
ervan in ogensehouw wordt genomen zelfs de gunstigste van de hele 19e eeuw.
In dit licht is mogelijk her gebruik van her woord "welvarend' to verdedigen, at
zet ik bij her als jaarinkomen genoemde bedrag van f 800,-- een even groot
vraagteken als bij dat uit de Gemeenteversiagen. Zoals uit een andere bron kan
worden opgemaakr, was er in doze jaren in elk geval volop werk. Her aantal
bedeelden Rep tussen 1871 en 1878 met meer dan de helft terug, van 244 tot
119. Op grond hiervan meen 1k to rnogen stollen, dat her in her veenbedrijf met
altijd zo slecht is gegaan als vaak wordt beweerd. Gemeten naar de normen van
die tijd - dit voorbehoud moot natuurlijk worden gemaakt - kan een groot dccl
van de zestiger en zeventigerjaren van de vorige eeuw worden bestempeld als
een gunstige periode. Aan de schrijver uit 1 877 komt de verdienste toe ons op
dit weinig bekende feit uit dc geschiedenis van her veenbedrijf attent to hebben
gemaakt. Aan de andere kant moet hem echter hoogst kwalijk worden
genomen, dat hij in her geheel met op de keerzijde van de medaille heeft
gewezen. 1k kan met geloven dat doze schrijver, die gezien de rest van zijn
verhaal good over de toestand in Appelscha geInformeerd was, met op de
hoogte zou zijn geweest van de grote conjuncturele schommelingen, die eveneens een kenmerk bij uitstek van doze bedrijfstak vormden. Of heeft hij - voIledig in de ban van zijn optimistische visie op de maatschappelijke ontwikkeling
- gemeend, dat dit soort golfbewegingen definitief tot het verleden waren gaan
behoren?
15
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Afb. 4. De omvang van de turfprocluktie (1828-1918).
Bron: Stukken hetreffende de Reservekas AppeLccha 1828-1921 (GA. Inv. no.
1238). Om de produk:ie te meten gebruikte men als eenheid ccii dagwerk. Een
dagwerk hestond uit40 stok en elke stok uit32U turven. Dc herkomst van de naam
"dagwerk" is onduidelijk. Globaal gesproken kon ccii arbeider per week een
dagwerk turf graven.
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Mocht de schrijver enige jaren later nog eens aan zijn vroegere uitspraken
hebben teruggedacht, dan zal hij hebben beseft hoever hij hiermee de plank
had misgeslagen. Omstreeks 1878 begint een periode van grote economische
malaise, die tot ongeveer 1895 zou voortduren. De bedrijfstak die het ernstigst
door de crisis werd getroffen, was de landbouw. Vandaar dat deze jaren in de
geschiedenis bekend staan als de tijd van de "grote landbouwcrisis".tl De
landbouw was echter met het enige slachtoffer; ook het zeer conjunctuurgevoelige veenbedrijf werd in de neergang meegesleept. Voor Appelscha waren
de gevolgen dramatisch: tussen 1878 en 1883 viel de turfproduktie hier terug
van ruim 5400 tot ongeveer 3500 dagwerk; dat is een vermindering met meer
dan een derde. Nog een keer trad een kortdurend herstel in - in 1884-85 was
de produktie terug op ongeveer 4200 dagwerk - maar in de volgende jaren zette
de achteruitgang zich verder door. In 1888 bedroeg de produktie ongeveer
3000, in 1895 2100, in 1900 1200 en in 1906 400 dagwerk. De bescheiden
opbrengst van de in de jaren tachtig begonnen turfwinning under her nabuurdorp Fochteloo kon deze snelle terugval met goed maken: in 1889 bedroeg de
produktie van beide velden to zamen ruim 4100 dagwerk, in 1908 nog maar
1450 dagwerk.'' Uit de cijfers over de jaren na 1895 kan men afleiden, dat de
crisis in het veenbedrijf niet looter van conjuncturele aard was. Zoals in het
Gemeenteverslag van 1881 voor het eerst werd opgemerkt, was er ook een
structurele oorzaak.' Turf werd in deze tijd als brandstof meer en meer
vervangen door steenkool en olie. Deze verandering zou in ongeveer een halve
eeuw haar beslag krijgen. Rend 1925 was her met de turfproduktie in Nederland zo goed als geheel gedaan.0 Appelscha en Fochteloo leverden in 1931 en
'32 nog slechts 500 dagwerk turf.
Uit de apart voor Appelscha genoemde cijfers blijkt, dat her veenbedrijf
hier al eerder tot stilstand was gekomen. Dat kan met alleen door economische
factoren zijn veroorzaakt. De tot dit dorp behorende venen waren aan her eind
van de vorige eeuw al grotendeels ontgonnen. Een voortzetting op dezelfde
voet in de richting van het dorp Fochteloo was met goed mogelijk, omdat de
veenlagen daar veel minder dik waren. Bijgevolg kwam aan de grootschalige
turfwinning een einde. De meeste grote veenbazen hielden bet in het begin van
deze eeuw voor gezien; degenen, die war langer zijn doorgegaan, waren
kleinere verveners, onder wie vele voormalige arbeiders. In 1906 waren flog
slechts tien grote veenbazen actief; in de hoogtijdagen waren dat er wel eens
dertig geweest. Het aantal kleine verveners bedroeg toen zo'n 25.20 Het
spreekt vanzelf, dat door deze ontwikkeling de werkgelegenheid in het veen
blijvend is teruggelopen. Welke ingrijpende gevolgen dit heeft gehad, zal men
zich gezien de eerder genoemde cijfers over de samenstelling van de beroepsbevolking kunnen voorstellen.
Appelscha werd na 1880 een dorp, dat door een structureel tekort aan werkgelegenheid permanent in een crisissituatie verkeerde. Een gegeven, waar17
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door dit duidelijk wordt gelliustreerd, is het inwoneraantal (zie ath. 5).
Bedroeg dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog zo'n 2400, aan het begin
van deze eeuw was het teruggelopen tot ongeveer 2200. 1-londerden mensen
waren weggetrokken, vooral naar de veengebieden van Z.O.-Drenthe. Na deze
exodus volgde weliswaar een periode van licht herstel, maar in de jaren twintig
trad weer stagnatie op. in 1940 had Appelscha ruim 3000 inwoners, slechts een
kleine 30% meer dan in 1880. In dezelfde periode steeg de bevolking van de
hele gemeente Ooststellingwerf met ongeveer het dubbele percentage.2
Op nog sprekender wijze wordt de crississituatie geuilustreerd door de
gegevens over de sociale nood, waaronder een steeds groter wordende groep
mensen leed. Een kwantitatieve indicatie geeft het na 1880 sterk stijgende
aantal bedeelden. Het bereikte in 1880 een hoogtepunt om zich vervolgens tot
1895 te stabiliseren op het zelfs voor Appelscha ongekend hoge niveau van 260
a 340 mensen, dat is zo'n 10 a 15% van de bevolking. Een andere oorzaak dan
de sterk toegenomen werkloosheid in het veenbedrijf kan hiervoor met worden
gevonden. Zoals een getuige in 1891 tegenover de Staatscommissie verklaarde, was het de laatste jaren regel geworden dat vele mannen al in de zomer
werkloos rondliepen.12 Om hun gezin voor de hongerdood te behoeden
konden de werkiozen weinig anders doen dan aankloppen bij het armbestuur.
Van de vele andere misstanden heb ik eerder een opsomming gegeven. Dc
gevolgen ervan deden zich echter in deze tijd veel ernstiger gevoelen dan
vroeger. Naar de mening van de Staatscommissie was door de malaise in her
veenbedrijf de situatie in de Iaatste jaren sterk verslechterd.23 De lonen van de
arbeiders waren tot zo'n laag peil gedaald, dat velen er onmogelijk meer van
konden leven. Dit kan met anders worden uitge!egd dan dat door grote
groepen mensen honger werd geleden.
Rond 1895 was het dieptepunt in de crisis voorbij. Voor Appelscha lijkt
hetzelfde te gelden. Het aantal bedeelden liep nog voor 1900 tot zo'n 120 a 200
terug. Voor een deel was deze verbetering zeker te danken aan het inzettende
econornische herstel. De landbouw beleefde na 1900 een bloeiperiode, die tot
het einde van de Eerste Wereldoorlog zou voortduren. IJit de eerder genoemde cijfers over de samenstelling van de beroepsbevolking blijkt, dat tientallen
mensen in Appelscha de kansen, die in deze bedrijfstak lagen, hebben
gegrepen om een eigen agrarisch bedrijfje te beginnen. Als een andere
gunstige ontwikkeling, die nauw met de eerstgenoemde samenhing, kan
worden genoemd de na 1900 sterk toenemende ontginningsactiviteit. Het
belangrijkste voorbeeld ervan, al betrof het hier dan met een ontginning tot
Iandbouwgrond, was de aanleg van de Staatsbossen, waarvoor in 1906 het
startsein werd gegeven.25
Beschouwen we de gegevens uit deze tijd echter wat nader, dan blijkt er allerminst reden tot juichen te zijn. Zoals in de toe!ichting bij de cijfers wordt
gezegd, was de in 1895 inzettende daling van het aantal bedeelden vooral te
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danken aan de grote vertrekoverschotten.26 ben the na 1905 verminderden en
gelijktijdig de economische groei jets afzwakte, was het aantal bedeelden
binnen enkele jaren weer terug op bet "19e-eeuwse niveau". In 1910 moesten
in Appelscha 257 mensen - dat was meet dan 10% van de inwoners - een beroep
op de bedeling doen. Dit bewijst dat ondanks de structurele verandering de
economic gevoelig voor conjuncturele schommelingen was gebleven.
De belangrijkste oorzaak daarvan heb 1k at genoemd. Het aantal arbeiders,
dat door de opbouw van een eigen bedrijfje in landbouw en middenstand
blijvend vooruit wist te komen, was beperkt. Veel arbeiders konden niet van de
geboden kans profiteren, omdat zij de financiele middelen ervoor misten.
Daar komt bij dat door de teruggang van het veenbedrijf de groei van de
werkgelegenheid achterbleef. Zoals uit de langdurige stagnatie van het inwoneraantal kan worden afgeleid, hebben landbouw, ontginningsbedrijf en
middenstand zelfs in de economisch zeer gunstig jaren voor de Eerste
Wereldoorlog niet aan al de arbeiders werk kunnen bieden. Dit lukte natuurIijk nog minder in perioden, waarin het economisch tegenzat.
Om deze redenen hebben ook de als "welvarend bekend staande jaren rond
de Eerste Wereldoorlog niet de grote doorbraak kunnen bewerkstelligen.27
Door het wegvallen van de wereidhandel beleefden landbouw en veenderij een
bloeitijd. Maar bet voordeel ervan kwam meer ten goede aan de ondernemers
dan de arbeiders. Door de schaarste aan voethngsniiddelen en de daardoor
ontstane duurte waren er onder hen zelfs velen, die gebrek leden. Vooral in bet
laatste oor!ogsjaar 1918 werd de toestand nijpend. De overheid heeft toen tijdelijk extra-etensrantsoenen aan de veenarbeiders te Appelscha moeten
verstrekken, omdat zij anders het zware werk niet aankonden.2
Achteraf kunnen we constateren dat de ellende van de laatste jaren van de
Eerste Wereldoorlog het begin heeft gevornid van een Iangdurige periode van
rampspoed, die tot bet uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft geduurd.29 In menig opzicht roept de sociaal-economische situatie van de jaren
twintig en dertig herinneringen op aan de grote crisis uit het laatst van de 19e
eeuw. Evenals teen kreeg de landbouw een zware kiap. Er was overproduktie
ontstaan, waardoor de prijzen sterk daalden. In Appelscha sloeg de crisis
dubbel hard toe, omdat na 1925 ook de andere bedrijfstak, waarvan de
dorpseconomie afhankelijk was - de veenderij - volledig instortte. Volgens
cijfers uit bet Gerneenteversiag hadden in 1921 nog 425 arbeiders voor langere
of kortere tijd in her veen gewerkt. In 1929 was dat aantal tot 133 gedaa1d.° Bij
de Volkstelling van 1930 gaven nog slechts vijftien mannen het beroep van
veenarbeider op. Het grote verschil tussen beide Iaatstgenoemde cijfers rnoet
worden verklaard uit het feit, dat het turfbedrijf alleen in het seizoen nog enige
aanvullende werkgelegenheid gaf.
Zoals het altijd was gegaan, leidde de economische terugval ook nu weer tot
een stijging van het aantal werkiozen. Precieze cijfers zijn voor Appelscha niet
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bekend, maar alleen at wat het aantal gezinshoofden betreft - wie niet
getrouwd was, kon toen per definitie met werkloos zijn - mag men denken in
de orde van grootte van enige honderden.' Dit betekende dat zon 30-40% van
de gezinshoofden, of te wel her grootste deel van de arbeiders, werkloos is
geweest.
Al deze werklozen hebben vroeg of laat te maken gekregen met een
instelling, die bijna onmiddellijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog in
Ooststellingwerf van de grond kwam: de werkverschaffing.32 Met financiele
steun van de Rijksoverheid ging de Gemeente ertoe over Iandinrichuingsprojekten op te zetten om de werldozen aan de slag te houden. Op deze wijze is
in de jaren tussen de beide wereldoorlogen verreweg het grootste opperv!ak
woeste grond in de gemeente ontgonnen.33
De arbeiders die in de werkverschaffing waren geplaatst, stonden waarschijnlijk met zeer gemengde gevoelens tegenover deze instelling. Een voordeel was natuurlijk dat men nu anders dan vroeger tenminste werk had. In
Ooststellingwerf was destijds nog zoveel woeste grond, dat veel arbeiders
lange tijd in de werkverschaffing hebben kunnen werken. Pas na 1932 moesten
sommigen wegens gebrek aan projecten blijvend of tijdelijk van deelnanie
worden uitgesloten .14 Hier stond tegenover dat de lonen, die werden verdiend,
bijzonder laag waren. Zij die een grout deel van het jaar ervan moesten leven,
leden honger en gebrek. Al in 1922 werd door een raadslid in Ooststellingwerf
geconstateerd, dat de lonen tot under her absolute bestaansminimum waren
gedaa!d. Pen arbeider in de werkverschaffing verdiende toen tussen de tien en
twaa!f gulden per week.15 Ter vergelijking: het werkloon van een landarbeider
lag toen op f 16,--/f 17,,m6 van een veenarbeider rond de f 20,--.17 Niettemin
zou het loon later nog aanzienlijk dalen. 1k kan hier onmogelijk alle details van
de verschil!ende door de Rijksoverheid doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen noemen, maar voorat toen na 1930 in her he!e land de werktoosheid sterk
steeg, werden de bedragen bijna elk jaar lager gesteld. Bovendien moest in
diezelfde tijd een toenemend aantal werkiozen van de werkverschaffing
worden uitgesloten. Zij raakten aangewezen op de nog lagere steunuitkering.
Volgens een raadslid waren er in 1934 mensen, die een gezin moesten
ondethouden van f 5,-- 'a 16,-- per week. 'Hoe kunnen die nog op hun benen
lopen," vroeg hij zich at"
Van een dergelijk inkomen kon men inderdaad met meer rondkomen. De
overheid moest met voedseihulp bijspringen. Werkiozen kregen tegen sterk
gereduceerde prijs under andere vlees in blik,' margarine° en haring.41 Ook
werd door de gemeente geld ingezameld voor de verstrekking van k!eding.'
Hieruit wordt duidelijk, hoe ellendig de !eefomstandigheden voor ve!en ook in
de twintiger en dertigerjaren nog zijn geweest. In vergelijking met de !9e eeuw
was er maar bitter weinig veranderd. Uit een Register van de Inkomstenbelasting uit 1925 blijkt,41 dat in Appelscha een kleine helft van de gezinnen van
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betaling van deze belasting was vrijgesteld. De reden kan met anders zijn dan
dat zij minder verdienden dan de belastingvrije voet van f 800,-- per jaar, dat
is f 15,--/f 16,-- per week. Dit bedrag was als norm voor de vrijsteling gekozen,
omdat het kon gelden als een soort welstandsminimum. Hiermee wordt
bevestigd, wat ook nit de werkloosheidscijfers naar voren kwam, dat in tussenoorlogse jaren bijna de helft van de inwoners van Appelscha, under wie nagenoeg de hele arbeidersbevolking, tot de armstcn in de samenleving heeft
behoord.
Het is deze bijna continu slechte sociaal-economischc situatie, die de
achtergrond voor de bijzondere politieke ontwikkeling in Appelscha heeft
gevormd. Wakker geschud door de ideeën van het socialisme gingen de
arbeiders zich tegen het einde van de ellendige jaren tachtig van de vorige eeuw
voor het eerst tegen de heersende wantoestanden verzetten. Daarbij bedienden zij zich van strijdmethoden - stakingen, directe acties en demonstraties die tot harde botsingen met de bazen en de autoriteiten leidden. Maar deze
incidentele krachtmetingen vorrnden naar hun zbggen nog slechts een voorspel
van wat zij als het hoofddoel van bun strijd zagen: de revolutie, die de totale
vernietiging van de bestaande samenleving tot gevolg moest hebben. Was bet
koesteren van dit soort revolutionaire verwachtingen in de beginjaren van bet
socialisme nog nauwelijks opzienbarend, her feit dat velen er ook later
consequent aan hebben vastgehouden, onderscheidde de Appelschaster socialisten duidelijk van her merendeel van hun geestverwanten. Geleerd hebbende
dat de arbeiders bij acties van deze aard meestal her onderspit moesten delven,
verliet de hoofdstroom van de socialistische beweging a! rond 1900 deze
radicale weg. Zij meende dat door verwerving van de meerderheid in bet
parlement ook de noodzakelijke hervormingen in de samenleving tot stand
konden worden gebracht. In de ogen van bet grootste deel van de arbeiders in
Appelscha was een dergelijke aanpak echter volstrekt verwerpelijk. Van de
idealen van bet socialisme zou weinig overblijven en het zou waarschijnlijk nog
jaren duren - de meeste arbeiders mochten men nog met eens stemmen - eer
op deze manier enig resultaat kon worden geboekt. Hoewel geconfronteerd
met dezelfde teleurstellingcn bleven zij liever vasthouden aan de revolutie als
de enige weg naar bet socialisme. lets om zich over te verwonderen is dat met.
Van mensen die door de bestaande samenleving op cen wijze werden behandeld als ik hierboven schetste, kan men geen andere houding verwachten.
Dat de geschiedenis van het socialisme in Appelscha vanuit dit gezichtspunt
moet worden benaderd, blijkt al meteen uit de eerste gebeurtenis, waarop zijn
ideeen een aanwijsbare invloed hebben gehad. Het begin was hier met de
oprichting van een partijafdeling of een vakvereniging, maar een grote staking
in de venen, in maart 1888. Mogen we het bericht erover in het Nieuw
Advertentiehiad geloven, dan was nagenoeg de hele arbeidersbevoiking - 300
a 400 man grout - erbij betrokken." Volgens dezelfde bron had de staking een
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grimmig verloop: bij een tweetal veenbazen was alles rondom huis kort en klein
geslagen. Dat het zover was gekomen, word weliswaar van arbeiderszijde
ontkend, maar het feit, dat de leiders van de staking achteraf toegaven nioeite
to hebben gehad om de mensen in de hand te houden, bewijst dat de stakers
tot harde aeties bereid waren. Van hen, die meenden dat het bestaande rechtsbestel het verdiende om verdedigd te worden, kwam dan ook binnen enkele
dagen een hierbij passende reactie. Er word een detachement marechaussee
naar Appelscha gestuurd out de orde to bewaken.46 De staking leidde al na een
kleine week tot resultaat. Het graafloon ging met f 1,-- per dagwerk omhoog.11
Pas nadien, eind maart/begin april, werd door de veenarbeiders een vakbond
opgericht, 'De Eendracht geheten, die zich aansloot bij de Sociaal Demoeratische Bond (S.D.B.) van Domela Nieuwenhuis, toen nog de enige socialistische partij.' Het is uit de na de overwinning heersende euforie, dat het
aanvankelijke succes van Dc Eendracht' moot worden verklaard. Maar liefst
225 mensen meldden zich als lid aan, wat betekent dat bet overgrote deel van
de voiwassen arbeiders achter de beweging heeft gestaan. Vanzelfsprekend
mag hieruit met de conclusie worden getrokken, dat al doze mensen zich ook
meteen tot het socialisme hadden bekeerd. Zoiets was in een tijdsbestek van
enkele woken onmogelijk. Voor velen is de socialistisehe leer waarschijnlijk
met meer dan bijzaak geweest. De staking valt in het jaar, dat de grote
economische crisis haar dieptepunt in Appelscha had bereikt. Het zal vooral
de daaruit voortv!oeiende ellende zijn geweest, die de arbeiders massaal naar
het socialisme heeft gedreven.
Doze zienswijze wordt bevestigd door de gebeurtenissen uit de volgende
jaren. In 1889 kwam het tot stakingen in de door de Reservekas - een in
Appdscha bestaand sociaal fonds - opgezette werkverschafting.° Wie er even
over nadenkt, zal bet irrationele van een dergelijke actie inzien. De bestuurders van de instelling reageerden met de stillegging van de werkzaamheden en
het naar huis sturen van de arbeiders. Dit had men natuurlijk van te voren
kunnen weten, maar mensen die hunger hebben, laten zich vaak meer door
gevoelens dan door verstandelijke overwegingen leiden.
Het volgende jaar brak er opnieuw een grote staking uit in het veenbedrijf.°
Zij begon in mei met ecn staking van de vrouwen, die een forse loonsverhoging
vroegen voor het door hen verrichte work. De veenbazen weigerden on
droegen hun mannelijke werknerners op, dat zij de vrouwen van doze onzinnige looneis zouden afbrengen. Mochten zij daartoe met genegen zijn, dan
konden ook zij wel vertrekken. De arbeiders antwoordden op dit ultimatum
met het uitroepen van de algehele werkstaking. Het hoofddoel ervan word uiteengezet in de in Appelscha veel gelezen socialistische krant De Kiok. Aan de
veenbazen truest nu voor eens en altijd duidelijk worden gemaakt, dat zij met
langer de arbeiders konden gebieden; met bij de bazen lag de macht de
produktie stil to logger, maar bij de arbeiders.'
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De massaliteit van de actie was opnieuw indrukwekkend. Het kwam tot
demonstraties, waaraan bijna 700 mannen en vrouwen deelnamen.52 Een
middag- en een avondvergadering, waarop door Domela Nieuwenhuis her
woord werd gevoerd, trokken te zamen ongeveer een even groot bezoekersaanta1. Met recht mag op grond van deze cijfers her toenmalige Appelscha
een boiwerk van her socialisme worden genoemd. In schri I contrast met de
kracht, waarmee de actie was gevoerd, stond de uitslag ervan; na dde weken
moest de staking gedwongen door de honger worden opgeheven. Van de
gestelde looneisen werd er niet een ingewilligd, van her met grote woorden in
De K/ok geformuleerde hoofddoel was aangetoond, dat het veel te hoog was
gegrepen. De arbeiders hadden te impulsief gehandeld en zich onvoldoende
rekenschap gegeven van de werkelijke machtsverhoudingen.
Toch zou hun enkele jaren later bij een ander voorval nog eens hetzetfde
overkomen. Mede als gevoig van een aantal strenge winters was de toestand,
waarin de arbeiders verkeerden, verder verslechterd. Eind 1892 heerste er
honger op grote schaaL De grieven richtten zich tegen het burgerlijk armbestuur, dat geen oog voor de ellende zou hebben.'4 'De Eendracht organiseerde een aantal vergaderingen, waarin op uitdeling van eten aan de armen werd
aangedrongen. Om aan deze woorden kracht bij te zetten namen enkele
tientallen arbeiders her besluit te gaan demonstreren voor het huis van de
armvoogd, A.W. van Rozen. Schreeuwend en tierend deed men de laatste
weten, dat er brood werd geëist. Maar men Her het niet bij verbaal geweld
alleen. Een aantal actievoerders had zijn geweer meegenomen en begon te
schieten. Een kogel boorde zich door de voordeur van Van Rozens woning. Dit
voorval had plaats in november 1892. Op 18 januari 1893 verzamelden de arbeiders zich opnieuw voor her huis van Van Rozen." Maar zoals men had kunnen verwachten, liet de overheid iets dergelijks niet voor een tweede keer toe.
De volgende dag werden de leiders van de actie - B.T. Bruinsma en K.L. de
Jong uit Appelscha en W. Timmer oil Smilde - opgepakt en gevangen gezet. Na
een geruchtmakend proces verdwenen zij voor meer dan een jaar achter de
tralies.
Op goede gronden is aan justitie verweten, dat her recht hier niet zijn juiste
loop heeft gehad. Zowel de officier van justitie als de rechter lieten zich
tijdens her proces kennen als hardvocbtige lieden, die in de ellendige levensomstandigbeden, waaronder bet merendeel van de Appelscbaster bevolking
leed, geen reden voor clementie wilden zien. Ook stood de opgelegde straf niet
in verhouding tot her gepleegde delict. De daarvoor door de officier van justitie
gegeven motivatie, dat men te maken had met drie gevaarlijke personen, die
langdurig nit de samenleving dienden te worden verwijderd, mag als onzinnig
worden gekwalificeerd. Dergelijke woorden bevestigen bet vermoeden, dat
bier sprake is geweest van klassejustitie. Maar dit alles laat coverlet, dat de
betrokken arbeiders zelf deze reactie over zich hebben afgeroepen. Zij konden
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weten dat de autoriteiten dit niet over bun kant zouden laten gaan. Meegesleept door de loop der gebeurtenissen hebben zij echter het risico genomen,
omdat het in hun ogen ging om een rechtvaardige zaak. Dar maakt de drie, die
voor hun daad de straf moesten dragen, tot een soort martelaren. Als zodanig
werden zij later ook vereerd. Maar helaas - zoals zo vaak - heeft hun offer de
zaak zelf niet wezenlijk vooruit gebolpen.
Qok de verdere geschiedenis van bet socialisme laat zich voor een groot
deel uit de hierboven ontwikkelde zienswijze verkiaren. In de loop van de jaren
negentig heeft de beweging veel aanhang verloren. Een bewijs daarvoor
leveren de bezoekersaantallen van de vanaf 1890 jaarlijks georganiseerde Imei-bijeenkomsten.11 Zij liepen tussen 1892 en 1900 terug van ongeveer 500
naar slechts 150.Een beweging, die sterk appelleert aan de gevoelens van de
mensen heeft in het algemeen grote moeite haar aanhang vast te houden. Zo
ook in dit geval. ben de verwachte resultaten uitbleven, trokken veel sympathisanten zich teleurgesteld terug. Zij waren inderdaad niet echt tot het
socialisme bekeerd, maar hadden meegedaan in de hoop crop vooruit te gaan.
Andere factoren, die hierop invloed zullen hebben gehad, zijn de na 1895
inzettende verbetering van de economic, bet vertrek van een groot aantal leden
van de beweging naar elders en de door de kerken georganiseerde bestrijding
van het socialisme."
Het afnemen van de aanhang leidde echter niet tot een verlegging van de
politieke koers. In de rond 1892 ontbrande richtingenstrijd tussen de "revolutionairen" en de "parlementairen" koos het overgrote deel van de Appelschaster socialisten consequent voor de lijn van de eerstgenoemden. Op het
congres van de S.D.B. van 1893 behoorden de vertegenwoordigers van de
afdeling Appelscha tot de meerderheid, die steun gaf aan een motie, waarin
deelname van de partij aan de verkiezingen werd afgewezen.'' Het socialisme
zou langs revolutionaire weg verwezenlijkt moeten worden. De hierop volgende afsplitsing van de "parlementairen" die verder gingen in de S.D.A.P., had
voor de afdeling Appelscha geen repercussies. Daaruit mag de conclusie
worden getrokken, dat deze richting weinig of geen aanhang in her dow had.
De latere ontwikkelingen sluiten bij dit fait aan. Toen eind 1894 de S.D.B.
werd verboden en zijn activiteiten onder een andere naam - De Socialistenbond (S.B.) - moest voortzetten, ging de afdeling Appelscha zonder meet
hierin mee.N Enige jaren later - eind 1897 - maakte Domela Nieuwenhuis de
overstap naar het anarchisnie. Door welk principe de Appelschaster socialisten zich bij de keuze in de richtingenstrijd lieten leiden, kan in dit geval precies
worden nagegaan. In de plaats van de afdeling van de S.B. kwam een
vakbondpa Zon 140 mensen - veel groter zal in die tijd de trouwe aanhang van
de beweging ook niet zijn geweest - meidden zich als lid van de nieuwe
organisatie aan. Men handelde hiermee geheel overeenkomstig de richtlijnen
van Domela Nieuwenhuis, alhoewel blijkens een uiteenzetting over dit onder25

werp in De K/ok van begin 1898, die was ondertekend door een zekere W. mogelijk de latere bekende anarchist Jan Witvoet - vrijwel niemand wist, wat
de nieuwe richting inhield.11 Een overtuigender bewijs voor het blindelingse
vertrouwen, dat men in Domela stelde, is niet te vinden.
Dat de meeste Appelschaster socialisten niet precies door hadden, wat
Domela Nieuwenhuis wilde, wordt ook aangetoond door de na 1897 op verkiezingsterrein behaalde resultaten. Enige cijfers daarover zal ik zo meteen
geven, eerst moet ik wat uitvoeriger stilstaan bij het paradoxale van deze
situatie. Domela had zijn volgelingen duidelijk te verstaan gegeven, dat zij zich
beter niet met activiteiten op dit terrein konden inlaten. De arheiders zouden
zelf de strijd voor de verbetering van bull Ievensomstandigheden moeten
voeren en dit niet overlaten aan beroepspolitici, die voornamelijk uit waren op
eigen voorcleel. Daaruit volgde, wat men in Appelscha geed had begrepen, dat
de oude partij-politieke organisatie diende te worden afgeschaft. De enige organisatievorm, waaraan Domela waarde bleef toekennen, was de locale yakbond, omdat die meer bij de directe strijd in de bedrijven betrokken was.Domela had in deze jaren grote verwachtingen van bet stakingswapen. Kleine
stakingen waren volgens hem de voorbode van de grote algemene werkstaking,
die tot de socialistische revolutie zou leiden.
Ook wat dit Iaatste betreft hebben zijn Appelschaster aanhangers zich
keurig aan de nieuwe leer gehouden. Bijna onmiddellijk na Domela's politieke
ommezwaai werd een vakbond van veen- en landarbeiders opgericht, die zich
aansloot bij de rend dezelfde tijd ontstane Landarbeidersbond van bet N.A.S.66
Evenals de meeste andere vakorganisaties ontplooide de Appe!schaster bond
aanvankelijk grote activiteit. Er is in Nederland waarschijnlijk nooit zoveel
gestaakt als in de jaren rond de eeuwwending;' in Appelscha riep de vakbond
in 1900,67 I901" en 1902' stakingen uit in de venen. Uit de met name bij de
eerste twee stakingen behaalde successen kan worden afgeleid, dat de anarchistische vakbond destijds nog het grootste dccl van de veenarbeiders achter
zich had en tot bet opzetten van geed geleide actics in staat was. Dezelfde
conclusie kan worden getrokken uit het verloop van de staking van 1902, met
alleen dit verschil dat de einduitkomst veel minder bevrediging schonk. Na een
wekenlange intensieve actie, die een stopzetting van alle werkzaamheden tot
gevoig had, moesten de stakers zich door onderlinge verdeeldheid gedwongen
neerleggen bij een compromis, dat door anderen - onder wic een vertegenwoordiger van de Christelijke Landarbeidersbond en een overloper uit het
eigen kamp - was opgeste1d.° Waarschijnlijk moet het optreden van de beide
laatstgenoemden als meet dan een incident worden beschouwd. Het jaar crop
kwam in Appelscha een afdeling tot stand van de Christelijke Landarbeidersbond,? waardoor de tweespalt tussen de arbeiders formed werd bekrachtigd.
Wat betreft de verdeeldheid in de eigen gelederen zou de definitieve scheiding
der geesten nog even op zich laten wachten. 1-let mag echter zekcr als een teken
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aan de wand worden beschouwd, dat de stakers van S.D.A.P.-zijde meer
tegenwerking dan steun hadden ondervonden." Deze partij begon zich in
toenemende mate van dit soort acties, die volgens haar meer op her aanwakkeren van bet revolutionaire elan dan het bereiken van een reeel doe waren
gericht, te distantieren.
Dc ontwikkelingen die op het laatstgenoemde terrein de ommekeer zouden
inluiden, speelden zich echter buiten Appelscha af. Door her verlies van de
grote spoorwegstaking van 1903 kreeg de anarchistisehe vakbeweging een
gevoelige klap.' Ook raakte hierdoor Domela Nieuwenhuis zijn greep op de
massa kwijt. De S.D.A.P. wist na 1905 het grootste dccl van de arbeiders aebter
zich te verenigen. Van deze veranderingen zou her eerste gevolg vrij snel tot
Appelscha doordringen; in 1906 kwam bier aan her korte maar enerverende
bestaan van de veen- en landarbeidershond een einde.' Dc doorbraak van de
S.D.A.P. zou echter meer tijd vergen
In her licht van her voorgaande lijkt her onbegrijpelijk, waarom de oproep
van Domela om zich van deelname aan de verkiezingen te onthouden in
Appelscha - en voor zover ik heb kunnen nagaan in de meeste plaatsen in Z.O.Friesland, waar zijn invloed groot was - zo weinig weerkiank heeft gevonden.
Her is alsof men op dit punt de nieuwe richtlijnen willens en wetens heeft
genegeerd. Mede als gevolg van een uitbreiding van her kiesrecht nam na 1897
her aantal socialistische stemmen zeer sterk toe. In de tijd na de ineenstorting
van de anarchistische vakbondsorganisatie worden de bij de verkiezingsstrijd
behaalde successen zelfs de enige vermeldenswaardige historische feiten.
In 1901 slaagde de oil Appelscha afkomstige arbeider K. Joustra cnn als
eerste socialist in de Gemeenteraad van Ooststellingwerf te worden gekozen.7' In de volgende jaren vielen dankzij de gestage uitbreiding van her aantal
stemgerechtigden de resultaten nog beter oil. In 1913 hadden de socialisten de
absolute meerderheid in de Raad verworven (8 van de 15 zetels).76 Ook bij de
landelijke verkiezingen kon de ene overwinning na de andere worden gevierd.
In 1901 werd voor her eerst de S.D.A.P.-er F.W.N. Hugenholtz namens het
stemdistrict Weststellingwerf, waarvan de gemeente Ooststellingwerf een deel
vormde, naar de Tweede Kamer afgevaardigd." EU de verkiezingen van 1905,
1909 en 1913 kon Hugenholtz dit succes prolongeren.
Her unieke van de politieke situatie in Z.O.-Friesland - voor een goed
begrip van de onderhavige problematiek moet ik even over de grenzen van her
dorp been zien - is, dat de verklaring van deze verkiezingssuccessen niet
allereerst moet worden gezocht in de aanwassende macht van de S.D.A.P.
Zelfs de verkiezing van Hugenholtz houdt geen rechtstreeks verband hiermee.
Her feit dat de S.D.A.P. omstreeks 1905 in dit hele gebied nog niet een afdeling
bezat (zie aft. 6), laat geen andere conclusie dan deze toe. Zoals een op
Appelscha betrekking hebbend voorbeeld aantoont, waren bet in deze jaren
hoofdzakelijk anderen dan de volgelingen van de S.D.A.P., die voor de kim27
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Aft. 6. De verspreiding van de S.D.A.P.-afdelingen en de Nj deze partij aangesloten kiesverenigingen.
Bron: J. Engbers, Poinpe offorsilpe. Moeilijke heginjaren voor de S.D.A.P. in
Friesland (1894-1905), doctoraal scriptie R. U. Groningen 1982, niet uitgegeven,
aanwezig in Pray. Bihi. Friesland.
In de op het kaartje aangegeven plaatsen heeft tussen 1894 en 1905 minstens één
S.D .A P .-organisatie bestaan. in het kader van het hier aan de orde gestelde
onderwerp wijs ik in het bijzonder op het gebied ten oosten en zuiden van de lijn
Heerenveen-Drachten, dat tot heteinde van de genoerndeperiode geheel wit blijft.
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kende stembusresultaten zorgden. Bij een in 1909 in Ooststellingwerf gehouden Gemeenteraadsverkiezing prijkte op de candidatenlijst onder andere de
naam van de uit Appelscha afkomstige socialist Jan WitVoet.78 Naar we al
eerder zagen, was hij een volgeling van Domela Nieuwenhuis, die met hem de
weg van het anarchisme opging. Maar kennelijk vormde dat voor Witvoet geen
beletsel om aan verkiezingen dccl te nemen. Uit een advertentie in de krant,
waarin zijn candidatuur wordt aangeprezen, blijkt dat tenminste een dccl van
zijn geestverwanten er precies zo over heeft gedacht."
Op grond van deze gegevens kan een verklaring, die alleen op het groeiend
succes van de S.D.A.P. stoelt, worden uitgesloten. Er moet een reden worden
gevonden, waarom destijds nog vrijwel alle socialisten naar de stembus gingen.
Daarvoor kan volgens mij maar den in aanmerking komen: de historische
traditie. De meeste socialisten hadden zich vroeger met van deelname aan
verkiezingen afgekeerd. De weerstand ertegen was pas in de loop der tijd
ontstaan, maar had ook buiten de S.D.A.P. zeker met ieders steun. Het
overgrote dccl van de socialisten heeft altijd hard voor de verwerving van het
algemeen kiesrecht gestreden. In Friesland waren zij lange tijd verenigd
geweest in een partij, die van dit principe een belangrijk programmapunt had
gemaakt, de Friesche Volkspartij.' Naar uit de ondertekening van advertenties en ingezonden stukken in de krant kan worden opgemaakt, had de
Vollcspartij ook onder de Appelschaster socialisten grote aanhang." hen van
haar voormannen, de in Gorredijk wonende Geert van der Zwaag, - behoorde
met Domela Nieuwenhuis tot de populairste socialistische sprekers in het
dorp. Naar ik meen te kunnen aantonen, is door Domela's koerswijziging
aanvankelijk weinig in deze situatie veranderd.
Geen andere socialistische voorman - met uitzondering natuurlijk van
Domela - heeft zoveel invloed in Appelscha gehad als Van der Zwaag. De door
hem uitgegeven krant De Kiok had hier een groot lezerspubliek. In 1890 bezat
bijna 10% van de gezinnen een
Wat betreft zijn opvattingen
stood Van der Zwaag tot 1897 dicht bij Domeia.11 Beide waren lid van de
Socialistenbond, die destijds nog verreweg de grootste socialistische partij was.
Over de moeilijke kwestie van de verkiezingen waren de gemoederen wat
bedaard, doordat de S.B. zijn leden de vrijheid gunde een eigen standpunt in
dezen te bepalen. De partij en haar afdelingen zouden geen activiteiten op dit
terrein ontplooien. Het is bekend dat de afdeling Appelscha zich in dit
compromis heeft kunnen vinden.' Door de uittreding van Domela Nieuwenhuis, enige jaren later gevolgd door het opgaan van het restant van de S.B. in
de S.D.A.P., ontstond echter voor Van der Zwaag een nieuwe situatie. Omdat
hij tegen de versplintering was, besloot hij Domela met te volgen. De
overstap naar de S.D.A.P. ging hem echter ook te ver. Derhalve koos hij ervoor
als onafhankelijk socialist verder te gaan. Dankzij zijn grote persoonlijke
populariteit beschikte hij in Z.O.-Friesland over een solide machtsbasis, die
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hem een vaste zetel in zowel de Tweede Kamer als de Provinciale Staten
garandeerde. Naar nit de verkiezingsuitslagen Nijkt, mocht Van de Zwaag in
het begin van deze eeuw ook in Appelscha velen tot zijn trouwe volgelingen
rekenen. Een overtuigend bewijs hiervoor ]evert de uitslag van de Tweede
Kamerverkiezing van 1901.
Van der Zwaag had zich in dat jaar candidaat gesteld in de kiesdistricten
Schoterland en Weststellingwerf. Hij slaagde cnn in beide de overwinning te
behalen, daarmee aantonende hoe sterk zijn positie in Z.O.-Friesland was.
Voor de keuze geplaatst besloot hij voor Schoterland zitting te nemen in de
Kamer. In Weststellingwerf zou een nieuwe stemming plaatsvinden, waarvoor
door de S.D.A.P. met steun van Van der Zwaag Hugenholtz candidaat werd
gesteld. Die wist in bijna al de dorpen van Ooststellingwerf een ongeveer even
hoog stemmenaantal te halen als eerder Van der Zwaag, behalve in Appelscha,
waar de achteruitgang bij de eerste stemming maar liefst 50% was, bij de herstemming 25%. Dit grote verschil rechtvaardigt de conclusie, dat her vooral
de persoonlijke invloed van Van der Zwaag is geweest, die veel socialisten in
Appelscha over de drempel van her stemlocaal heeft heengetrokken.
Ook bij andere verkiezingen maakte Van der Zwaag in de regel in
Appelscha en de overige dorpen van Ooststellingwerf zijn opwachting not
propaganda voor de socialistische candidaten te maken. Gelet op de successen,
die daarbij werden behaald, duff ik te stellen dat zijn invloed in de jaren voor
de Eerste Wereldoorlog met veel minder groot is geweest dan die van Domela.
Samen hebben zij in die tijd het gezicht van her socialisme in Appelscha
bepaald. Hierdoor en doordat nog geen vaste partijkaders bestonden - zowel
Domela als Van der Zwaag Iegden de nadruk op cen gevoelsmatige persoonIijke binding met de beweging - heeft zich in Appelscha veel langer dan in de
meeste plaatsen een zekere eenheid in her socialistische kamp gehandhaafd.
Her merendeel van de socialisten, zo schreef De Kiok in het laatste jaar van
haar bestaan, volgde op tweeslachtige wijze zowel Domela als Van der
Zwaag.al De S.D.A.P. begreep dat zij hiertegen voorlopig weinig kon uithchten. Om de zetel van Hugenholtz met in gevaar te brengen moest zij met Van
der Zwaag samenwerken.
Deze situatie heeft tot kort voor 1914 bestaan. Dan vindt een herschikking
van de politieke krachten plains, die als een keerpunt in de geschiedenis van her
socialisme in Appelscha mag worden beschouwd.
Rend 1909 wordt duidelijk dat de verhouding tussen Van der Zwaag en de
S.D.A.P. aan her verslechteren was. Bij de in dat jaar gehouden Tweede
Kamerverkiezing liep her stemmenaantal van Hugenholtz sterk terug, omdat
vele socialistische kiezers met kwamen opdagen. Hetzelfde deed zich voor bij
de verkiezing voor de Provinciale Staten in 1910. Van der Zwaag kreeg van
S.D.A.P.-zijde het verwijt te horen, dat hij zich onvoldoende inzette voor de
propaganda en met wilde meewerken aan de verbetering van de organisatie.'
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Een nogal unfaire berisping, die de ware bedoelingen van de S.D.A.P. verdoezelde. Van der Zwaag had in 1908 geprobeerd een betere organisatie op poten te
zetten.39 Dc door hem opgeriehte Nieuwe Socialistenbond was echter door de
S.D.A.P. op alle mogelijke manieren gedwarsboomd. Wat de S.D.A.P. werkelijk
voor ogen stood, was de onderrnijning van Van der Zwaags positie. Hij moest voor
de keuze worden gesteld zich bij haar aan te sluiten of van het politieke toneel to
verdwijnen.
Tenslotte ging de S.D.A.P. in 1911 over tot de frontale aanval. In een aantal
dorpen van Ooststellingwerf, waaronder Appelscha, werden afdelingen van de
partij opgericht. ' Ongetwijfeld houdt deze stichtingsdatum ten dele verband
met de algemene politieke ontwiklzeling: de S.D.A.P. maakte in deze jaren
zowel war betreft het aantal leden als kiezers een snelle opgang door.,, Zelfs
vele voormalige anarchisten zijn toen naar deze partij overgegaan. Daartegenover schenen de dagen van Van der Zwaag geteld. In 1913 moest hij gedwongen door de achteruitgang van het aantal abonnees de uitgave van zijn krant,
Dc Kiok, staken. Dat de S.D.A.P. het moment om te handelen goed had
gekozen, wordt ook aangetoond door de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing van 1913: Hugenholtz won met glans, in Appelscha was het resultaat zelfs
beter dan ooit.'
Toch zou de politieke ontwikkeling in dit dorp een andere loop nemen dan
de S.D.A.P. waarschijnlijk op grond van deze uitslag had verwacht. Her Iijkt
erop dat door haar successen ook het anarchisrne weer tot leven is gewekt. In
de zomer van 1913 trad in Appelscha voor het eerst een vrije groep' voor bet
voet1icht.' Twee jaar later verklaarde Jan Witvoet, een van de meest vooraanstaande leden ervan, dat hij zich om principiele redenen niet weer candidaat
voor de Gemeenteraad mocht stellen.06 Eindelijk was tot hem en zijn medestanders doorgedrongen, wat de anarchistische leer precies inhield. Daarmee was de scheiding der geesten definitief tot stand gekomen.
De latere geschiedenis behoort met meet tot her hier aan de orde gestelde
onderwerp. 1k wil nog slechts vaststellen dat de S.D.A.P. ondanks haar
aanvankelijke successen niet echt vaste voet in Appelscha heeft kunnen
krijgen. Bij de Tweede Kamerverkiezing van 1918 scheen de toekomst nog
zonnig: met meet dan 40% van de stemmen achter zich werd de S.D.A.R
verreweg de grootste partij (zie aft. 7). Maar in de daaropvolgende crisisjaren
raakte zij, afgezien van een opleving tussen 1927 en 1931, steeds meer aanhang
kwijt. In het midden van de jaren twintig zakte her stemmenaantal terug tot
minder dan 30%, in de jaren dertig tot om en nabij 20%. Dc politieke
tegenstanders, die hiervan in het begin het meest profiteerden, waren de
anarchisten. Voor het door hen voorgestane radicale socialisme bleek in
Appelscha als enige der Ooststellingwerfse dorpen nog steeds een goede
voedingsbodem aanwezig. In 1925 was Appelscha een van de centra van de
door anarchisten en communisten geleide staking in de werkverschaffing.' In
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Afb. 7. De aanhang van de S.D.A.P. en de andere grotere socialistisehe partijen
in Appelscha tussen 1918 en 1940.
Bron: De Ooststellingwerver, 5 juli 1918 (TX), 23 mci (G.R.), 18 mel 1923
(G.R.), 3 juli 1925 (T.K.), 20 mci 1927 (G.R.), 5juli 1929 (T.K.), 19 juni 1931
(G.R.), 28 april 1933 (T.K.), 21 juni 1935 (Gil.), 28 mel 1937 (T.K.), 9juni 1939
(G.R.) (T.K. = Tweede Kamerverkeizing; G.R. = Gerneenteraaxisverkiezing).
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hetzelfde jaar kwarn hier ongeveer een kwart van de kiezers niet naar de
stembus of stemde ongeldig. Maar de meest opzienbarende uiting ervan was
ongetwijfeld het consequente antimilitarisme. Enige tientallen jonge mensen
uit Appelscha zijn in de tussenoorlogse jaren dienstweigeraar geworden? De
anarchisten hebben echter hun aanhang niet kunnen vasthouden, een verschijnsel, dat herinneringen oproept aan de teruggang van de eerdergenoemde radicale bewegingen nit het laatst van de vorige en het begin van deze eeuw.
De groep schrornpelde in de loop van de jaren dertig ineen tot een kleine
actieve kern, die tot in de naoorlogse tijd van zich heeft laten horen, maar
getaismatig niet meer van belang was. De meeste aanhangers gingen over naar
de C.P.N., die in 1933 met zon kwart van de stemmen de grootste partij in het
dorp werd (zie afb. 7). Hiermee kan de geschiedenis van bet oude radicale
socialisme als geeindigd worden beschouwd. Van de overgebleven grotere
partijen had de S.D.A.P. er nooit binding mee gehad, was de C.P.N. er
hoogstens war betreft de herkomst van haar aanhang de erfgenaam van. In
ideologisch opzicht was de breuk echter volledig: voor zowel de S.D.A.P. als de
C.P.N. behoorden de eens in Appelscha meest vereerde leiders - Dornela
Nieuwenhuis en Geert van de Zwaag - niet tot de grote erfiaters van her
socialisme.
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A.J. Andreae ca., Fries/and en de Friezen, foto-mechanische herdruk van de
originele uitgave ult 1877, Leeuwarden, z.j. . Dc bijdrage over Appolseha,
p. 275-282, is gesebreven door H.S. (= Hugo Suringar).
Vei-slag "an de Enquete gehouden door de Staatscommissie henoemd krachtens
de wet van I9januari 1890. Gevolgtrekkingen uitde arheidsenquête in hetNoordoostelijk deel des lands, Haarlem, 1893, p.401-4'6.
Oesprekken met: J. van Zander, gob. 1900, J. van Zanden-de Haan (1903-1990)
C. de Haan (1900-1991) en S. Mulder, geb. 1903.
,4lgen,ene Gesehiedenis der Neder/anden, deel 12, p. 131-165 (Th. van Tijn, Het
so(ia/p leveti in Nederland /844-1875), Haarlem, 1977, inzonderheid p. 134. De
genoemde schatting geldt voor de stedelijke bevolking.
Gemeente Archief, Archief-Inventaris over de jaren 1816-1930, no. 593-623 en
625-682 (Bevolkingsregisters 1860-1920). (Verder te citeren als G.A., Inv.)
E.T.1.F., Welvaa,-tsp,-oblenien van de genieente Ooststel/ingwe;f, Leeuwarden,
1950, Bijlage 33.
Do K/ok, 2 en 9 februari 1895,2 en 9 niaart 1895.
Verderop kom ik hierover uitvoeriger to spreken.
Over de tijd voor 1850 is weinig bekend. 1k baseer mijn uitspraak op de cijfers
van de turfproduktie, die in deze jaren cen neiging tot stabilisatie vertonen. Een
andere aanwijzing is de aankoop door de Reservekas in 1846 van een stuk grond
bezuiden de Vaart, dat in de volgende jaren door werkioze arbeiders werd ontgonnen en grotendeels met bos beplant (Dc nog bestaande bospercelen langs
do Boslaan). Bron: GA., Inv. no. 1238 (Stukken betreffende de Reservekas
Appelscha 1828-1921).
GA., Inv. no. 533 (Geineenteverslagen 1851-1855). 1851 wordt zonder meet
een gunstig jaar genoemd. In 1852 wordt at van een verslechtering van de toestand melding gemaakt; do cijfers van de turfproduktie vertonen clan echter nog
een stijgende tendons. 1853 en 1854 heten seer slechte jaren door de duurte. Als
gevoig van een verhoging van de lonen is her in 1855 weer war beter gegaan.
GA., Inv. no. 533 (Genieentevers!agen /856-1862).
GA., Inv. no. 533 (Gerneenreverslag 1863). De toestand van her armwezen
mocht iets 'gunstiger' worden heoordeeld.
GA., Inv. no. 533 (Gemeenteverslagen 1867-1869).
GA., Inv. no. 533 (Gemeenteverslagen 1870-1871). Volgens deze bron zou in
genoemde jaren de armoede zijn toegenomen, hoewel de Loestand in veenderij
en Iandbouw 'gunstig' was.
GA., Inv. no. 534 (Gemeenteverslagen 1872-1877). In at deze jaren wordt de
situatie in de veenderij omschreven als levendig'.
J.J. Kalma ca., Geschiedenis van Fries/and, p. 493-514 Q.J. Spahrv.d. Hock, Dc
weg near welvaart), Draehten, 1968, inzonderheid p. 494-499.
GA., Inv. no. L.C. 2 (Notulen van de vereniging Lawe4js-Contract).
G.A., Inv. no. 534 (Gemeentevers/ag /881).
Spahr v.d. Hock, a.w., p. 503.
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Dr Ooststellingwerver, 5 mei 1933.
G.A., Inv. no. L.C. 2 (Notulen vereniging LaweiJc-Contract van oklober 1906).
1880:9211 inwoners; 1940: 16079 inwoners. Bron: E.T.LF-rapport, Bijlage IS.
S.J. v.d. Molen, Turf uit de Wouden, Leeuwarden, 1978, p. 302.
Verslag Enquête Staatscomrnissie, p. 414.
E.Ti.F.-rappoii, Bijlage 5. Dc oppervlakte cultuurgrond in de gemeente steeg
van 1905 tot 1919 van 8619 ha. tot 9676 ha., van bet !aatstgenoemdejaar tot 1939
tot 16288 ha.
Dr Ooststellingwerver, IS september 1906.
GA., Inv. no. 1221 (Begrotingen van de inkomsten en uitgaven van de Burgerlijke Armadministraties 1850-1920. Appelscha). Begroting 1901.
GA., Inv. no. 536 (Gemeenteverslag 1917). Tijdens de jaren van de Eerste Wereldoorlog kwam 'bet euvel van de werkloosheid" bijna met in Ooststellingwerf
voor.
Dr Ooststellingwerver, 29 maart en 12 april 1918.
GA., Inv. nn. 536 (Gemeenteverslagen 1919 en /920). In 1919 wordt over de
toestand gezegd, dat er in de zomer en herfst werkloosheid is onder de veldarbeiders; in 1920 heet het al, dat er veel werkloosheid heerst onder de ve!darbeiders.
GA., Inv. no.536 (Gemeenteverslagen 1921 en 1929).
Bekend zijn alleen de cijfers voor de hele gemeente. Bron: E.T./.E.-rappoi-t, bijlage 9. In de jaren dertig varieren de maximumcijfers van 617 tot 998 (wintermaunder), de minimumcijfers van 51 tot 717 (zomemiaanden). Op grond van
bet feit dat in Appelscha ongeveer 20/25% van de bevolking woonde, kan men
het aantal gezinshoofden in dit dorp dat voor kortere of langere tijd werkloos
was schatten op minimaal 150 a 250 mensen.
Dc Ooststellingwerver, 22 augustus 1919 en 15 oktober 1920.
Cijfers genoemd onder trout 24.
Dr Ooststellingwerver, 4 en Ii maart 1932.
Dc Ooststellingwerver, 13januari en 29 december 1922.
Dc Ooststellingwerver, Ii november 1927.
G.A., Inv. no. L.C. 2 (Notulen vereniging Laweijv-Contract). In 1922 bedroeg
bet graatloon f 19,-- per dagwerk.
Dr Ooststellingwen'er, 3 augustus 1934.
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le stemming 2e stemming

Oldeberkoop
Makkinga
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Hugenholtz
le stemming 2e stemming
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91
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50
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Johan Fri eswijk

De staking van de vrouwen in Appelscha
in 1890
Inleiding
'1k zal mijnheer dat we! eens zeggen. Verleden jaar wilden zij een kwartje meer
hebben toen het wat fleuriger werd. De leden van de volkspartij vergaderden
zonder de bazen, die met komen wilden. Zij wilden een kwartje meer per 40
stok hebben. Daaruit is de werkstaking voortgekomen.r
Aan het woord is Janke 1-lendriks Binnema, weduwe van Joost van Vondel, oud
64jaar, arbeidster in Appelscha. Ze is secretaresse van de vrouwenvereeniging
'Vooruit' in die plaats en deze vereniging heeft name!ijk in februari 1891 een
stuk opgestuurd. Haar zoon heeft bet op papier gezet. 'Maar het is geschreven,
zoals de waarheid is', vertelt ze op maandag 24 augustus 1891 in Heerenveen
aan de enquêtecommissie, die is ingesteld om de toestand van de arbeiders te
onderzoeken.
ZeIf werkt ze met meer in het veen, dat kan ze met meer. Maar tot haar
zestigste heeft ze dat altijd gedaan.
Janke van Vondel is de enige vrouw die in de parlementaire enquête over de
veenderijen - zowel in Friesland, Groningen als Drenthe - aan bet woord komt.
Voor de rest is het een mannenzaak. Net zo goed als stakingen altijd als een
mannenzaak worden beschouwd. Dat is natuurlijk met zo. To de veenderijen,
waar veel vrouwen werkten, zijn deze ook direkt bij de stakingen betrokken.
De staking in Appelscha springt er echter uit. Zoals Janke van Vondel de enige
vrouw is die voor de enquêtecommissie verschijnt, is ook de drie weken
durende staking van 1890 in Appelscha uniek in zijn soon. Het gaat alleen om
het loon van de vrouwen en deze houden hun elgen vergaderingen. Ja,
uiteindelijk blijken ze zelfs nog strijdbaarder dan de mannen.
De looneis betrof het zogeheten turfleggen, bet droogmaken van de turf.
Vrouwen deden dat werk: bet opmaken van de natte turf, deze in ringen zetten
en in bulten brengen. Bet Icruien van de natte turf, eerst van de hoogte naar de
laagte en verder gelijkvloers over planken, was met zonder gevaar. Vaak ging
de plank zeer steil naar beneden.2 Ook bet kruien van de gedroogde turf en het
laden van schepen was vrouwenwerk.
Wanneer de vrouw met met de man rneewerkte kreeg bet echtpaar geen huis.
Want de hour van bet huis werd van de verdienste van het droogmaken
afgetrokken. Janke van Vondel had zelf 'een verbliefke', zoals ze zei, maar de
meesten moesten hun ddnkamerwoning van de vervener huren. De droog39

maaksters kregen vrij brandstof voor de winter, maar deze was van slechte
kwal iteit.'
Problemen gaf dat wel. Janke van Vondel zei tegen de commissie onomwonden haar mening. 'Waar is de plaats der vrouw? Thuis. Dan kregen de kinderen
betere opvoeding en beter onderwijs. No eens verbrandt er een kind, dan
weder verdrinkt er een. Dat kan voorkomen worden.'
Sommigen huurden een meid in voor het droogmaken, zodat de vrouw bij de
kinderen thuis kon blijven. Maar dat schecide weer een stuk inkomsten voor
bet gezin. 1-let waren crisisjaren. 1k zal daar hier niet over uitweiden. Maar bij
sornmigen wilde de bakker met meer op crediet leveren omdat de rekening van
het vorig jaar nog met geheel betaald was.
Devrouwenstaking
Over naar dc staking. In Appelscha bestond op dat moment de veenarbeidersvereniging 'Dc Eendracht, opgericht in 1888, waarin veel veenarbeiders uit die
plaats georganiseerd waren. Het was een socialistische club, aangesloten bij de
Sociaal-Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis en ook wel s.d. werkliedenvereeniging Appelscha geheten. Voorzitter was de 40-jarige Bruin Tjibbes Bruinsma, zoveel als de informele leider van de Appelschaaster arbeiders.
Deze sterke vakvereniging voerde al enige jaren een strijd om een collectief
contract met de verveners. Daarin zouden ze ook slagen, en dat kwam toen nog
in weinig veenderijen voor. Dc staking van 1890 maakt van deze machtsstrijd
dee! uit. Ongetwijfeld zal ook de I Meiviering van dat jaar, toen de gehele dag
de arbeid in de venen had stil gelegen, de verhoudingen verscherpt hebben.
Appelscha was namelijk ecn van de wcinige plaatsen - misschien wel de enige
in Nederland - waar zuiks gebeurde.
1k volg no het verloop van de staking.
Begin 1890 liet de veenarbeidersvereniging 'De Eendracht' tot vier maal toe
per advertentic in de krant weten dat ze overleg wilde plegen met de
werkgevers over de betaling van bet turfieggen. De verveners gingen echter
met in op de uitnodiging. Daarop besloot 'De Eendracht' de arbeiders bijeen
te roepen. Zonodig zou men in staking gaan.
Op II mel 1890 vergaderden de veenarbeiders in de herberg van K. Zwart.
Door de verenigde arbeiders werd besloten voor bet turfleggcn per dagwerk
f 3 in plaats van f 2 te vragen. Men gaf de verveners een week de tijd om een
besluit te nemen.'
De volgende dag brak echter plotseling een staking uit onder de arbciders in
de veenderijen. Reden hiervoor was dat de veenbazen bij de arbeiders thuis
langs waren geweest en hen hadden laten wetcn dat, wanneer hun vrouwen
zouden besluiten bet werk te staken, zij ook wel thuis konden blijven.
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De Eendracht riep daarop con algemene staking in de venen uit, waaraan
zowel vrouwen als mannen zouden deelnemen. Ook het laden van schepen
werd stilgelegd.'
Vrouwenvereniging
Dc volgende dag, 14 mei, waren er twee vergaderingen van stakers; ! morgens
een van vrouwen en 's middags een van mannen. Het lokaal was te klein om
beide groepen tegelijkertijd te kunnen bevatten. Tijdens de ochtendvergadering werd een vereniging van vrouwen opgericht onder de naam 'Vooruit'. Van
de 220 op de vergadering aanwezige vrouwen gaven zich 143 op als lid.
De stemming was strijdbaar. Recht voor Allen schreef: 'met een der aanwezige
vrouwen die met instemde met 't opgestelde program, dat luidt: volbarden tot
de overwinning of sterven maar nimmer toegeven'.h
Janus van Emmenes, die vanwege de stakingen in de venen elders in Friesland
in de provincie was, sprak zowel de mannen als vrouwen toe. FIij verwees
daarbij naar de ploertige praktijken van het gereforrneerde Patrimonium,
waar her bij de staking in Beets verdeeldheid had gezaaid under de strijdende
arbeiders. Nu al weer liepen er geruchten dat datzelfde Patrimonium in Beets
met geld dat geleend was van de veenbazen de eigen arbeiders ondersteunde
in ruil voor een Judasrol van de leiders van die vereniging.
De overheid was, zoals in die dagen gebruikelijk was, snel met de inzet van
militaire macht. Ben bedoeling was ook no de werkwilligen te beschermen.
Maar ook werd gedaan alsof de orde zeer werd bedreigd, at was er in feite
weinig aan de hand. Wel gingen geruebten dat arbeiders een 50-tal revolvers
hadden gekocht. Eerst kwamen zes extra veldwachters uit Heerenveen, en
daarna militairen. 's Nachts om een our of een, twee rukten de militaire
patrouilles uit en werden de veenderijen door rijksveldwachters en marechaussees afgezet, zodat een klein aantal werkwilligen de volgende morgen aan bet
werk zou kunnen gaan. Een van de verveners had er duizend gulden voor
uitgetrokken om werkwilligen te werven. Maur ook dat hielp met zo. Dc
stakers wisten steeds werkwilligen - soms met huip van kameraden uit Smilde
- tegen te houden en over te halen terug te keren. Ook dreigden de verveners
met sluiting van de bedrijven waarin de vrouwen hun eien niet lieten vallen.o
Op een van de eerste stakingsdagen werd een voorstel om de gemaakte turf te
laten melon en met de grote verveners af te rekenen, en de kleine patroons te
helpen, aangenomen. Zoals ook elders in de veenderijen zag men bij de
arbeiders in Appelscha in 1890 een bereidheid de kleine patroons te helpen en
de strijd alleen tegen de grote patroons te voeren. De strijd ging met alleen om
de arbeidsvoorwaardcn maar ook, ditmaal nog meet dan in 1888, om het
broken van de macht van de veenbazen. Deze waren flu immers in staat om alle
arbeidsvoorwaarden eenzijdig te bepalen en hidden de veenarbeiders volledig
van zich athankelijk."
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Er waren arbeiders uit Smilde gekomen om als onderkruiper te dienen bij bet
laden van de schepen. Ze waren echter niet aan dit werk gewend en verrichtten
her niet goed en te langzaarn. Een aantal van hen keerde terug naar huis, nadat
de werkstakers pressie op hen hadden uitgeoefend.2
In de komende dagen veranderde er weinig. Politie en militairen bleven
aanwezig om enkele onderkruipers uit Smilde die de schippers hielpen bij her
laden van de schepen te heschermcn. Enkelen van hen waren ook met het
turfgraven begonnen.
Op 20 mel was er een nieuwe vergadering van de stakende vrouwen. Van
Emmenes voerde wederom het woord en de vrouwen besloten de staking voort
te zetten.' Reclit yoUr Al/en schreef: "De bazen willen hier voorgoed het
principe voorsteilen dat bet aan hun is de hoogte der loonen te bepalen en alle
middelen om dit ]age doei te bereiken worden aangewend".14 Ook de mannen
besloten, zoals de vrouwen hadden gedaan de strijd tegen de veenbazen voort
te zetten. De behoeftigen onder hen zouden worden gesteund, vooral via de
inzameling van geld en de verstrekking van eten door de socialisten.
In deze dagen circuleerden geruchten dat bij arbeiders nit Smilde die als
onderkruiper werkten ruiten zouden worden ingesmeten.15 Het zal wet bij
woorden gebleven zijn. Het laden van schepen was eigenlijk de enige aktiviteit
waar de staking nog enigszins gebroken kon worden. Voor her steken van turf
waren vakkrachten nodig en die waren er niet onder de onderkruipers van
elders. Maar het laden van turf, dat kon iedereen. Vandaar dat, waar het erom
ging om het werken volledig te beletten, daar tie eerste aandacht van de stakers
naar uitging.
In deze dagen werden in veel veenarbeidersgezinnen de eerste tekenen van
gebrek zichtbaar. Een soldaat zou langs de huizen van de stakers zijn gegaan,
om hen tot volhouden te bewegen. t-Iij zou daarna gestraft zijn met terugzending naar het garnizoen en acht dagen provoost.
De verveners spraken er van dit jaar niet verder te taten graven, omdat het
einde van het seizoen in zicht kwam en het at bijna onmogelijk aan bet worden
was om tegen goed geld turf te laten maken.
De stemming onder de stakers was desondanks goed. Dc vrouwen warenzeer
strijdbaar: 'dc werkstaking betreft ons, en mocht 't zijn dat de mannen willen
schipperen, wij blijven bij onzen eisch voiharden", noteerde Recht your Allen-'
Kenneiijk begon er onder de mannen echter enige weifeling te ontstaan.
Burgemeester Van der Loeff trachtte tevergeefs de veenbazen tot onderhandelen te brengen. Ze wensten het niet.
Op 27 mei verscheen Domela Nieuwenhuis in Appelscha. l-Iij sprak er twee
maul, eerst voor ongeveer 200 vrouwen, daarna in een vergadering van 500
mannen. 'I-lij noemde her een vooruitgang in de arbeidersbeweging, dat ook de
vrouwen meededen aan de werkstaking en zei, dat de arbeiders in Nederland
alien bet oog er op gevestigd hielden.",
42

net l'crh,ne.IcIRI.gsIccsl Op 1 flci.

%%i ik Ii IIIV II

%(It'( it I!jt

(t) u
RI.

Spotprent Ficot (?), 1896.

43

Twee dagen later sprak Van Emmenes opnieuw in Appelscha. Hij trachtte de
arbeiders een hart under de riem to steken. Vereenigt U' on t Hart vol moed',
twee liederen, werden verkocht ten bate van de stakende arbeiders.'
De situatie word voor de arbeiders steeds moeilijker. Beide partijen stonden
nog steeds in hun uitgangspositie, dus frontaal tegenover elkaar. De honger
deed zich steeds sterker gevoelen en zou, wanneer de staking nog lang zou
duren, de arbeiders tot opgeven dwingen. Sommigen spraken er reeds van het
work te hervatten. Anderen wilden naar Duitsiand om work. De pressie van de
patroons bleek grout. Enkele ploegen arbeiders hadden work weten to vinden
in Sexbierum, maar nadat de veenbazen contact hadden gezocht met de
opdrachtgever, kregen ze bericht dat van hun diensten geen gebruik meer
hoefde to worden gemaakt?'Recht voorAllen verweet de burgetijke pers mee
to ageren, door de arbeiders van contractbreuk te beschuldigen, en beschuldigde de politic er van op arbeiders pressie uit te oefenen om de actie op te
geven.1 Op 1 juni was de commissie van arbeiders gedwongen naar de bazen
te gaan on te zeggen dat de vrouwen ieder bij hun eigen baas zouden
verschijnen om over het work te spreken.22 In hun vergadering van 6 juni
besloten de vrouwen de staking to beeindigen en het work to hervatten. De
inmiddels ontstane ellende in vele gezinnen was er de rechtstreekse oorzaak
van dat de zaak truest worden overgegeven. Er was een groot aantal slachtoffers, voor wie in de arbeidsbladen een steunpenning word ingesteld.'1 Ben van
de slachtoffers was Bruin Tjibbes Bruinsma, die de eerstvolgende jaren in
eigen dorp geen werk meer zou vinden.
Resultaat?

Maar resultaten worden natuurlijk nooit op korte termijn gerneten. De staking
ging weliswaar verloren; de vrouwen kregen er geen cent bij. Maar een volgend
jaar word het droogmaken door de verveners met 10 stuivers per dagwerk meer
betaald. Dat wit zeggen bij twintig dagwerken per jaar voor een tarief van een
rijksdaalder per dagwerk, een tientje per jaar meer. Een loonsverhoging van
twintig procent. Een klinkend resultaat in een tijd dat een arbeidersgezin dat
best kon gebruiken.
En op nog langere termijn? De arbeiders van Appelscha - mannen on vrouwen
- hebben hun steentje bijgedragen aan de strijd voor een beter leven. Zo met
voor henzelf dan voor hun kinderen. De strijdbare vrouwen van Appelscha
gingen daarbij voor - ook op her terrein van de vrouwenemancipatie.
In een tijd dat ziektewet, WAO en nog zoveel andere verworvenheden ter
discussie staan, mag nog we! eens gememoreerd worden hoe daar in bet verleden met blood, zweet en tranen voor is betaald.
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4. Leeuwarder Courant 14 mel 1890
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19. Dc K/ok 31 mci 1890, advertentie.
20. Recht voor Allen 8/9 juni 1890.
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Tine/ce Steenmeijer-Wielenga

Door den nood van den tijd gedreven
het hongerproces van Appelscha in 1893
Inleiding
Over het zogenaamde Appelschaster hongerproces van 1893 is sinds de
heruitgave van Troelstra's brochure Moderne Ketters van datzelde jaar, eigenlijk niets nieuws meer te melden. De oudere socialist, historisch onderzoeker
dominee J.J. Kalma en de jonge. (toen nog) student in de geschiedenis, G.
Nijssen hebben bij hun heruitgave van de tekst in 1977 een alles omvattende
toelichting gevoegd. 1k zou kurinen zeggen: 'Wie er het fijne van wil weten, leze
hun Socialisten in soorten.
Maar zo gemakkelijk wil ik mij met van mijn opdracht afmaken. Om u no
vanavond alvast een beeld te geven. zal 1k proberen de gebeurtenissen te
beschrijven en die globaal toe te lichten. 1k plaats ze tussen andere zaken die
omstreeks 1893 speelden en eindig dan met de rol die Pieter Jelles in het geheel
heeft gehad.
In Groei, deel 2 van zijn Gedenkschriften, vat Troelstra op p. 25 de zaak zo
samen: "Drie arbeiders nit Appelscha werden ( ... ) gevangen gezet, omdat zij,
door den nood van den tijd gedreven, bij den armvoogd met te grooten
aandrang om bedeeling hebben gevraagd.
Feiten
Op 18 januari 1893 komen 30 tot 40 arbeiders bijeen bij Café Zwart in
Appelscha. Men heeft het plan gehad gezamenlijk naar de burgemeester in
Oosterwolde te trekken om om werk te vragen, maar omdat de opkomst
betrekkelijk gering is, ziet men daarvan af.
Te voet over de weg, of op schaatsen over de vaart trekt de groep mannen het
dorp weer in om bij de armvoogd, Andries Willem van Rozen, om brood te
gaan vragen. Van Rozen weigert dat te geven, omdat hij niet tot bedding over
mag gaan zonder eerst met zijn mede-armvoogden overlegd te hebben.
In de lezing van dr. Oosterwijk in zijn Notities nit de Geschiedenis van de
Ooststellingwerfse dorpen (Oosterwoolde, 1986) dropen de merisen toen teleurgesteld af, maar gingen daarna drie bestuursleden van de SDB, de Sociaal
Democratische Bond, met de afgewezenen terug naar de arrnvoogd en eindigde dat bezoek hiermee, dat de lieden elk vijf pond roggebrood kregen. In ande47

re versies beer het, dat tenslotte 21 mensen bonnen hebben gekregen, waarop
ze bij een bakker brood konden halen. Die drie bestuurders van de SDB waren:
Bruin Tjibbes Bruinsma, geboren in 1851 in Appelscha, Klaus Lubbers de
Jong, eveneens in Appelscha geboren in 1846 en Wolter Timmer die in Smilde
woonde en in 1836 in Beilen geboren was. De nit Oosterwolde afkomstige
armvoogd Van Rozen was in 1893 al 72 jaar oud. Hij woonde als vrijgezel in
Appelscha met zijn veel jongere zuster Sibbeltje. Hij was vervener en had ook
een winkel. In die tijd, toen de winkelier zich door het systeem van gedwongen
winkelnering verzekeren kon van de kiandizie van zijn werknemers, was dat
met ongebruikelijk.
In Appelscha en onistreken was al vaker herrie geweest.
Sinds de stakingen van 1889 was er daarom permanent een detachement
marechaussee gestationeerd in Oosterwolde om de politie in geval van
arbeidsonrust bij te kunnen staan. De gezagsdragers waren zenuwachtig. Op
het in 1892 gehouden Kersteongres van de 5DB in ZwoI!e was de afdeling
Nijmegen met het voorstel gekonien over to gaan tot bewapening van de partij.
In Recht voorAllen was een recept voorhet maken van dynamiet gepubliceerd.
Er word rondverteld, dat er in Appelscha driehonderd revolvers aangekomen
waren. Burgemeester Witteveen van Ooststellingwerf, die nog maar kort in
functie was, stond in voortdurend overleg met de Conimissaris van de Koningin oni zo nodig politieversterking of militaire hulp to kunnen inroepen als er
rellen zouden uitbreken.
Op 19 januari 1893, dus den dag na de afgedwongen bedding, werden de drie
Appelschaster SDB-bestuurders bij de burgemeester ontboden in her logement van Hendrik Zwart. Er was een politiemacht op de been gebracht van
met minder dan 18 man, marechaussee en rijksveldwachters. In plaats van
overleg, waarvoor Bruinsma en de zijnen meenden opgeroepen te zijn, volgde
er arrestatie. Terwijl zij gevisiteerd en vastgenomen werden, word buiten de
zogenaamde "kleine staat van beleg" afgekondigd, wat betekende dat samenscholingen van meer dan vier personen verboden werden. Bruinsma, Turner
en De Jong werden, geboeid als misdadigers, naar Heerenveen afgevoerd,
waar in Crackstate ruim een maand later hun proces plaats vond. Timmer en
De long werden verdedigd door Troelstra, terwijl Bruinsma als advocaat mr.
J. Woltman uit Heerenveen toegewezen had gekregen. De aanklacht luidde
voor alle drie opruiIng en afpersing; her vonnis: 15 rnaanden gevangenisstraf.
Dc rechtbank in Leeuwarden rnaakte daar later 12 maanden van.
Achtergronden
Dat zijn - heel in bet kort - de feiten van bet Appelsehaster hongerproces van
1893. Natuurlijk stonden deze gebeurtenissen niet op zichzelf. Her is eerder zo,
dat het hongerproces aan her eind stond van een hele reeks veroordelingen van
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opstandigen vooral in het noorden van het land, dat er een escalatie in de
strafvordering was geweest, dat daarvan Bruinsma, Timmer en De Jong het
slachtoffer zijn geworden en dat daardoor hun zaak zoveel aandacht heeft
gekregen.
Tussen 1878 en 1895 is er sprake van een crisis in de landbouw. In de winter van
1892 op 1893 wordt in Friesland van elke vier gezinnen er den bedeeld.
Ornstreeks 1880 is er ook in toenemende mate een toestand van armoede
ontstaan voor de arbeiders in de venen door de teruglopende opbrengst van de
turf, die meet en meer als brandstof vervangen werd door petroleum, briketten, cokes en antraciet. Dc mensen wonen zowel op Het Bildt, een akkerbouwgebied, als in de veenderijgebieden dicht op e]kaar, de sociale contrôle is
intensief en daardoor is het gemakkelijk om in die streken massale acties te
ontketenen. De arbeiders hebben niets te verliezen. leder die hen uitzicht op
een beter leven biedt, wordt gretig geloofd. Socialisten als Domela Nieuwenhuis kregen daardoor veel aanhangers, vooral in de Zuid-Oosthoek van
Friesland.
Bij de autoriteiten heerste de gedachte, dat de opstandigheid van de armen een
gevolg was van de socialistische propaganda en dus het beste kon worden
bestreden door de propagandisten achter slot en grendel te zetten. Mannen die
bekend stonden als socialist en zeker als ze tot de leidinggevenden gerekend
werden, kregen extra zware straffen om hun veroordeling als afschrikwekkend
voorbeeld te stellen. Troelstra rneent in Na tien jaar, gedenkschrift bij bet
tienjarig bestaan der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (Amsterdam,
1904) op p. 108, dat de autoriteiten in de dreiging van een geweiddadige
revolutie een geschikt voorwendsel vonden voor de meest straffe reactie en dat
er daarom zulke onmenselijk zware vonnissen geveld werden. Volgens hem
verklaarde het Openbaar Ministerie bij de Appelschaster zaak ronduit, dat bet
doel van de zware eis was, de arbeiders afkerig te maken van de leiders van de
beweging.
W.H. Vliegen geeft in zijn Dr dageraad der volksbevrijding, dee! 2 (Amsterdam,
1905) p. 328 e.v. een opsomming van de processen vanaf ongeveer dejaarwisscling 1892-93:
Poutsma uit Sneek kreeg anderhalf jaar voor opruiing, vier arbeiders uit Arum:
elk vier maanden, W. Damsma uit Sneek vier maanden, C. Giezen uit
Leeuwarden: een half jaar, een arbeider uit Surhuisterveen die anderen
gedwongen zou hebben aan een optocht van werklozen race te doen: drie
maanden, Harlinger bootwerkers die opgetreden waren tegen onderkruipers:
15 maanden, Jippe van der Ploeg nit St. Anne wegens het lossen van een
revolverschot bij de 1 mei-manifestatie in Leeuwarden: den jaar. Voorbeelden
uit een large reeks, waarvan de zaak van de Appelschasters ongeveer de laatste
was.
Vliegen schrijft dan op p.331: "1-let belangrijkste van at deze processen, en ook
50

het meest dramatisehe, was dat tegen de dde bestuurders te Appelscha, die ten
behoeve van een paar verhongerende gezinnen, bij een armvoogd brood
hadden afgedwongen Dit proces trok de aandacht van heel het land en deed
toch een ruling gaan langs de ruggen van velen, die steeds wachten met bet zien
van verschrikkelijke toestanden, totdat deze zichtbaar voor iedereen uitbarsten in 't een of andere drama.
Gevolgen
Die aandacht in het land komt er vooral na een oproep in het Sociaa/ Weekhlad
door de Middelburgse houtkoopman RM. Wibaut, de later zo bekende
socialistische wethouder van Amsterdam. Hij vindt de vonnissen veel te zwaar
en acht her een schande, dat er niets voor de gezinnen van de gestraften gedaan
wordt. Wibaut schrijft: "De hardheid dezer vonnissen is alleen te verklaren,
doordat de rechters die ze vellen, meenen dat her de socialisten zijn, die het
oproer hebben gemaakt en met letten op de honger die zoovelen tot sociatisten
heeft gemaakt." Mr. M.W.F. Treub, de redakteur van het blad, betuigt zijn
instemming met de oproep van Wibaut om door giften voor de gezinnen van
de veroordeelden een stil protest tegen de strafmaat te uiten. Er komt een
komitd, dat onder de naam "Honger en Schrik" de geschiedenis in is gegaan.
Nog belangrijker dan de morele en materiele hulp is het feit, dat er een
discussie op gang komt over de oorzaken van de sociale misstanden die tot de
opstandigheid onder de arbeiders hebben geleid en over de tot van de
rechterlijke macht bij het handhaven van de orde.
Kalma en Nijssen opperen dat de ondertekenaren van de oproep van bet
komitd 'I-longer en Schrik" waarschijnlijk mede bewerkt hebben, dat de
minister van justitie, mr. H.J. Smith, een schrijven deed uitgaan naar de
rechterlijke macht, waarin hij op matiging aandrong. De onmenselijke vonnissen leidden slechts tot verbittering en woede. Men had eindelijk in de gaten
gekregen, dat de extreem zware straffen een averechts effect hadden en dat uit
het zaad van de martelaren ook de socialistische "kerk" groeide.
Waarschijnlijk als gevolg van de circulaire van de minister werden de Appelschasters uiteindelijk tot een jaar ceistraf veroordeeld. Dus drie maanden
korter dan de eerste eis.
Dat het evenwel nog met gedaan was met de kiassejustitie in ons land, is
gebleken in de Hogerhuiszaak die enkele jaren later, op Sinterklaasavond
1895, begon te spelen, maar dat is een heel ander verhaal.
Be rot van Troetstra
Hoewet ik ervan uitga, dat Troelstra voor u, toehoorders, meet is, dan alleen
maar een naam, moet ik toch maar even in grote halen zijn levensgeschiedenis
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tot 1893 schetsen. Pieter Jelles Troelstra werd in 1860 in Leeuwarden geboren
in een liberaal milieu. Zijn vader is een Dageraadsman, later vrijmetselaar die
bet door hard werken en studeren als selfmade man ver brengt. Jelle Troelstra
maakt carrière bij de belastingdienst, sticht een verzekeringsmaatschappij,
wordt statenlid, wethouder van Leeuwarden en redacteur van de Friesche
Courant. Pieter is de oudste van de zeven kinderen die uit het eerste huwelijk
van zijn vader geboren worden. 1-lij verliest als elfjarige zijn moeder en meet
daama vaak de leiding over zijn broertjes en zusjes nemen. Een dee] van zijn
jongensjaren brengt hij door op het Friese platteland, in het toen nog zuiver
agrarisch georiënteerde dorp Stiens. Nadat zijn vader in heeft gezien, dat het
onmogelijk is deze zoon op zijn eigen kantoor op to leiden voor de belastingdienst, mag Pieter in Leeuwarden naar de h.b.s. In 1879 doet hij eindexamen
en volgt dan nog driejaar lessen aan bet gymnasium, voordat hij in Groningen
rechten kan gaan studeren. Hij geniet uitbundig van zijn studententijd en
treedt op de sociëteit Mtitua Fides van bet Groninger Studenten Corps
Vindicat atque Pout opvallend op de voorgrond als redenaar en organisator,
als toneelspeler, kroegtijger en muziekliethebber, als almanakredacteur en als
senator. I-Iij ontwikkelt zich in zijn studiejaren in Leeuwarden en Groningen
ook tot een vooraanstaand Fries literator. In 1888 bekroont hij zijn studie met
een promotie, vestigt zich in zijn geboortestad als advocaat en procureur,
betrekt een deftig huis aan de Schrans, trouwt met de eveneens literair
begaafde domineesdochter Sjoukje Bokma de Boer en begint met de uitgave
van een Friestalig familietijdschrift, waarin zijn vrouw een kinderrubriek
verzorgt onder bet pseudoniern Nynke fen Hichtum.
Ruim vier jaar later, begin 1893, is er van de burgerlijke welstand en vooral van
de rust en het geluk van de eerste huwelijkstijd vrijwel niets meet over.
Troelstras advocatenpraktijk verloopt, no hij zich meet en meer met de
arbeidersbeweging bemoeit. De verhouding met zijn vader is zo slecht, dat hij
ontslag meet nemen als inspecteur van diens verzekeringsmaatschappij.
Middenin de publiciteit om de Appelschaster zaak been probeert Jelle Troelstra als kandidaat van de liberale kiesverenigingen in Leeuwarden en omstreken gekozen te worden in de Tweede Kamer. FIij had wel enige reden om zijn
zoon tot kalmte te manen! Maar dat terzijde.
Pieter Jelles heeft aan het eind van 1890 de redaktie van zijn tijdschrift For Has
en hem uit handen gegeven, teen de abonnees bij tientallen bedankten,
omdat zij met gediend waren van zijn socialistische strijdliederen. En het
ergste van alles is nog, dat de gezondheid van zijn vrouw door twee zwangerschappen en de spanningen die het propagandistebestaan met zich meebrengt,
zo verslechterd is, dat zij zich door een zenuwarts meet laten behandelen in een
ziekenhuis in Utrecht.
Ook al zijn dus zijn persoonlijke omstandigheden om wanhopig van te worden,
Troelstra twijfelt niet aan de juistheid van zijn keuze voor bet socialisme. Al in
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1885 had hij zich aangesloten bij de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht.
Daardoor kwamen socialistische en andere arbeiders gemakkelijk met hun
zaken naar hem toe. Doordat hij de verdediging van revolutionaire arbeiders
op zich nam, werd hij gedwongen zich te verdiepen in hun beginselen. Hij ging
zoveel sympathie voelen voor zijn cliënten, dat hij zich aansloot bij hun
beweging en in 1892 na het Kerstcongres in Zwolle lid werd van de SDB. Bij
de eerste I mei-viering in Leeuwarden op 27 april 1890 was hij zich zijn roeping
al bewust geworden en vanaf die tijd heeft hij zich opgeworpen als advocaat van
de arbeiders en naar zijn eigen zeggen tussen 1891 en 1894 voor bijna alle
rechtbanken en gerechtshoven in Nederland gepleit.
Hoeveel romantisch gevoel in die eerste tijd zijn opvattingen over de arbeiders
kleurde, mag blijken uit een citaat uit Na tien jaar. Sprekend over Jan Stap, de
Bildtse voorman van de landarbeidersvereniging "Broedertrouw" die hij in zijn
eerste socialistenproces in 1890 moest verdedigen, zegt Troelstra':"Door hem
kreeg 1k voor het eerst dat onwankelbare vertrouwen in den arbeider, dat men
hebben moet om te kunnen gelooven, dat hij in staat zal zijn, niettegenstaande
zijne achteruitzetting en vemedering de groote historische taak, hem door de
sociaaldemokratie toegedacht, te vervullen." (p. 100)
In februari 1893 als in Heerenveen het proces tegen de Appelschasters wordt
gevoerd, heeft Troelstra de strijd met Domela Nieuwenhuis om het aanvoerderschap in Friesland in zijn eigen ogen in zijn voordeel beslecht. Sinds de
beslissende debatten in Franeker in 1892 heeft hij de beschikking over een
eigen tribune in de Sneeker Courant, hem door Hessel Poutsma aangeboden,
een krant the hij vanaf 1 januari 1893 laat verschijnen onder de titel De Nieuwe
Tijd en dan samen met Frank van der Goes redigeert. In zijn blad wordt een
vaste rubriek onder de naam "Moderne Ketterjacht" gevuld met versiagen van
de arbeidersprocessen. Het lijkt mij nuttig te bedenken, dat Troelstra in zijn rot
van verdediger van Timmer en De Jong zich voortdurend bewust is van de
propagandistische waarde van zijn woorden. Hij spreekt met alleen voor de
rechtbank, maar ook voor de lezers en de bestrijders van zijn krant.
Het proces
Tot slot zou ik u iets willen laten proeven van de sfeer van her proces. In 1946
is voor een publiek van 800 mensen bier in Appelscha een toneelstuk van Tinus
Veenstra over dit onderwerp opgevoerd. Her zou aardig zijn, daar nog eens uit
te citeren, maar hetaas is de tekst verloren gegaan. In de brochure Moderne
ketters geeft Troelstra zijn eigen versiag. Het leek me daarom wenselijk de
misschien wat objectievere kranteverslagen van die dagen te bekijken. Opvallend is het grote verschil in aandacht die het proces gekregen heeft in de
verschillende dagbladen. De deftige neutrale Leeuwarder Courant doet op 24
februari 1893 verslag in een ednkoloms artikeltje van nog geen 50 regels, terwiji
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het Nieuw Advertentieblad ult Heerenveen, de "Hepkema" op 25 februari een
twaalfkoloms verslag geeft, dat minstens 50 regels hoog is. Het mooiste zou
zijn als 1k dat hele versiag hier voor Icon lezen, maar dat zou te veel tijd vragen.
1k zal volstaan met de getuigenverkiaring van veldwachter BijI, enkele antwoorden van de beklaagden, een stukje van bet requisitoir van de Officier van
Justitie Mr. Von Baumhauer en een fragment van de pleitrede van Troelstra.
De Jong zou onder hevig getier van de groep arbeiders tegen Van Rozen
gezegd hebben: 'Floe denk je erover? Moeten we eerst sterven? Dan vecht 1k
me liever dood."
Bruinsma zou zich vooral tegen veldwachter Biji dreigend hebben uitgelaten,
waarbij hij gezegd heeft: "Jij bent de enigste die ons naloopt, smiegt. 1k heb je
in de gaten. Je krijgt van mij de blauwe bonen, smiegt. Brood zal hij g.v.d.
geven. 1k zal veel meet yolk ophalen."
Timmer zou tegen Bruinsma geroepen hebben: "G.v.d. je gaat niet weg. Geeft
hij het niet dan neem je het maar." Aldus de weergave van BijI, op wiens
ambtsedig proces-verbaal en getuigenverkiaring de officier van justitie zich
baseert.
De mannen ze!f beweren, dat hun woorden verdraaid zijn.
Timmer zou gezegd hebben: "Het is toch al treurig, dat een mens geen brood
kan krijgen, wanneer hij honger heeft." ben zei iemand ult het publiek, dat de
marechaussees eerst wel weer zouden moeten komen en een ander, dat ze dan
lood zouden kunnen krijgen in plaats van brood. Timmer voegde daar
schertsend nan toe: "Als het dan zover komt, dat wij lood gebruiken moeten,
dan kan ik mijn geweer ook nog wet meebrengen."
U ziet over welke onbenulligheden in feite geoordeeld wordt en hoe door de
woorden jets te nuanceren of ult hun contekst te halen er ineens een andere
voorstelling van zaken gegeven kan worden. Het is duidelijk, dat het niet gaat
orn het straffen van deze drie mannen. Het gaat om de bestrijding van het
socialisme.
Ook Mr. Woitman, de verdecliger van Bruinsma noemt de beklaagden "slachtoffers van een zekere partij". "Niet zij, bij wie de ontevredenheid wordt
opgewekt, zijn de daders, maar zij die de ontevredenheid opwekken."
Officier van justitie Von Baumhauer laat zich door Troelstra verleiden tot
uitspraken over de ware achtergronden van zijn straffen. Volgens hem heeft de
partij der Sociaal Dernocratie zich 'door haar referendum, volgens hetwelk zij
haar doel tracht te bereiken door alle wettige en onwettige middelen" buiten
de wet geplaatst. Daarmee doelt hij op het referendum, dat bij het Zwolse
congres is aangenomen.
Troelstra zegt in zijn dupliek: "Bet Openbaar niinisterie bekent on zeif, zonder
het te willen, dat het eene tendenzarrestatie is geweest. Immers het zegt: wij
moesten de leiders der beweging in handen hebben. Zij zijn dos gearresteerd,
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omdat zij de leiders waren der socialistische beweging te Appelscha, niet om
wat zij hebben misdreven."
"En 't is een ijdele waan, als men meent de ontevredenheid weg te zullen nemen
door de leiders der socialistisehe beweging achter slot en grendel te zetten.
Voor elken spreker, die men naar de gevangenis voert, zuiJeri er vijf andren
weer opstaan, nog rooder dan hij."
Geachte toehoorders, 1k wilde Pieter Jelles het laatste woord maar gunnen
vanavond.
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Ten huize van K. Zwar: te Appelscha.
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Domela Nieuwenhuis spreekt in
Appelscha
Versiag van de rede van den heer Domela Nieuwenhuis ten huize van K. Zwart,
te Appelseha op zaterdag 30 maart /889
De vergadering wordt geopend door G.L. van der Zwaag, van Gorredijk, the
met genoegen constateert dat de pers voor de honderdenzoveelste maal tot
een !eugenaar is gemaakt. Jmmers, terwiji zij - op den heer Domela Nieuwenhuis doelende - telkens uitroept: Laat hem komen, de arbeiders zullen loch filet
naar hem luistereri! - zien wij, dat zij weer mis is gcweest: de arbeiders zijn wet
gekomen om te luisteren en hij hoopt, dat de goede raadgevingen, die zij ook
flu weder oil den mond van den beer D.N. zullen vernemen, vruchten zullen
dragen.
Mijne hoordersl - zoo vangt de heer D.N. aan - In onze jeugd is ons verteld en
voorgehouden, dat wij ons ]even mochten inrichten en ons gedragen naar de
les: 'Gelijk gij wilt dat de menschen U doen, doet gij hen ook alzoo'. Zonder
toepassing van bet aldus geleerde zou men met vooruitkornen in de wereld.
Wie dat meent, wie die leer gaat toepassen, ondervindt echter bittere teleurstelling. De wereld is met gediend met waarheid, eerlijkheid, gehoorzaamheid.
Een voorbeeld. Een jongemensch, in die leer opgebracht, tracht haar toe te
passen in een manufactuurwinkel waar hij wordt geplaatst, doch joist daardoor
wordt hij voor den patroon onbruikbaar. 'Verschijnt dat geed?'
JaP antwoordt de waarheids!ievende jongeling, en het gevoig is, dat dat geed
onverkocht blijft. De baas roept hem ter verantwoording en verwijt hem: maar
gij zegt zooals t is. Zeker, antwoordt de jongeman, dat had ik in mijn jeugd
geleerd. Maar, zegt de baas, dat kan in de practijk niet.
Zoo begrijpt ieder, dat men met het in de jeugd geleerde van eerlijkheid,
waarheid en goede trouw toe te passen, met vooruit komt in de wereld. Toch
gaat men voort met het steeds den jeugd voor te houden.
Wi] flu doen precies hetzelfde, en wij warden voor opruiers, ophitsers uitgekreten. Dus dat zijn wij reeds wanneer wij trachten dat onschuldig beginsel ingang
te doen vinden. Doet anderen zooals gij wilt dat u gedaan wordt. Deze leer is
zeer eenvoudig. t Wil zeggen: Hebt gij voedsel, zorgt dat ook anderen
gespijzigd worden, - kleeding en dekking, zorgt dat ook anderen zich kunnen
kleeden en dekjcen, - een goede woning, zorgt dat ook anderen geed gehuisvest
zijn; - zijt gij voldaan over awe ontwikkeling, tracht clan ook die ontwikkeling
aan anderen te verschaffen.
Vroeger werd die leer Christelijk genoemd. Wij nu doen niets anders clan die
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leer toe te passen, alleen om een beter menschwaardig bestaan te erlangen.
Dat menschwaardig bestaan is een rec/it. Dat recht brengt echter mede een
p1khz t.w. arbeid. In rail daarvoor komt U toe de zekerheid van een menschwaardig bestaan; want: wie niet werkt zal ook niet eten.
Het is in onze tegenwoordige wereld echter precies andersom: die niets doen,
eten 't meest. En van alle machthebbenden en rijken krijgen wij t er on op.
Vijandig staan ze tegenover ons en noemen ons aanhitsers, opruiers van 't yolk.
Juist een bewijs, dat we in een omgekeerde wereld leven.
Komt ge in eene plaats, ge vindt er enkele groote huizen. Daarin wonen
meestal de notaris, de domind, soms ook de onderwijzer. Dan volgen eenige
goede huizen, waarin de winkeliers en burgers wonen. Eindelijk ontmoet ge
krotten, en daarin juist wonen zij, die den meesten arbeid verrichten, de
voortbrengers van alien rijkdom, deze mochten zich behelpen in krotten, die
de rijken te slecht zouden achten voor hunne dieren.
Dit alles meet tech de overtuiging vestigen, dat het niet goed is, zooals de
toestanden op het oogenblik geregeld zijn.
1k zal U al de ellende, die daaruit is ontstaan, niet beschrijven. Gij weet die. Wet
wil ik met U nagaan, waaraan die toestanden hun ontstaan te danken hebben,
en of bet noodig is, dat zij altijd zullen blijven. De natuur heeft in dezen geen
schuld. Zij is rijk genoeg om alien te voeden. framers, sommigen hoort men
zelfs spreken van overproductie, wet een bewijs dus, dat de natuur overvloedig
geeft, maar tevens: dat men eenerzijds heeft pakhuizen vol levensmiddelen en
anderzijds drommen van menschen, die niet of te weinig te eten hebben.
Geld is er ook ruimschoots genoeg, maar bet gaat er ook evenzoo mee,
eenerzijds opgestapeld, anderzijds gebrek.
Dwaze tegenstellingen voorzeker; en de wetten laten ze toe. Immer en van
alles krijgen de rijken de grootste portie. De landeigenaren (zo heeten ze, beter
was gezegd: landroovers) nemen al/es in beslag en wat er overschiet is voor de
rest.
De natuur verschaft dus genoeg, maar de mensch onthoudt het zijn medemensch. Ailes is zoo sluw en kunstig ingericht, dat dit alles kan geschieden,
zonder dat zij, die arbeiden en niet krijgen wat zij noodig hebben, daartegen
iets vermogen.
De aarde behoort aan oons alien. De landeigenaar heeft nogtans recht te laten
werken ja dan neen. Al willen zij eene oppervlakte, zoo groot b.v. als eene
provincie, braak laten liggen, zij zijn er vrij in, geen wet die t hun verbiedt. Al
wil dus de arbeider werken, dan is hij nog afliankelijk van het goedvinden van
den werkgever, of er wel gewerkt zal worden.
Eigenhjk is de werkgever arbeider, de arbeider werkgever; doch dit hebben ze
kunstmatig omgezet.
Een schrijver uit de vorige eeuw had groot gelijk, toen hij zeide: de eerste
mensch, die eene heining plaatste om het land, dat hij in gebruik had, en daar59

na anderen gebood: hier blijft gij af! - deze mensch is de oorzaak geweest van
alle ellende; dat is de oorsprong van het privaat bezit, en zoo is de arbeider
athankelijk geworden van den bezitter.
In den staat is voorts geen sprake van recht, alleen van wet. Wij hebben een
klasschenstaat. Tegenover een klein troepje bezitters staat een breede schare
niet-bezitters. Geen wonder dus, dat er strijd begint te komen van de !aatsten
tegen de eersten.
En nu lijkt her vreemd, dat zoon handje-vol bezitters - er zijn er nauwelijks 2
op de 100-, dus dat die 2 de andere 98 op den kop zitten. Dar korut ook al weer
doordat alles zoo sluw is ingericht: de bezitters hebben hun trawanten, deze
zijn hun toegevoegd, en zoo is dat mogelijk. Zoo hebben we een leger,
samengesteld uit niet-bezittenden, en deze moeten dienen tegen hunne vaders,
moeders, broeders en zusters, om de bezitters te beschermen tegen de metbezitters, en dat leger worth betaald door bet yolk. Met politie en justitie is her
precies gelijk.
Zolang er geen ontwikkeling was onder her yolk, kan dat alles voortduren. Nu
evenwel is dat anders geworden. Vroeger hadden vergaderingen als deze bijna
geen bezoek, zelfs voor tien jaren nog met. En wat zien wij nut
Sedert het yolk is begonnen Ic denken, zich te ontwikkelen, heeft de regeering
er meer last mee gekregen en nu worden ons soldaten op het dak gestuurd, om
de menschen eronder te houden. Zij is er met op gesteld dat de oogen van het
yolk beginnen open te gaan. In de 2e Kamer is gezegd, dat het yolk zoo kwaad
met is, maar dat de opruiers, de raddraaiers van alles de oorzaak zijn. Doch wij
willen volstrekt geen geweld, geen oproer, wij trachten alleen revolutie te
brengen in de hersenen, in de hoofderi der rnenschen, opdat zij leeren denken.
Uw toestand zal nooit verbeteren, zoolang gij met krachtig optreedt en de
oogen opent, om uit den staat van lastdier verlost te worden.
Nu spreekt men nog wel eens van eene vreedzanie oplossing, van verzoening
tusschen de strijdenden. Maar 1k vraag: hoe zou er verzoening kunnen komen
tusschen het roofdier en zijn prooi? Immers, onmogelijk. En hier is de
verhouding niets antlers.
Neen, de wetten moeten van den grond af worden vernieuwd. De arbeider
alleen moet de beschikking hebben over de arbeidskracht. De bezitter profiteen nu van zijn eigendom en laat bovendien werken voor zich. Het streven van
beiden is this tegenovergesteld. De arbeider is bovendien genoodzaakt de door
den bans gestelde condities aan te nemen, omdat hij met vrij is.
Spreekt men hierover, dan krijgt men van de liberalen ten antwoord: leest de
wetten maar, dan ziet gij toch, dat de slavernij is afgeschaft; her ge!dt hier
slechts het sluiten van een contract, en daarbij zijn beiden vrij! Dat klinkt nu
wel heel aardig, en op een papiertje is het ook zoo. Neemt de arbeider met aan,
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dan rest hem slechts van honger te sterven. De arbeiders nemen dus aan omdat
zij met vrij, omdat zij slaven zijn. Van al die praatjes van vrijheid bestaat in de
werkelijkheid niets.
Als iemand werkelijk vrij was, zou hij immers zoo dwaas niet zijn voor 5%, voor
f 1,-- off 2,-- te gaan werken. Neen. Ministers en kamerleden doen 'took met,
die zorgen ook we!, dat zij wat meet verdienen.
Slaven zijn de arbeiders, en zelfs in nog veel slechter conditie dan vroeger.
ben werden zij met geld betaald en reeds daarom zoo goed mogelijk ten nutte
gemaakt. Dit is begrijpelijk. Wie zal ook zijn paard het noodige voedsel
onthouden en dientengevolge van honger laten sterven, of het mishande!en,
waardoor het verliest in werkkracht of in waarde?
Zoo was het ook met de betaalde slaaf. Deze werd natuurlijk zoo goed
mogelijk behandeld, zijn werkdag werd met te lang gemaakt en hij werd goed
gevoed.
Hier is het omgekeerd. Verdwijnt of sterft er een arbeider, de baas yen jest er
niets bij, hij heeft er terstond frissche kracht voor in de plaats. Hij doet er
precies mee zooa!s men doet met een citroen, die men koopt en waarvan men
alleen het uitgeknepen sap gebruikt. De werkgever koopt den arbeider, knijpt
of zuigt hem nit tot den laatsten bloeddroppel en werpt hem weg, evenals een
uitgeknepen citroen.
Op de schoolbanken leerde men ons zingen en daar laat men nog zingen: Wij
leven vrij, wij leven blij op Neerlands dierbren grond. 't Zijn allemaal !eugens!
Wij leven vrij. Wij hebben gezien wat er van die vrijheid is. Immers niets.
Wi/ leven hlij. Jawel, waar de toestanden zoo gedrukt zijn, waar menige moeder
met weet hoe ze haar kind een snee brood zal geven, 1k vraag U: kan daar
blijdschap zijn? Op Neerlands dierbren grand. En daar behoort U zelfs geen
p!ekje van toe, dan de geringe rujmte, die eenmaal een Iijk zal brengen: het
graf.
Neen, alles leugens, wat er zoo wordt voorgespiegeld. De arbeiders zien dat in,
en van daar strijd. Het gaat daarbij vaak hard toe, met dat men handgemeen
wordt, neen, deze strijd is van anderen aard.
1k bedoel de werkstaking. Men zegt wel eens, dat zij den arbeider meet
achteruit dan vooruit brengt. Her tegendeel is waar. Denkt men dan, dat zij
voortspruit nit een gril van den arbeider? Neen, het is zijn wanhoopskreet,
geuit als er niets anders overschiet. Daarom ook wordt en met lichtvaardig toe
overgegaan, want immers de arbeider weet het: geen werk, geen brood. En zou
men dan meenen, dat de arbeider - dat wetende - voor zijn pleizier het werk
ging staken? Neen, het geschiedt nit nood. De werkstakingen komen t meest
voor daar, waar de arbeider 't meest ontwikkeld is. Zoo vindt men ze t talrijkst
in Amerika, daarop volgt Engeland. Het aantal werkstakingen en het getal
arbeiders, die er aan deelnemen, geeft dan ook vrijwel den grand van ontwikkeling van de arbeidersbevolking aan.
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(De Spr. geeft thans een statistiek van de werkstakingen en van haren afloop).
Volgens die statistiek, gelukken van de werkstakingen 60%. Maar ook zelfs
waar zij met gelukken, hebben ze toch vrucht gedragen. Zij bewerken meer
bewustzijn bij het vollc en ook: zonder werkstaking zouden daar de loonen nog
lager zijn geweest, dan ze nu zijn gebleven. Nooit zouden in Engeland de
loonen zoveel hooger zijn geweest dan hier zonder werkstakingen.
De winkelier leeft grotendeels van den arbeider en toch ziet men vaak bij
werkstaking, dat hij - winkelier en burger - zich daartegen verklaart. Naar
mijne meening, zeer dom. Het is juist in zijn belang om den arbeider bij
werkstakingen, met geld en andere middelen, zooveel mogelijk te steunen. In
den winkel toch komen de verdiensten van den arbeider terecht.
De werkstakingen zijn echter slechts voorposten-gevechten, die dienen om
later den grooten strijd des te beter onder de oogen te kunnen zien. Na eene
werkstaking meent men wel eens, dat de vrede is hersteld. Neen. Dat is slechts
een gewapende vrede. Later komen wij weer, om ten voile te herwinnen
waarop wij recht hebben en dat ons te lang is onthouden.
Zal echter eene werkstaking goede gevolgen hebben, dan moet zij goed
georganiseerd zijn, alle vakgenooten moeten zich tot hetzclfde doel vereenigen, opdat zij met plaatselijk zij, maar eene geheele streek omvatte, zoo
algemeen mogelijk zij en zoo lang mogelijk kunne worden volgehouden. Dan
moet daarbij geen baldadigheid worden gepleegd: dit is sterk te ontraden want
daarmee speelt gij juist in de kaart van uw tegenstander. Niets daarentegen is
erger voor de regeering dan lijdelijk verzet, zonder geweld, daar kan zij niets
tegen doen. Daarom moet ook geen sterke drank worden gebruikt. Met de
hand te leenen tot baldadigheid doet gij slechts pleizier aan de overheid die
daarin reden vindt tot gewapende tusschenkomst.
De werkstaking is dus een goed, een voornaam middel, om tot een beteren
toestand te geraken, mits goed overdacht georganiseerd en voorbereid.
Van de tien werkstakingen hebben bij negen de arbeiders gelijk. Dit is bekend
en erkend. En toch worden altijd troepen afgezonden tegen de arbeiders, om
de werkgevers te beschermen. Er is dos geen sprake van recht, slechts van
rnacht.
In bet algemeen is het Spr. moeilijk zich voor of tegen eene werkstaking te
verk!aren. Dit hangt van de omstandigheden af. Daarom moet zij in elk
bij zonder geval goed doordacht en voorbereid worden.
De werkstakingen beginnen zich hier meer en meer te openbaren. Ver!eden
week vermeldden de couranten er vier achter elkander. Dat is inderdaad een
verblijdend teeken. Het blijkt alzoo, dat ook in ons land de arbeiders zich met
langer laten vertrappen. De arbeiders wenschen in hoofdzaak een menschwaardig bestaan; zij wenschen ook een aandeel in bet ]even, in de genietingen
des levens. In hun programma staat, dat zij met langer, evenals lastdieren,
willen opgaan in werken, eten en slapen. Dat is niet langer mogelijk. Zij willen
63

mede genieten. En dat kan bevorderd worden door korteren werktijd en
hooger loon.
In de mijnen is her streven: de mijnen aan de mijnwerkers. 1k wensch dat
consequent uit te breiden en voeg bier er aan toe: de veenen aan de veenarbeiders, het land aan de landbouwers. De aarde moet terug keeren in gemeenschappelijk bezit van ons allen!
En zou daarin voor de bazen zooveel bezwaar gelegen zijn? Well neen. Toen
1k verleden jaar eene opgaaf deed van de verdiensten van den veenbaas, waren
de couranten vol van beweringen, dat mijne cijfers onjuist waren, klaagliederen van de veenbazen, dat mijn cijfers erg overdreven waren, over verliezen
zelfs. Maar als het werkelijk zoo slecht was, dan zouden ze geen veenbaas meet
willen zijn maar de veenen liever laten liggen of aan de arbeiders afstaan. Spr.
heeft echter niet vemomen, dat den hunner zoo gedaan heeft. Ze zijn toch
maar liever veenbaas gebleven. Ze zijn volstrekt niet van plan afstand te doen
van her hunne. Een bewijs alzoo, dat er nogal winst van te behalen is. Wel wil
Spr. gelooven, dat de winsten niet zoo grof zijn als vroeger, ook wel dater soms
verlies gcleden wordt, doch dit vloeit niet voort uit zijn beroep van veenbaas,
neen, uit een ander yak, dat hij er bij uitoefent, uit handel en speculatie.
Met kracht moet gij er naar streven, erkend te worden in uwe rechten als
staatsburgers. Thans heet gij Nederlander, maar gij zijt her niet, slechts in
naam. Rechten bestaan er niet voor den arbeider, alleen plichten. Slechts in
twee gevallen komt gij als staatsburger in aanmerking: als uwe zonen worden
opgeroepen voor den dienst in her leger en als de deurwaarder komt om uwe
belasting te haler. Zoo vaak men in aanraking komt met de bekende formule:
In naam des Konings! - is dit steeds niet aangenaam. in naam des Konings'
wordt uw boeltje verkocht, 'In naam des Konings wordt ge 't huis uit gezet, enz.
Daarom moet gij met kracht streven naar het verkrijgen van uwe rechten.
Daartoe is in de eerste plaats noodig algemeen kies- en stemrecht. No zegt
misschien deze of gene: war heb ik er aan, daar krijg ik geen boterhani mee.
Maar gij kunt niet in eens alles krijgen, niet tegelijk in alles worden bevredigd.
Daarin wordt er dan toch het middel gegeven om uw doel te bereiken.
Stelt u voor, dat in deze kamer een kast stood, met brood gevuld. Die kast is
op t slot. Gij kunt den inhoud dos slechts op twee manieren bereiken; door
middel van den sleutel of door de kast met geweld te openen. No is die sleutel
wel geen brood, maar toch een middel oni her te krijgen.
Zoo is het ook met algemeen kiesrecbt. Een bewijs daarvoor vindt ge in den
tegenstand van de bezitters. Algemeen kiesrecht, goed gebruikt - en doet ge dat
niet, dan is her uw eigen schuld, dat de toestanden niet veranderen - bezorgt u
mannen in de regeering, die uwe belangen bevorderen, bet land besturen in
uwen geest, wetten maken in uw belang.
Maar, zegt men, her yolk betaalt ook niets bijna tot de lasten aan den staat.
1k zeg: 't yolk betaalt eigenlijk alles. Immers, alle rijkdom is alleen voortgeko64

men uit den arbeid. De aarde is de moeder, arbeid de vader van alle rijkdom.
De armen stellen de rijken in de gelegenheid hun kas te vullen. En gaat gij
slechts naar den winkel om een pond zout, gij betaalt belasting, om zeep, gij
betaalt belasting, om suiker dito, enz. (de Spr.. treedt in eene specifieke opgaaf
van de verschillende belasting-cijfers).
En wie verteren 't meest? Het yolk, het arbeidende yolk, als de talrijkste kiasse.
Ja, en zij draagt dus ook 't meeste bij tot deze belastingen.
De wet noodzaakt alzoo uwe zonen om in het leger te dienen; want bun die
hebben geld geeft zij gelegenheid zich vrij te koopen, - de wet eischt van u de
meeste belastingen, en dat zonder u eenige rechten toe te kennen. Zij berooft
u dus van uwe rechten en van uw geld. Een roover vraagt nog: uw bears of uw
leven, - de Nederlandsche Staat eischt: uw bears en uw leven, en dat zonder
uwe toestemming of goedkeuring.
Om eens een staaltje te geven, hoe met uwe gelden wordt omgesprongen, moet
ge eens weten, dat in geen land van Europa zooveel voor de soldaterij wordt
uitgegeven, als in ons klein landje. Stelt u een gezin van man, vrouw en drie
kinderen voor. ZoSn gezin draagt jaarlijks tot de soldaterij bij: in Duitschland,
de militaire staat bij uitnemendheid - 131,-- en in Nederland f 49,--.
(De Spr. deelt meer cijfers van die soon mee, die met juist zijn opgevangen).
Nog een voorbeeld hoe uwe belangen worden behartigd.
Edn van de groote misbruiken, die bij de werkstakingen aan 't licht zijn
gekomen, was de gedwongen winkelnering. De arbeider was zelfs geen
meester van zijn geld. Tegen hooge prijzen moest hij zijne inkoopen doen bij
den baas. Toen ik ten vorigen jaren in den Kamer den Minister vroeg,
verbodsbepalingen daartegen in het leven te roepen, was het antwoord, dat de
Minister geen plan had dat te doen. Daarop heb ik mijn wetsontwerp ingediend
en het is nog met in behandeling gekomen, niettegenstaande her er al geruimen
tijd klaar voor is.
Hadden wij algemeen kiesrecht gehad, dan was er al lang zoon wet geweest en
meet dergelijke, waarbij het yolk belang heeft.
Daarom, algemeen kiesrecht moet er komen. Men zal ondervinden, dat op den
door door soldaten, marechaussee en politic toch geen weerstand is te bieden
aan het yolk, dat zijne rechten eischt.
In 1848 klonk het:
Tegen democraten
He/pen slechts soldaten.
Het moet worden:
Tegen sociaa/-dernocraten
Helpen ze/fs geen soldaten
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Daarom roep 1k u met alien ernst toe: organiseert u, vereenigt u! Dãárin ligt
alle kracht.
Wilt ge 't met een voorbeeld gestaafd zien? Een reiziger ontmoet op zijn weg
een rotsblok, dat den geheelen weg verspert. J-Iij kan het met oplichten of
verwijderen. Angstig en bekommerd gaat hij den nacht tegemoet, then hij daar
onder den,blooten hemel zal moeten doorbrengen. Daar komt een tweede, een
derde, een vierde reiziger, en ieder beproeft bet, maar blijkt even onmachtig.
Samen zitten ze daar bedrukt ter neder, tot één hunner op de gedachte komt:
ieder onzer was wel met in staat her te verwijderen, maar laten we bet te zamen
eens beproeven, wie weet of bet ons met gelukt. En ziet, war ieder op zichzelf
met kon doen, met vereenigde inspanning van alie krachten wijkt bet rotsblok
en vrij en ongehinderd vervolgen ze hun weg.
Zoo ook gij, Mijne Hoorders! Die reizigers zijt gij, dat rotsblok is de ellende,
de armoede.
Niemand zal u daarin uitkomst brengen, gij mon uw elgen ver/osser zljn, en dat
kunt ge slechts door vereeniging. Daarom, nogmaals, vereenigt u! Dan zult gij
een macht worden, waartegen anderen met op kunnen, en dan zult gij Icrijgen:
brood, recht, geluk en vrijheid voor alien!
Discussie
Na het eindigen dezer rede, wordt gelegenheid gegeven tot debat. Daarvan
maken gebruik de beer Veenhuis, hoofd der chr. school, en ds. de Jonge, chr.
get. predikant te Smilde.
Den eerste is bet recht duidelijk, met welk recht de beer D.N. landeigenaren
landroovers kon noemen. Dan gelooft hij met als oorsprong van bet privaat
grondbezit her vertelsel, dat iemand een ombeining zou hebben gep!aatst, enz.
- Her is nergens uit gebleken. Voorts, ieder is verplicht te arbeiden. Die plicht
is te vinden in hetzelfde bock, waaruit de Spr. de les vernomen heeft, waarmede
hij zijne rede begon en waarin ook van waarheid en recht gesproken wordt. Hij
gelooft, dat men, door daaraan maar vast te houden, veel verder zou komen
met de opiossing van aPe vraagstukken.
De mijnen aan de mijnwerkers enz. enz. heeft de hr. D.N. aangeprezen; maar
dan hield men toch bezitters, eenvoudig kreeg men anderen. Spr. kan zich geen
maatschappij denken, waarin zulk een omkeering goed zou kunnen gaan. En
heeft de hr; D.N. daar bedoeld gemeenschappelijk bezit, dan kreeg men toch
weer ambtenaren om toezicht te houden en dezen moesten ook weer gecontroleerd worden. leder kreeg dus weer ambtenaren boven zich. Waar bleef dan
de vrijheid?
Door algemeen kiesrecht zouden de toestanden geheel anders en beret
worden. Dit lijkt Spr. een droombeeld, dat nimmer te bereiken is.
Dar er onrecht wordt aangetroffen, is hij met den hr. D.N. eens. Dit is er ge-

pleegd a! bijna 6000 jaren. De oorzaak daarvan is de zonde. In den bijbel zijn
de middelen aangegeven om tot recht en gerechtigheid te geraken. Zich
daaraan te gedragen, is plicht van een ieder, die boven aanderen is gesteld.
Nimmer is her voorgekomen, dat iemand, die zich daaraan hield, van hanger
omkwam.
Met alle waardering overigens, moet Spr. alzoo verklaren, dat hij het in vele
opzichten volstrekt niet met de heer D.N. eens is.
De tweede - Ds. de Jonge - was moeilijk hoorbaar en flog minder te verstaan.
Aileen is er begrepen, dat hij in hoofdzaak op hetzelfde neerkwam en zich
aansloot bij den vorigen spreker. Hij ook achtte de oorzaak van alie kwaad in
de zonde gelegen en keurde het in den heer D.N. bepaaldeiijk af, dat hij zoo
in den adem alles verwierp van de bestaande toestanden, alsof er niets geed
was; dat hij het liet voorkomen alsof er volstrekt niets voor den arbeider
gebeurde. Dat nu was sterk overdreven en af te keuren, de hr. D.N. zelf wist wel
beter. Zoo op het oogenblik immers nog de arbeidswet, en zoo is er meer.
De heer Nieuwenhuis repliceerde als volgt:
1k houd vol, dat het privaat-bezit een gevolg is van toeeigening door enkele
machthebbenden. Dáárin ligt de oorzaak. Zij hebben het land aan het
algemeen ontfutseid. De aarde behoort aan alien. Beide sprekers hebben den
bijbel aangehaald. Daárin wordt Jehovah genoemd, wien de aarde zou toebehooren. Nu is mij precies hetzelfde, of men als zoodanig Jehovah beschouwt,
dan wel de menschheid, die ik eigenares noem. Er blijft dan tech over gemeenschappelijk bezit en genot, privaat-bezit door enkelen is in beide gevallen uitgesioten.
Het daarin gelegen kwaad is duidelijk. De eigenaar heeft de volkomen vrije
beschikking en doet wat hij wit. Hij kan een heele uitgestrektheid braak laten
liggen, ontneemt den arbeider daarvoor zijn werk en wordt dan nog beschermd
door de wet, door justitie en potitie. Waar dat kan, heeft men wel het sterkste
bewijs tegen privaatgrondbezit. Bij gemeenschappetijk bezit kreeg men tech
ook weer ambtenaren. Zeker, maar geen ambtenaren zooats we nu hebben;
neen, met algemeen kiesrecht, dus door het yolk zelf gekozen en aangesteld,
dat hen ook weer kon ontslaan, als ze niet op hun plicht pasten. 't Ging dan net
andersom als nu: van onderen naar boven. Thans gaat het van boven naar
beneden en dit is fout. De schuld ligt, naar mijne overtuiging, bij den mensch
zelf, bij den machthebbende.
Dc twee polen mocten opgeheven worden, te weten de groote rijkdom aan den
eenen kant, de groote annoede anderzijds. Elke poging tot verbetering wordt
thans tegengewerkt, elk middel daartoe weggemoffeld. Wat er goed is, is at
heel gering, en wat er voor den arbeider nu en dan gedaan wordt, heeft niets
te betekenen. Het is het zetten van een nieuwe pruik op een end kopstuk, en
juist dat kopstuk deugt niet.
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Er volgt nog eene korte du- en tripliek, die niets nieuws geven. Daarop sluit
Van der Zwaag de vergadering.

Bron:
Rijksarchief in Friesland. Kabinetsarchief Commissaris des Konings, inv. nr.
KC 56.
De toespraak is eerder gepubliccerd in Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De
Apostel van de Friese Arbeiders onder redaktie van J. Frieswijk, J.J. Kalma, Y.
Kuiper, Drachten, 1988. Met dank aan de Friese Pets Boekerij by.
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B egrippenhij St
C.P.N.:

Opgericht in 1909 als Sociaal-Democratische Partij.
Deze was een afsplitsing van de S.D.A.P. In 1918 werd
de partij herdoopt in Communistische Partij Holland
en in 1935 in Communistische Partij Nederland.

Districtenstelsel:

Tot 1917 kende Nederland een districtenstelsel, waarbij
de kandidaat die in een district de meerderheid behaalde de zetel verwierf. Dilcwijls was een tweede ronde nodig, omdat geen der kandidaten in de eerste ronde een meerderheid behaalde. Ook kwam her voor dat
een kandidaat in meerdere districten gekozen werd. In
dat geval moest de kandidaat een keuze maken welic
district hij wenste te vertegenwoordigen. In de andere
districten vond dan een naverkiezing plaats.

Gedwongen winkelnering
is de door een werkgever aan zijn arbeiders opgelegde
verplichting om bepaalde artikelen uitsluitend bij de
werkgever of door hem aan te wijzen winkels te kopen.
Domela Nieuwenhuis heeft tijdens zijn lidmaatschap
van de Tweede Kamer tevergeefs geprobeerd de gedwongen winkelnering afgeschaft te krijgen.
Goes, Frank van der
(1859-1939):
Schrijver en politicus. Hij was een van de oprichters
van de Nieuwe Gids. Hij werd in 1891 lid van de
Sociaal Democratische Bond. Al snel raakte hij met
Domela Nieuwenhuis in conflict: hij verzette zich o.a.
tegen de antiparlementaire activiteit en werd in 1892
geroyeerd als lid van de SDB. Samen met o.a. Troelstra
stichtte Van der Goes in 1894 de Sociaal Democratische Arbeiders Partij.
Hugenholtz, F.W.N.
(1868-1924):
Hij stamde nit een oorspronkelijk Duitse familie, die
tientallen predikanten heeft voortgebracht. Hij is zelf
ook predikant geweest o.a. in Muskegon (Michigan,
V.S.) en Schiedam, maar schreef de kerk uiteindelijk
af. Ofschoon Flugenholtz nog geen twee jaar lid was
van de S.D.A.P., werd hij in 1901 voor her Fries-Drent-

se kiesdistrict Weststellingwerf gekozen en telkens herkozen. In de Tweede Kamer voerde hij vooral het
woord over juridische en marinezaken (o.a. bij de behandeling van de Vlootwet in 1923).
N.A.S.:

Nationaal Arbeidssecretariaat in 1893 opgericht op
initiatief van de Sociaal-Democratische Bond. Het
N.A.S. werd al gauw beinvloed door anarchistische en
syndicalistische elementen. Het syndicalisme is een
stroming die er op gericht is de ecnomische macht via
directe actie in handen van de vakbewcging te brengen.
De Bond van Landarbeiders was aangesloten bij het
N.A.S.

Patrimoniunt

Nederlands Werklicdenverbond Patrimonium was een
protestants-christelijke organisatie, officieel opgericht
in 1877. In 1891 kwam de hFriesche Bond' van Patrimonium tot stand.

S.D.B.:

In 1882 sloot een aanta! Sociaa]-Democratisehe Verenigingen zich aaneen tot een landelijke organisatie: de
Sociaa!-Democratische Bond, later ook we] de "oude
beweging genoemd. De S.D.B. was antikerkelijk, revolutionair en anti-koningsgezind. Binnen de S.D.B. ontstonden tenslotte twee stromingen:
I) de anarchistische en syndicalistische georiënteerden,
die weinig of niets voelden voor deelname aan verkiezingen;
2) de parlementairen. Uiteindelijk leidde deze tegenstelling tot een afsplitsing in de S.D.B. en de oprichting
van de S.D.A.P. in 1894.

Socialistenbond:

Omdat de regering de S.D.B. tot een verboden organisatie had verklaard wegens her prediken van "onwettige
middelen" bij het bereiken van het socialisme, werd de
S.D.B. omgedoopt in Socialistenbond (1894). In 1898
traci Domela Nieuwenhuis af als redakteur van "Recht
voor Allen", verliet de Socialistenbond en ging openlijk
over tot het anarchisme. Dc Socialistenbond verliep nu
snel. Zij fuseerde in 1900 met de S.D.A.P.
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Over de medewerkers
Jar Schuur(*1944) studeerde van 1962 tot 1966 sociale geografie met bijvak
gesehiedenis aan de R.U. van Groningen. In 1979 is hij gepromoveerd op het
proefschrift Leeuwarden voor 1435. Vanaf 1968 is hij als leraar werkzaam in het
middelbaar onderwijs, eerst te Middelburg, na 1978 te Oosterwolde. FIij is
woonachtig in Appelscha.
Johan Frieswijk (*1943) is historicus voor de nieuwste geschiedenis aan de
Fryske A.kademy te Leeuwarden. In 1989 is hij gepromoveerd op het proefschrift
Orn een beter leven. Strijd en organisatie van de land-, veen- en zuivelarbeiders
in het noorden van Nederland (1850-1914). Publiceerde over socialisme, Jandarbeidersstrijd en staken in de veenderijen. Hij is woonachtig in Beetsterzwaag.
Tineke (Trijntje Johanna) Wielenga (*1946) deed kandidaatsexamen Nederlands in 1968 en doctoraal examen Fries aan de R.U. van Utrecht in 1970.
Sinds 1970 getrouwd met Frans Steenmeijer en moeder van Nynke en Folkert.
Sinds 1986 conservator van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum in Leeuwarden. Zij redigeerde de Sande fersen van Fedde
Schurer, Obe Postma, Piter Jelles Troelstra en Sjoerd Spanninga en publiceerde tal van bijdragen op bet terrein van de Friese letteren. Ze schreef artikelen
over G.L. van der Zwaag, Nine van der Schaaf, P.J. Troelstra en Nynke fan
Hichtum. Ze is woonachtig in Oosterwolde.
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Verantwoording illustraties
Fotos omsiag. Foto links Domela Nieuwenhuis uit Vrijheid. Het leven van F.
Domela Nieuwenhuis van Even Zandstra (Amsterdam, 1968) en foto rechts
Troelstra uit Gedenkschriften. Derde deel. Branding van P. J. Troelstra (Amsterdam, 1929).
Spotprenten op pag. 38, 43, 46 en 56 komen uit Domela Nieuwenhuis in 219
politiekeprenten verzameld en toegelicht doorW. H. van der Linden (Amsterdam,
1990). Uitgave: Tilleul Publications, Pb 12744, 1100 AS Amsterdam.
Foto's op pag. 57 en 61 particuliere collectie.
Foto op pag. 49 uit Geden/cschriften. Derde Deel. Branding van P. J. Troelstra
(Amsterdam, 1929).
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