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F.REUTER OVER DE C.P.N. IN OORLOGSTIJD

In het februarínuntrner van frDaad en Gedachtetr hebben wij melding ge-
maakt, van de onlangs verschenen ttlTerinneringentt van Frits Reuter aan de
C.P.N. ín oorLogstíjd l). De auteur zelf noemt zijn ruím 125 bladzijden
tellend geschrift I'een bescheiden bijdragen van een niet-hístoricus tot de
geschiedenis van deze partij in de jaren 1940-1945, Bescheiden is zij ín-
derdaad, maar zíj ís daaro¡n níet minder beLangwekkend.

De lezíng elvan is voor ons allereerst een aanleiding om nog eens te-
rug te kornen op het bruÈale protest van Paul- de Groot ín "De Volkskrant"
van 2t november j.1. tegen wae hij noemde "een pogíng tot politieke eer-
roof van mij als eor¡muníst en oud-vdrzetsstrijder" 2). In het boekje van
Reuter namelijk vindt nen - wat het wezen van de zaak aangaat - een voL-
strekte bevestigíng van ons betoog, dat Paul de Groot ín de zomer van 1940
tot een "korrekte houding" tegenover de bezetter opriep en dat híj, dÍe
zich bekLaagde over "politieke-eerroof", zíeln níet ontzag díe jegens ande-
ren te plegen.

In ons opsteL van deeember j.1. hadden díe Laatste woorden betrekkíng
op het feit, dat De Groot, voor zich de eer opeiste het bekende manifestt'Staakt, staakt, staaktl" te hebben geschreven, dat in Amsterdam werd ver-
spreid aan de vooravond van de februaristaking. !üij noemden Ëoen, zoaLs
men Ì,reêt, Reuter aLs de schríjver ervan, maar hebben die vergissíng innid-
dels reeds gekorrígeerd. Het manifest, zo vertelt Reuter, werd door Lou
Jansen gemaakt.Aan de door Paul de Groot gepLeegde eerroof verandert daar-
mee nÍets. Uit al hetgeen Reuter in zijn "herinneríngen" vertelt blijkt on-
dubbelzinnig, dat deze Laatste eerroof al-lerminst de eerste was die Paul
de Groot beging en dat eerroof een hem typerende procedure hras, waarín hij
zÍch altijd een meester toonde.

Uit de 'rHerinneringen" van ReuËer blijkt voorts, dat wíj net onze ka-
rakteristíek van het C.P.N.-optreden ín de eerste tijd na de bezetting van
Nederland geen woord t,eveeL hebben geze.gd, eerder heel r¿at woorden te r¡eÍ-
nig. Reuter verteLt, dat de C.P.N. tegenover de Duitse bezetter een "neu-
traliteítspolítieic" voerCe en dat daarin ook t'heÈ opnemen van kontakt met
die bezetter pastert" Dat kontakË blíjkt er ger¡reest te zÍjn. Drie vooraan-
staande l"eden van de C.P.N. (ir. SÈruik, I(o Beuzemaker en Leen Seegers)
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wendden zich tot Janke van de PresseabteiLung en verkregen diens toestem-
míng voor een Lega1-e verschijning van heË "volksdagbladi¡ en het maandbLad
'rPolitiek en Cultuuri'. van het "Volksdagbladr', aldui Reuter, ís één Legaal
nuÍmer uitgekonen en we1 op 26 juni 1940. ook daarin, zegt hij, werd tottteen korrekte houdingtt tegenover de bezeËter opgeroepen.Onze veronderstel-
1-íng, dat de schrÍjver Jac. S. Hoek abusievelijk naar heË "VoLksdagbLad"
zou hebben verl^rezen inplaats van naar het juninununer van "Politiek en Cul-
tuuro' ís derhaLve onjuist. De bewuste oproep verscheen in beíde publika-
ties.

I^Iat het do<¡r ons geciteerde stuk in "Politiek en Cultuur¡t betreft:
Reuter konstateert - terecht - dat rrhet droop van de coLLaboratie". Hij
noemt ook met stelLigheid Paul de Groot als de auËeur, ook al heeft De
Groot - naar Reuter eveneens vermeldt - dat auteurschap later sËeeds hard-
nekkig ontkent. Reuter voegt eraan toe, dat het bewuste artikel "een zrñar.-
te bladzijde ín de geschiedenis van de C.P.N.ttvormde. Om redenen die wij
aanstonds uiteen zuLLen zetten is dat een uit,spraak die komrenÈaar behoeft.
!üij komen er nog op têrug.

op deze plaats willen wij eerst nog - aan de hand van Reuter - enkele
woorden wíjden aan de door De Groot geschreven brochure trVrede door revo-
1-utie", r.raaraan wíj ook ín december j.1. enige aan<lacht hebben besteed. In
die brochure drulcte Paul de Groot de Nederlandse arbeidersklasse als het
r¿are het vaandeL van de nationale onafhankel"ijkheid in de handen, zo heb-
ben wij opgemerkt. Reuter zegt. er over', dat de inhoud t'nog een hele bos
haar erger (r¡as) dan het artikel in tPolitiek en Cultuurt" en dat verant-
woordelijke partijl-eden het geschrift niet ín omLoop wiLden brengen doch
de gehele, reeds gedrukte, oplage, op enkeLe exempl.aren na, líeten vernie-
tigen,

Reuter verwijst in zijn boekje naar een interview met Paul de Groot,
dat in december 1976 gepubliceerd werd door het bLad ttPanorama'u. Tijdens
dat interview verklaarde De Groots "Aanvankelíjk hadden wij de ill-usie dat
er met de Duitse troepen iets te ritselen víel....tr Reuter konst.at,eert daÊ
De Groot met die woorden "poedeLnaakt" kwam te staan. Twee bladzijden ver-
der karakteriseert de schrijver van de "uerinneringent' de toenmalÍge poLi-
tiek van de C.P.N. als een "poLitiek van aanpappen met de moffen". Indien
wíj hier nog iets aan toe te voegen hebben, dan sLechts dit, dat Reuter er
geen twijfel aan Laat bestaan, dat r¿eLiswaar vel-e C.P.N.-ers en op een La-
ter tijdstíp óók de C.P.N, een ándere houdíng hebben aangenomen, maar dat
dit naur¡eLíjks kan worden gezegd van Paul de Groot, die onderdook, niet om
zich in hec í1LegaLe werk te storten, maar om zieh daaraan te onttrekken.
Dat hij er Ín "De Volkskrant" tegen protesteerde dat zijn eer als veraets-
strijder l¡ras aangetast, üras een aanmatigíng. Een verzetsstrijder Ís hij
nooit getrreest.

-o-

Toen Paul de Groot in november j.1. zijn aanmatigende bríef naar de
redakËie van "De Volkskrant" stuurde, reageerde hij daarmee - zoal-s wij
hebben vermeLd - op de opmerkíng dat het vetzet van de connunisten pas be-
gon nadat Hitler het niet-aanvaLsverdrag met de SowjeËunie aan zijn Laars
lapte' Uit het bovenstaande heeft men kunnen afleiden, dat Reuter er in
zijn I'Herinneringent'geen twijfel over Laat bestaan, dat er zowel- v6ór als
nã de Duitse inval in Rusl"and van een verzetshouding van Paul de Groot geen
sprake is geweest. Maar hoe stonri het voLgens Reuter, afgezien van Paul de
Groot <lan, met de C.P.N" aLs zodaníg?
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In de rrherínnerÍngentt is nieËs terug te vinden van het verhaaL van DeGrootr dat er al. op L5 med L940 een íllegale leiding van de C.p.N. werd
ingesteLd. Reuter vertelt wéL, dat daarvan al vrij spoãaig na de bezetting
sprake \tasr namelijk in de daarop volgende maand juní. Hij verte}t ook daf
clie íllegaLe Leiding bestond uit Lou Jansen, Jan Dieters ãn Paul de Groot.
Betekenr dit nu - htant wíj hebben geen reden om aan Reuters woorden te
twijfeLen - dat de C.P.N. toch wel degelíjk lang voor de Duitse inval Ín
Rusland aan het verzet heeft deeLgenomen? BeÈekent het, in strijd met het
zojuist-opgemerkte, dat Paul de Groot tóch een verzetsstríjder iã geweest?

Beide vragen moeten ontkennend r¿orden beant¡¿oord.tlant uít de schilde-
ring van Reuter blijkt, dar het deze iL\egaLe c.p.N.-Leiding is geweest,
{i9 a" 'rpoLitiek van aanpappen met de mofien" heefr gevoerdl }Iet is dezå
iLLegaLe Leiding geweest die, zegt Reuter, met de nuitsers tot overeen*
sgemÍng trachtte te komen, tegenover hen een positie ínnam, die van loya-
liteit getuigde en díe, rvat ot uítgeven van iL1egaLe lektuur betreft, *ró1.
komen passief bLeef. Voor zover deze íI-legale C.P.N.-Leidíng iets ¿éã¿, be-
stond dat uit het strikt afuijzen van het begínnend verzet van anderen.

In het beruchte artikel in "Potítiek en CuLtuurt' van juni f40 stond
te Lezen: t'Het hoogste belang van het Nederlandse voLk vórdert dat het
noch ùùrekt, noch indirekt steun verLeent aan de oorLogvoering der GeaLLí-
eerden, doch dat het tegenover DuitsLand een waarLíjke neutraiiteit in acht
neemt.t' I1 zijn bekend boek over de februaristaking konstateert B.A. Sijes,
dat deze "neutratíteíË" der C.P.N. tot een stríjd op twee fronten voerde.
Die opvatting van Sijes wordt door Reuter aan kritiet onderworpen. Síjes,
zo zegt hijr heeft weL begrepen, dat er met de neutraliteit van de C.P.N.-
leidíng iets níet in orde was, daar hij het woord neutraliteít tussen aan-
halingstekens heeft gepLaatst. liaar wat er niet pluís was Laat hij volko-
men ín het duister en de meníng van Sijes geeft dan ook een onjulste in-
druk. Reuter zet dan vervolgens uiteen, dat er bij de werkverschãffingsak-
tíes of met de artikeLen díe in november 1940 in het eerste illegale-num-
mer van "De l^laarheid'r verschenen heLemaaL geen strijd op ü'lee fnonten uerd,
bedoeLd. Het ging, aldus Reuter, om een 

"apitnLatie voor de co¡nintern, die
het met de passíviteit van de partij oneens was, maar om een capítuiatietrmet de nodige reserves: de akli. wás gericht tegen de Nederlandsã autorí-
teíten enniet tegen de bezetter." Dat de C.P.N.; zoals Sijes konkludeert,
bezig zou zíin ger,rteest de nogelíjkheden tot agitatie onder de bezettíng aite tastenr wordt door Reuter aL evenzeer betwist. t'Van aftasten was geen
sprake", zegt híj. t'Er moest aktíe komen om de Comíntern aan te tonen dat
er met ílLegale aktíe een begin was gemaakt.'r Hij vertelt echter tevens,
dat de iLLegale C.P.N.-leíding í11egaLe aktie bleef saboteren en híj nerki
ook op, dat "de werkverschaffingsakties volkomen LegaaL werden gevoãrd" en
dat Jaap Brandenburg "ervoor zorgde dat zíj níet in anti-Duità vaarwater
verzeiLdenrt.

'rVasthoudend aan zijn politíek van overeenstenníng zoeken met de Duít-
se bezetter, is het driemanschap (bedoeLd zíjn Jansen, Dieters en De Groot
- red. D & G) sl.echts zeer aatzelend de weg opgegaan van aktieve strijdt',
schrijft Reuter. "... De Comíntern... drong-a"n-op duidelijke strijd tãgen
de bezetter. Daaruit is het te verkLaren dat het driemanschap tenslotte
zijn koers verlegde en haLf februarí (d.w. z, haLf februarí lg4i - red. D.
& G.) uit een ander vaatje gíng tappen." Het cíËeren van deze LutteLe zin-
nen is voldoende om aan te tonen, wat Reuters kíjk is op de houding van de
C.P.N. ín het eerste jaar van de bezetting. Het komt hierop neer, dat zij
aanvankeLíjk colLaboreerde en vervoLgens, omtrent het nidãen van februaii
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9141, voor het aktieve verzet koos. Omtrent de aanvankelijke colLaboratie
van de paryíj bestaan er tussen hem en ons gé6n meningsverschilLen. Dat de
C.P.N. medio februarÍ l94l voor het aktieve verzet gekozen heeft, houden
wij, om diverse redenen voor een zíenswíjze dien te ongenuanceerd is. De
vaststelLing van Reuter is te simpel en dãt dít zo is bLíjkt onder meer
uit zíjn eígen geschrift.

-o-
De februaristaking van t94l vornt het breekpunt tussen de twee perio-

den die Reuter voor qrat betreft de C.P.N. in oorlogstijd onderscheidt: die
van de coLLaboratie en die van het verzet. Het gehele zesde hoofdstuk van
zijn boekje is aan die stakíng gewijd. In dat hoofdstuk betuigr hij - dír
in tegenstelJ-ing tot vele van zijn geestverwanten 3) - zíjn vtaatdering
voor de studie díe B.A. Sijes aan de februaristaking heeft gewijd. "Over
het algemeen'r, schrijft ReuËer, "geeft Sijes een juist beeld van het uit-
breken en het verloop van de februaristaking en ík verwijs daar graag naar
ook aL zí.jn er híer en daar enkele onjuisÈheden.'l

Afgezien echter van die onjuístheden, die naar Reuters eigen zeggeî
"níet veeL uitmaken", heeft híj bíj aLLe waardering niettemin tegen het
boek van Síjes één groot en fundamenteeL bezwaar. Op de vraag of de bewe-
ríng van de conununisten, dac zíj de werkeLijke organisaËoren ervan hraren,
historisch juist ís, geeft Sijes volgens hem een ónjuist antwoord. Síjes
verkLaartr"dat de C.P.N. bij het uitbreken van de februaristaking nauw be-
trokken rtasrr. Vol-gens Reuter ís daË verkeerd, "omdat het alléén de comnu-
nisten traren die zoweL \Àtat de voorbereiding, al,s ook wat het geven van het
parool betreft, de februarístaking hebben doen ontbranden...."

Dit verschiL in beoordeLing tussen Reuter en Sijes spruít naar onue
overtuiging híeruit voort, dat Reuter - aLs typische bolsjewiek - een sta-
kingr en dus ook de februaristakíng, onder een andere, een zéér bepaalde
en volgens ons totaal- verkeerde gezichtshoek beoordeel_t.

Reuter heeft er geen oog voor dat iedere staking het resultaat is van
een reeks indíuídueLe besLíssÍngen, die een kol-Lektíeve daad tot gevolg
hebben doordat, onder druk van de sítuatie, door de dwang vaî uele omstan-
digheden, de beslissing van ieder índivídu gelijk ís aan de besLissing van
alle overíge indívíduen. Reuter heeft er nog mínder oog voor, dat deze ín..
divíduele beslissíngen, rranneer het - zoaLs bijvoorbeeld bij de februarí-
staking - om een aktíe van grote massats gaat, geenszins gelijktijdig wor-
den genomen, doch dat . de stakíng, nadat er eenmaaL een begín mee is ge-
maakt, de stakers mobiLiseert en dat het níet alLeen door het overwinnen
van de aatzeLíngen tot een aktie komt, doch dat ook de aktie ertoe bij-
draagt dat de aarzel-ingen r^rorden overüronnen. Reuter heeft er tensLotte to-
taal geen oog voor, dat voor rrrat een dergeLijk gistings- of rijpingsproces
betreft eventueLe stakingsoproepen, of ze nu van de vakbeweging dan weL
van de een of andere poLitieke partij afkomstíg zijn, sLechts een bíjkom-
stige rol- vervulLen.

"Bij iedere stakingtt, schrijft Reuter, tt... .moeten de voorwaarden tot
het sLagen (ervan) aanwezíg zíjn,t' Aldus geformuleerd raakt zijn opmerking
kant noch wal, is zij f.ijnrecht ín Èegenspraak ûet de realiteit. Er zíjn,
zoLang er van arbeidersstríjd sprake is, doordat de betrokkenen geen ande-
re mogelijkheid meer zagen aan hun gríeven uiting te geven of aan hun ei-
sen kracht bij te zetten, héêl rrat stakingen uitgebroken, er breken nog
steeds stakingen uiÊ en er zuLlen nog heeL rr¡at stakingen uitbreken, eonder
eníge kans van sLagen. Er zíjn, díenovereenkomstig, dan ook heeL \rat sta-
kingen verLoren gegaan en er zullen ongetr,rÍjfeLd nog heel wat stakingen
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verloren gaan.
llat Reuter in feite zegt is dit, dat een staking gesLaagd is aLs zij

werkeliik uítbreekt. Dãt hij iets dergelijks beweert, kan r¿ellicht hier-
door worden verklaard, dat hij een staking beschouwt aLs een gebeuren, dat
zich voltrekt nadat de een of andere instantie of organisatíe een stakings-
oproep heeft gedaanrdat r^¡iL zegger- een pogíng heeft ondernomen om een sta-
king te dpen uLtbreken. In die gedachtengangrwaarín de staking als het re-
suLtaat van een oproep of een bevel gezien wordt, ís het bLote uitbreken
van de aktie al een sukses 3 een sukses namelijk voor degenen die ert,oe heb-
ben opgeroepen. In hun ogen is het da:n 26, dat gevolg is gegeven aan de
stakíngsoproep.

Reuter houdt Síjes voor, dat t'je een open deur intrapt a1s je bewíjst,
dat de situatie ríjp was voor een algemene stakingt'. ttHet, gaattt, zo meent
híj , "niet om de vraag of er een kruítvat r,üas, maar (het gaat erom) wie en
eventueeL r^raarom iemand de lont in het kruitvat heeft ger,ùorpen. tt Dat er -
zo Langzamerhand ontelbaar veel - situaties zijn geweest, üraarín eenvoudig
niet valt aan te geven uíe d,e Lont in het kruitvat heeft gegooíd, daarvoor
schíjnt Reuter voLsLagen bLínd. Het lijkt erop aLsof hij nog nimer heeft
gehoord van ttwÍl-detr of spontane akties.

Reuter redeneert aLdusrdaL er vanzelfsprekend een bereidheíd tot sta-
ken moet zíjn, wil- het tot een staking komen, maar dat die bereidheid op
zíchzelf, geen zekerheid schept, dát een staking ook werkelijk uitbreekt.
lrlant, zo betoogt hii, "als het ontbreekt aan leidíng, doelbewust, opt,reden
en het tde kop wíLlen nement dan gaan de kansen voorbij." Hij voegt eraan
toe, dat "Sijes aan deze zak.en te weiníg aandacht heeft besteedrr, dat deze
"niet dÍep genoeg heeft gegraven."

0nze opvattíng staat l-ijnrecht tegenover die van Reuter, H1:j ís het,
díe ergens te weiníg aandacht besteedt en wel híeraan, dat de februarista-
kíng zéLf de februarístaking heeft georganiseerd. Om duidelijk te maken
wat wij hiermee bedoelenrkunnen wij niet beter doen, dan een passage cite-
ren uit het ook door Reuter zo gewaardeerde boek van Sijes:

"Vânaf haLf negen/negen uur had zich in¡riddels bíj de veerpon-
ten aan de Buiksloterr{eg (TolhuisponË) en de Valkenweg een Lange
ríj stakers gevormdr díe naar de stad overgezel r¡iLde worden.
Mannen en vrour{¡en, jongens en meisjes, juichten eLkaar toe. Derlnternationaler en andere socialístísche strijdl-iederen rÀrerden
gezongen. Jongens pakten in doLle overmoed fabríeksmeisjes, tiL-
den ze op - en iedereen Lachte. Kapitein en pontpersoneel werden
toegejuícht. KreÈen dat het pontpersoneel moest staken, werden
door nog Luíder geroep overstemd dat de stakers de stad in moes-
ten. Overvol - tde mensen zater. tot in het stuurhuíst - voer de
ene pont, na de andere traag over het door de zon beschenen IJ.tHet was gelroon reusachtigt.

De stakers hadden aLle reden tot juichen. De ponten immers wa-
ren de eerste trefpunten, waar de duizenden en duizenden arbei-
ders en arbeidsters eLkaar ontmoett,en. Daar zageî zij voor het
eersÈ, dat men niet alLeen stond, daar werden zij zich hun mate-
ríäLe en geestelijke kracht bewust. Nieuwe ímpulsen r¡erden weer
gegeven door de stakers die de ponten vanuít de sËad aanvoerden.
Elke keer, dat de pont nieuwe honderden aan wal zette, werden ze
uitbundig toegejuicht. ALs de ponten eLkaar op het IJ tegenkwa-
men, riep men elkaar over en hreer toe. En aan de overkant, op de
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de Ruyterkadergekomen, zagen de stakers grote groepen arbeiders,
die in de stad het werk hadcten neergelegd."

WaË hier beschreven ¡¡ordt is precíes hetzelfde als wat Henríätte Ro-
Land llolst eens aldus formuLeerde, dat ín de strijd, zíj die eraan deeLne-
men "daarin worden samengesmolten tot een nieuw machtig lichaam v¡aar brui-
sende kracht uit stijgt", zodat de menigte rrverbaasd en verrukt haar eígen
peiLl-oos begeren, haar peílLoze ktacht en stoutmoedigheid ervaart" met het
gevolg dat zíj vervuld raakt van trgrenzeLoos zel-fvertrournrent' en ttuittarten-
de durf" 4). Het is de besehrijving van eenpyaces, waarbij een menígte in
een mq,ssa, wordt veranderd.

Op een andere plaats in "De Febrauristaking" vermeLdt Sijes, dat "ook
in de bedrijven, r/üaar door verschil-lende onstandígheden de arbeiders niet
direkt het, werk konden neerl-eggen, het voorbeeld der leegstromende fabrie-
ken en het enthousíasme van de op straat staande arbeiders na korte of l"an-
ge tijd de doorslag gaven". Op dezeLfde bladzijde waar dít neergeschreven
staat Leest men - aan de hand van verlclaringen van deeLnemers - dat er in
bepaalde gevaLlen heover het vó6r en Ëegen van de staking werd geredet¡¿ist.
Dáár was derhaLve de bereídheid tot staken n niet uooraf aanwezíg, kwam deze
eerst tiidens en aLs geooLg van de staking tot stand en wel mede onder aan-
drang van een zich voor het bedrijf verzamelende menígte díe "Kom er uitl"
riep.

Het zijn deze dingen die Reuter veronachtzaamt, maar Síjes níet. Het
zíjn deze dingen die Sijes ertoe hebben gebrachË wél de "naurnre betrokken-
heid" van de C.P.N. bíj de februaristaking te boekstavenrmaar zích te hoe-
den voor een beweríng als die van Reuter, dat de C.P.N. haar zou hebben
"doen ontbrandentr, niet slechts "wat het geven van het parool betreft",
maar õók r¿at betreft etde voorbereidíngtt.

Deze woorden doen de indruk ontstaan, dat de illegale partíj, die pas
sinds haLf februari haar koers verlegde en "âarzelend de weg van de aktie-
ve strijd opging", binnen een tijdsbestek van nog géén tien dagen de fe-
bruaristaking "voorbereidde". De kritÍsche Lezet, díe het nauwelÍjks waågt
te geLoven en dus meÈ des te meer aandacht Reuters relaas volgt, bemerkt
alras, dat die indruk volstrekt onjuist is.

Zeker, Reuter spreekt over een bijeenkomst van zeven partijgenoten op
maandag l7 februari, nadat diezelfde dag bíj de Nederlandse Scheepsbouw
Maatschappij een staking was uítgebroken tegen gedwongen tewerkstellíng in
Duitsland. In die bijeenkomst, aldus Reuter, werd heË pLan geboren om op
de l8e, samen met stakende N,S.M.-arbeíders, zoveel mogelijk metaal-bedrij-
ven in Aosterdam-Noord pl-at te krijgen en op de l9e een aantal bedrijven
ín de stad. Maar Reuter vertelt ook, dat er van het pLan niets t,erecht is
gekomen: "Het ging evenwel anders dan we hadden verwacht. De volgende mor-
gen bleken de Duítsers voLkomen te capituleren voor de stakíng bij de NSM.
De maatregeL van de gedwongen uitzending werd ingetrokken en er r¿erden
geen strafmaatregelen in het vooruitzicht gesteLd. De onerwinning was vol-
komen, de arbeiders gingen !üeer aan het nerk.rl

Dít niet tot uitvoering gekomen plan noemt Reuter één zin verder "de
generale repetitie van de il"legale C.P.N.". Generale repetitie waarvoor?
Voor de februaristaking? Men oordele op grond van rrrat hij verder meedeelt.
Geen woord over ttvoorbereidingentr in de dagen die verstreken tussen de be-
wuste avond van de I7e en de avond van zondag 23 f.ebruarí. In dit tijdvak
van zes dagen gebeurde er, zo mag men konkluderen, kennelijk niets r¡raarmee
hij zijn stelling zou kunnen ill-ustreren. Zijn lezing over \rat er die zon-
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dagavond - zesendertíg uur voor het uitbreken van de februarístaking - is
geschied l¡racht géén nieuwe, tot dusver onbekende feiten aan het f.icht,
maar is, juíst uit zijn mond, bijzonder interessant.ts Ochtends had zijn partijgenoot l,{illen Kraan, arbeider bij publ-ieke
werkenreen bezoek gebracht aan zíjn familie in de over!'regend joodse Nieuw-
marktbuurt.Híj vernam van haar bíjzonderheden over anti-jooclse uitspattin-
gen in die wijk en hij zag zeLf. het een en ander. Onder de índruk <iaarvan
zocht hij rs míddags Piet Nak op, eveneens partijgenoot en werkzaann bij de
stadsreiniging. Zij samen - niet de iLLegaLe partijleíding - lcwamen tot de
konklusien dat er moest urorden gestaakt. Met die opvatting vervoegden zíj
zich rs avonds bij Frits Reuter.

tttfe pleegden", zo schríjft deze in zíjn ttllerinneringentt, "verder
overLeg.Gezien het feit dat het niet zeker lùas dat de Amsterdam-
se leiding diezelfde avond bijeengebrachË kon r.rorden, en ook dat
het niet helemaal zeket was dat ze erin zouden sLagen om pubLie-
ke werken en de stadsreiniging pLat te krijgen, nerd er als volgt
besloten. Kraan en Nak zouden zoveel rnogel-ijk partijgenoten bij
hun bedrijven waarschuwen en trachten maandagmorgen tot stakíngs-
aktíe te komen. De voLgende stap zou zijn, de andere overheids-
bedrijven erín Ëe betrekken. Er werd nog een maatregel achter de
hand gehouden voor heË gevaL de stakíng in eerste aanleg niet
zou lukken. Dan zou worden opgeroepen tot een demonstyatieue
(cursivering van ons - red. D. & G.) bijeenkornst op de Noorder-
markt. . . tt

Uit de hier Letterlijk aangehaalde passage blijkt, dat de Amsterdamse
l-eiding van de parÈij die de februaristaking zou hebben "voorbereidt' aan
de vooravond daarvan noch bijeen, noch in permanente verbinding uet de al-
lerbelangrijkste medewerkers was. Er blijkt voorts uit dat de tot díe lei-
ding behorende Reuter geenszíns tot zíjn partijgenoten Kraan en Nak kon
zeggen: I{e zíjn aL bezíg de staking díe jullie voor nodig houden voor te
bereíden, doch inpLaats daarvan samen roet hen een pLan irnproviseerde, een
plan dat niet mikte op êen algemene staking van de geheLe Amsterdamse wer-
kende bevolking doch een veel beperkter aktie op het oog had.

Ì{aü Reuter laat volgen is nog veel ínteressanter. Hij vertelË daÈ het
maandagmorgen (24 februarí) índerdaad níet gelukte tot stakingsaktie te
komen en dat Nak en Kraan daarop de demonstratie-op!,oep hebben verspreíd.
Hij vertelt vervoLgens, dat hij zondagavond Jaap Brandenburg op de hoogte
steLde en dat deze de gang van zaken goedkeurde. Men lette wel: geen woord
tussen hen over "voorbereidingen" die er al waren. Brandenburg op zijn
beurt, aldus Reuter, wist Lou Jansen te hTaarschuwen tten ook deze trad geen
bezuapen". Frits Reuter zeLf steLde Bertus Brandsen (die evenaLs Reuter en
Brandenburg tot de Amsterdamse leiding behoorde) en een aantal kaderleden
op de hoogte. Met andere woorden: de leiding van de partij die de staking
zou hebben "voorbereid" werd er door F. Reuter van in kennís gebracht dat
er - op initiatief van Kraan en Nak - sinds zondagavon<i iets werd voorbe-
reid. Iets, maar - na de mísLukkíng van maandagmorgen 24 februari - toch
nog níet de Feby,uaristakdng,

lnderdaad, dat klopt: nog níet de februaristaking. Reuter wijst Sijes
terecht, die ín zijn boek de verondersteLling heeft uí.tgesproken, dat het
besluit tot staken ttpas in de middaguren van maandag is genomentt. ttdat is
niet het gevaL", zo korrigeert Reuter hem. "Tot aan de bijeenkomst op de
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Noordermarkt.... (bedoeld als een demonsËratieve bijeenkomst, zo herinne-
ren lÀre de 1-ezer) stond de zaak nog volkomen open." het besLuit tot
staken ¡¿erd pas genomen ín de avondurenr toen er onder t'de paar honderd
man" díe op de Noordermarkt r¿as samengestroomd een t'geladen steuuring" te
bespeuren viel. (ZoweL het aanÈal aanr¿ezígen als de karakteristiek van de
atmosfeer ontlenen wij aan Reuter).

Op de Noordermarkt bevonden zíeh onder meer enkele Leiding gevende
C. P. N. -ers . "Er ¡,ras daartt, sehrij f t Reuter, "overLeg Lussen Jaap Branden-
burg, Bertus Brandsen en nij, Willem Kraan, Piet Nak en Dírk van Nímwegen,
over !üat er moest gebeuren...." Reuter zegtz "Hierin ligË het bewijs dat
Nak niet in zijn eentje heeft gehandeLd....t'Het komt niet bij ons op, hem
tegen te spreken. Maar veel belangrijker, zeggen wij, is dit, dat in het
feit, dat dáãr nog overlegd moest worden over wat er diende te gebeuren,
het bewijs f.igt, dat er géén plan de campagne besËond, dat er geen sprake
lrras van Itvoorbereidingentt.

0m ieder misverstand omtrent onze zienswíjze uit te sluíten, is het
weLLicht hier de pl.aats voor het ínlassen vân een opmerking. Dat er ín
feíte door de C.P.N, geen voorbereidingen r¡raren getroffen is niet iets dat
wij haar verwijten. De februaristaking ís uitgebroken en verlopen op de-
zeLf.de wijze als - heel weinig uitzonderingen buiten beschouwíng gelaten -
alle massastakingen verl-open, die nu eenmaal niet r.rorden gemaaktrmaar onL-
staan. Ilaar wij ons tegen keren, dat is de sindsdien door de C.P.N. gekon-
strueerde ntythe, daÈ zij niet alleen het recht, maar zelfs het alleenrecht
zou bezítten"om de eèr van de februaristakíflg voor ziCh op te eisen. Tegen
die urythe keren wij ons, maar alweer zander de C.P.N. van de konstruktie
ervan een üeru¿it te maken, zomin als wij bijvoorbeeLd de vos verwijten
dat hij kippen rooft. Imners de lconst,ruktie van de door ons gewraakte my-
the is het dírekte en logische gevoLg van haar positie ín de samenleving,
een positíe die meebrengt, dat zij zich geen maatschappelíjke strijd kan
voorsteLlen die niet door de een of andere "voorhoedett zou zijn uitgelokt
of gewekt. Maar hoe Logisch en begrijpelijk ook, een mythe b1-íjft niette-
min een mythe, die al-s zodaníg ontmaskering verdient. t.fythen - weLke dan
ook - dienen altijd ándere bel-angen dan die van de arbeidersklasse.

Het is onbetwistbaar, dat uitsluitend de i1-Lega1e C.P.N., of líever
gezegd de illegale Amsterdamse leidíng van deze parÈij, en geen enkele an-
dere partij of verzetsgroep, op de vaLreep een stakingsoproep heeft laten
uitgaan. Het is, als wij het goed zíen, bovenaL dit feit !üaarop de ziens-
wijze van Reuter is gebaseerd. Omdal er voLgens hem, voor een socíale ak-
tie aLtijd groen licht moet worden gegeve.n, meent hij dat het manifest
"Staakt, staakt, staaktlo'als het groene licht van de februaristaking moet
worden beschouwd; daar er, naar zíjn mening, "iemand" moet zijn die ttde

l-ont in het kruítvat heeft geworpentt en t'de kop heeft genomentt, is - in
ziin redenering - die "iemand" de C.P.N. Een uiterst simpele redenering,
waarbij w61 een paar kanttekeningen dienen te worden gemaakt.

In de eerste plaats: het manifest "Staakt, sÈaakt, staaktltt werd wel-
iswaar aan de vooravond van de februaristaking verspreid, maar het werd
niet aan de vooravond van de februarístakíng geschreven en het, werd even-
min geschreven met het oogmerk de februaristakíng ttte doen ontbrandenft, ào-
aLs Reuter dat noemt. Het werd, zo deelt hij mee, geschreven om op de l8e
februarí hu1-ptroepen te mobiliseren voor de stakende arbeiders van de NSM.
Er werd, zegt Reuter, géén stakingsdatum in genoemd, omdat de CPN-ers die
deze aktie beraamden van mening hraren, dat eventuele sËakingen níet op één
dag of op hetzelfde uur zouden uitbreken. rt 0ntbreken van een datum maak-



-9-

te het mogeLijk, datzelfde, op de l8e overbodíg gebleken manÍfest tóch nog
te gebruiken.

In de tweede pLaats t zondagavond 23 februarí mikten Kraan, Nak en Reu-
ter er op' maandag 24 f.ebruari pubLieke rnrerken en de stadsreiniging p1-at
te krijgen. Vez'uoLgens zou geËracht r¿orden andere overheidsbedrijven in de
aktíe te betrekken. Toen dat misLukte, vieLen zij terug op het idee van
een demonstratieve bíjeenkomst, waarop - afgaande op wat Reuter meedeeLt -
ín hoofdzaak gemeentewerklieden aanr¡ezig moeten zijn gehTeest. Het karakter
van die bijeenkonst Leidde ertoe, dat toeh nog een oproep tot staken werd.
gedaan.

De slotsom lltaart,oe wíj komen is deze, dat voor zovet de i1-l.egaLe CPN
op de avond van maandag 24 februari trachtte "de kop van een staking te ne-
men", zij een ándere sËaking in haar hoofd had dan díe weLke tenslotte als
de febmtanístaking de geschiedenis is íngegaan. Het is een stell"íng die de
nau$/e betrokkenheíd van de C.P.N. bij die historische februaristaking na-
tuurLijk niet aantast. Het is een stelling díe evenmin iets afdoet aan de
aktiviteiten die veLe t,ot de C.P.N. behorende arbeiders in de vroege mor-
gen van dinsdag 25 februari l94l op vel"e puriten van de hoofdstad hebben
ontplooid.

-o-

Ilierboven hebben wij opgemerkt, dat Reuter, met zijn heweríng dat de
C.P.N. medio februari l94l voor het aktieve verzet koos, een te ongenuan-
ceerd beel-d heeft gegeven. Zijn eigen schiLdering van de februaristaking
wettigt ons inziens veeLeer de uitspraak, dat zij omtrent het genoemde
tijdstip, of juister; kort erna, tot een dergelijke keuze werd genoopt.

Aan het slot van zíjn beschouwingen over de tr^¡ee hístorische februari-
dagen schrijft Reuter:

"Ik kan niet aan het verLoop van de staking.... voorbijgaan
zonder het feit te memoreren dat wij als Amsterdamse leiding, in
overleg met Lou Jansen, er steeds en met nadruk op hebben aange-
drongen om toch vooraL geen anti-Duitse leuzen of sLagzinnen te
gebruiken. Anti-NSB, anti-Musserto dat mocht, maar anti-Duits
was verboden. tt

Men ziet hieruit hoezeer ook ná" haLf februari, ondanks "aarzeLende
koersverlegging", de pol-itieke opvattingen uít de voorafgaande periode nog
een rol- speelden. In een volgend hoofdstuk schrijft Reuter, dat de intrede
van de Sowjetunie in de oorlog tot gevolg had dat 'rhet driemanschap de po-
l-itiek van neutraliteit nu Door de ooLLe honderd procent en defínùtief
Líet uaten.t' Dat kan maar één ding betekenen; niet ãe februarístakíng, dâ
22e jlun.í l94l (dag waarop Hitlers troepen RusLand bínnenrukten) is het
breekpunt tussen de twee duidelíjk te onderscheiden perioden van de C.P.N.
in oorlogstíjd geweest.

Voor r¿éLk verzet echter werd op die 22e juni definitief gekozen? Aan
de hand van Reuters "Herínneringeno' is maar éãn antwoord mogel-ijk: voor
het natíona.Le, Er waren Ëussen 1940 en t945 groeperingen in ons Land, die
oude, radikaaL-sociaListísche tradities r¿ilden hooghouden en díe op grond
daarvan zoweL tegen het Duitse natíonaal-sociaLisme aLs tegen het kapita-
Lisme der geallieerden front maakten. Niet de nat,ionale bevríjding schre-
ven zij in hun vaandeL, maar de bevríjding der arbeídersklasse. iot díe
groeperíngen behoorde de C.P.N. in g6én geval-.
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Het duideLijkst komt dit - in fË boekje van Reuter - wel-lícht ror ui-ting door hetgeen daarín door hem rn¡ordt meegedeeld over de visie van departij op de situatie na de oorlog en over de bijdrage van de c.p.N. aan
de beroemde ill-egaal verspreide bioehure "0m ueê-rtanãs Toekomst'f .

',trijt', schrijft Reuter, "gingen ervan uit, dat zich na de oorlog drie
stromingen zouden aftekenen. De eerste zov bestaan uit hen die het kãpíta-
lisme zouden r,¡ilLen herstellen op kosten van de arbeiders; een tweedã uit
degenen die een socíaLe politiek rvilden volgen maar r¡el binnen de mogelijk-
heden van het kapitalisme; de derde sLromíng daarentegen zou een sõciaLepolitiek willen realiseren o.a. rloor strukturãle verandãringen ín de maat-
schappíj." ïlíe Reuters boekje aandachtig leest en wie bovenãíen geen vreem-
deling is in het zogenaamd conrnunistische Jeruzalem, die koesteit er niet
de minste twíjfeL over, dat die derde sËroming onder t'strukturele verande-
ringen in de maatschappi3" niet de opheffing van de loonarbeid verstond,
maar een andere verdeling van de meerwaarde.

Met andere woorden: de derde stroming - \,raart.oe de C.P.N. behoorde -
kan worden gedefiníeerd als een stroming die alleen maar mé6nde of beweer-
de, dat zíi naar opheffing van het kapitalísme streefde maar die zich in
werkelijkheid niet minder dan de beíde anderen op de bodem daarvan plaats-
te; Dat feít maakte, dat. nauüre samenwerkíng met de beide andere stromingen
voor de hand lag en geenszins tegenstrijdig was. Vandaar dat de C.P.N. in
"Om Neêrlands Toekomst" voor die samenwárking pLeitte.ttDe basis voor deze samen¡¿erkirgtt, zo hãeite het, "moet reeds nu \Âror-
den gelegd in onze gemeenschappelijke stríjd tegen de bezetter. Nu moeten
wij gemeenschappelijk strijden met terzijdesteliing van alle nationaLe ge-
schillen. Hoe meer wij ons nu verenigen in de vrijheídsstrijd, hoe beier
wij ook later tegen onze gemeenschappãlijke taak ãullen zíin' opg"r"r..rr.
Maar dan moeten wij ook de hand aan de ploeg slaan in de vrijheidsstrijd
en ons daarin niet laten afleiden door gekibbeL over ú/at vroeger is gã-
beurd, noch door gemijuer over üraL lcomen noet...t'. Het klinkt als een stem
uit het graf, het graf van de 2e Internatíonale. Het is, vrijwel woorde-
lijk hetzelfde als r¡aË Troelstra ín l9l4 verkondigde, toen hij zei, dat derrnationale beLangen de natíonale geschillen moesËãn overheersãn". En wat
ís dat voor een "gemeenschappelijke taak" waarvoor Later (na rle oorlog) de
C.P.N. samen met sociaaldemokraten, katholieken, anti-revolutionaíren en
christel-ijk-historischen (die allen aan de uitgave van de ber¿uste brochure
meewerkten) zou komen te sËaan? Toch zeker níet de omverwerping van de ka-
pitatistische produktiewij ze.

Het is deze positíe van de C.P.N. die haar stempel drukt op al haar
aktiviteiten in oorlogstíjd, het is deze positie die de verklaring vormt
voor haar - nog surnnier door Reuter beschreven - ontwikkelingen terstond
rra-de bevrijding. Enig begrip daarvoor zoekt men bij Reuter tevergeefs.
Hij beschrijft hoe er gespeeld werd met de gedachte dà parrij als zõdanig
op te heffen en in een nieuwe en brede "volkspartij" te doen opgaan; hij
beschrijft hoe er aan die gedachte ook een begin van uitvoering wãrd gege:
ven; hij beschrijft tenslotte daË er uiÈeindeLijk roch tot trãropricñting
van de inmíddels reeds ontbonden partij besloten werd en hij schetst hoå
de op l0 mei 1945 rnreer opgedoken ãartsintrigant Paul de Groot die heropge-
richte partíj meteen stevig in zijn greep kreeg en er van de aanvang af
zijn sternpel op drukte, zoals hij - De Groot - het ook was die aanvanke-
f.ijk het besLuit tot haar onrbinding doordrukre.

Reuter vertelt, dat er terstond na de lOe mei 1945 tegen het Leider-
schap van De Groot nogal wat verzet reesreen verzet dat, *eã. door de hou-
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ding van Reuter zelf., tot geen enkel resultaat leidde. Mede aan Reuter had
De Groot het te danken dat hij niet buiten de partij werd gezet. "Het is",
sehrijft Reuter, 'rhet meest stomle besluit dat ik ooit heb heLpen nemen".
Maar dergeLíjke verzuchtíngen dragen natuurlijk niets bij tot een verkla-
ring van de door de C.P.N. gevolgde koers. Iets dichter ãaarbij komt Reu-
ter waar hij over de aanvankelijke ontbindíng van de c.p.N. opmerkt, datt'De Groot wel ínzag, dat hij via eett C.P. het regeringskastäeL níet zou
binnenkomen, maar dat hen dat met een VoLkspartij missðhien wéL zou luk-
ken." Toch vormt een dergeLijke opmerking - ho. tieffend juíst weLLícht -
geen werkel.íjke oerkLaríng,

trIíe die zoekt, dient te Letten op de steL1íngname van de C.P.N. zoals
die zich kort voor het einde van de oorl,og als gevolg van haar deelneming
aan het nationaLe verzet had ontwíkkeld.Reuter beschríjft haar onder andel
re aldus: ttOns standpunt op dat moment viel in enkele eisen samen te vat-
ten: hersteL oan aLLe staatkundige irrctelLíngen uan üoor de oorLog... be-
reidheid om medeverantrtroordelijkheíd voor een regering te dragen..-.."

I'Ielnurdat hersteL van aLLe staatkundíge insteLLingen van voor de oor-
1og, \Àtaartoe het kwam, werkte onvenníjdeLíjk als een tijdbom ten opzichte
van het tijdeLijk bíj díverse stromingen Levende, puur poLitíeke vernieu-
wingsstreven, waarvan de kortstondige ontbindíng van de C.P.l¡. mede een
symptoom was. De burgenlijke demokratie bleek het burgerlíjke partijwezen
voorop te stellen. Daâtmee werden zowel de t'Volkspartijtt varì De Groot c.s.
als bijvoorbeeld zoíets als de Nederlandse VoLlcs Beweging van Banning en
anderen verhrezen naar het rijk der vrome r^rensen. En mét het burgerLíjk par-
tijwezen deed zich meteen rn¡eer de behoefte gevoeLen aan politici ã fá päuf
de Groot.

-o-

trIe zeiden het, een poging tot verkLaring ontbreekt in het boekje van
Reuter.Het bevat, uitsluítend zuíver persoonLijke herinneringen. Aan anaLy-
se bezondigt híj zích niet. Het is onze opvatting, dat dit níet enkeL een
gevolg is van het karakter dat hij aan zijn geschríft heeft r¿iLlen geven.
Het is mede een gevolg van zijn politieke positie en vên heel zíjn poLi-
tiek verLeden. Dat brengt hem hier en daar tot de meest krasse uilspiaken
en beweringen. Met drie voorbeeLden daarvan wilLen wij volstaan.

Over de Comíntern (de Comnunistische Internationale) schrijft Reuter,
dat deze vanaf haar opríchting in l"{oskou had gezeteld itniet vãnwege eníiprineipe", maar omdat geen enkel ander land dãze organisatie binnãn zijñ
grenzen wilde toelaten. De waarheid is anders. Geen enkeL land heeft zíátr
ooít tegen vestigíng van de Comíntern binnen zijn grenzen behoeven te ver-
zetten' doordat de Russen van haar vestigíng in I'foskou - onder hun direkte
kontroLe - weL degelijk een ttpríncipe" maakÈen en zich hardnekkig verzet-
ten.tegen alLe pogíngen in eigen gelederen om haar zeteL verpl.aatst tekrijgen. I{aar Reuter zich híer aan schuLdíg maakt - men behoeft er de rond
1920 gevoerde dískussies maar op na te Lezen - is doodgewoon geschíedver-
valsíng.

Op een andere pLaats beweert Reuter doodleuk, dat de houding van de
Comíntern - die de aangesloten partijen tot verzet tegen de bezetter opwek-
te - niet ín strijd Ìras met de politiek van het Kremlin. Een bewering die
gel.ogenstraft wordt door het feit, dat de Russische regering, our haai po-
lítieke belangen niet in gevaar te brengen, de Cominterñ heeãi opgeheven.

Dat deze Comintern, zoals Reuter eveneens ber,rreert, de representant
zou zijn van - notabene - "de hele internaËionale arbeídersbewäging", ís
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in strijd met het feÍt, dat ð,eze Comintern sed.ert haar oprichting in I9l9vrijwel nooit iets anders heeft gedaan dan iedere bewegíng en iedere aktie
van de arbeiders, r^raar dan ook, een stok tussen de benãn iu r"rp.rr.

rn deze Laatste karakterísering van Reut,er (die betreffen¿à ¿e Comin-tern) kan men - onder veel meer - de reden vinden, dat wíj hem een typi-
sche bol-sjewiek achten. lùíj moeten daaraan toevoegen, daË rÍ5 trer voor eeneerlijker bolsjewíek dan Paul de Groot houdenrt.gãfijt ook vãor een uíter-
mate naieve.Het is-echter juisc die naíviteit diã aaã zijn "H:rinneringen"
een zekere betekenis verleent, een betekenis die, *out *"r, konsËateren,
minder voortspruit uit hetgeen hij zeggen r¿il dan weL uit hetgeen hij daar-in zijns ondanks zegt,

¡) F: Reuter, "De cornmunístische partij van Nederl-and in oorLogs-
tijd", uítgave van Van Gennep te Amsterdam, prijs f t 4rg},

2) zie het opstel "Een ongelooflijke brutalíteil" in "D & G" van
december 1978,

3) ldij spreken van geestverr^Tanten en niet van partijgenoten om-
dat Reute1 geen Lid van de cpt{ meer ís voor zover wij-"ut.tt.
4) Henriätte Roland HoLstr"De strijdmíddeLen der "oãirl" revoLu-

tie", Amsterdam l9lB, blz. 16.

,.,.8N MTJN VADER VF:R fR0K NAAR fÁITnR TNcF:nt

Aghtez'af aan een Laantje m)dden in het dorp stond. d.e moLen. Hoog to-
v'ende híi uit bouen de middenstand,suoníngun 

-", 
d.e eentsou&Lge az.beilders-huísies. l'lanneez' er ooLdoende uind was 

^aâkten 
d,e uieken huh eírkeLgang.

Maat er uas núet aLtiid uínd en dan had de moLenaar d.e besch¿kking- oobr
een motor uJa.qrmee hij kon malen.

Ik was ueeL op de moLen, Za kLe'in aLs ík uas mocht ik meeheLpen de kapín de uind te kruien, zakken met uay,kensmeeL te ouLLen en af te- wegen ei
pz'achtig uond ík het uanneer ik na sehooLtijd, mee moeht heLpen met {e biL-
hamer de moLenstenen te seherpen.

En natuurLiik was ík het keteLbin'kie uan de moLen. Dat uùL zeggen dat,ik gm koffietiid naar het uoonhuis moest om een keteL met koffíe te halen,
venLangend-?ag lk daar altijd naar uit, Niet zozeer om de t<b¡¡te dan weL
om - de dikke pLak krentebrood dde ev. bij gegeten wend,. Thuís "aäs ¿k níets
cttd.ers gewend dan de goedkoopste margaríne" maar op het krentebyood uan d,e
moLenaarsunoui uas ueL degeLiik een dikke Laøg eehte boter gesmeend.. wu iog
pr'.oef ík de smaak l)an echte boter op knentebz,ood. uanneer 7k no aan d.enk."Níet uoor niets braeht ik ueeL van mijn oz,ije tíjd op d.e moLen door,.

)ok in de mooie zomer 1)an L929 uas 'ík daar ueei te uinden. Maar soms
u)-aren er bezíghedgry,Qíe nog beLangz,òjker, ?r)aren dan het neehaLpen op d.e mo-Len. In mei naneLiik uaa er ín 1ost-Gv,oníngen een grote Lanè[arbeid.ey.ssta-
king udtgebz,oken. De z,iike heyeboez,en uan 0ost-Gr"oníngu, ,iidun d.e Lonen
uerlagen en de modewrc Landarbeidersbond, proklameez,d,e ie staking,

Opgegroeid in een gezin ?iaar aLtíjd ouen de strijd uan d.â arbeíders
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u3nQ øesyro.ken en u)aa? het ondenkbaar uq.s om níet aan de zijde uan. stríj-
dende arbeíders te staan, kon het niet andez,s of ook ik wo" 

"êén 
uøn d.e u'e-

Le kinderen" díe net keteLrruziek de ueinige ondey,ktuípers naat, huds braeh-ten, De ketelrntziek uoot de onderkruípers, soms het ingooden uan hun rui-
ten en het iennen uan de marecahussees díe tijdens de s-takdng bij d.e here-
boeren u)aven ingekuartierd, tr)as een bezigheíd die ook mij äanguroar, ,o",
Zat,miin oader niet-uqoy de ongeorganíseer-den in het stakingsco*it¿Z En aL
moeht ik dan uan otbeíderss-tz'ijd en dergelíjke zaken nog níât zouael afwe-ten' éën dt)ng uas,zeker: mijn uader zat dn het stakíngebomité en aLLes uat
zich te.gey de stakíng keerde uas dus fout.. Zo eenoou{l,g fr:gt dat nu eenmaaL
uoor kinderen.

Die beuuste dag in augustus 1.929 ua,s uarm en uind,stíL, fk uas ueL op
de molen geweest maar,tegen de tí,jd dat de auondboterham op tafel zou staan
naar huis 

-geg.a,an. Na het eten üas ik wat aan het. speLen rond. hbt huís. 0p-
eens meende ík de moLen te hoyen. Dat udL zeggen: 'ík meende het tjoeken i"
horen uan de motot, uaarlmee de moLenaay naalle als er geen aínd, uâs. Gdng
de molenaar zó Laat nog maLen? En uaarom uas het geiuíd, pan d.e motoy, z"o
onregeLmatig? fk begz.eep het niet, ma,ar 'ûooy, ík me- ey' uey.det' in kon oer-
diepen werd ik door mtn moedey naar binnen gehaald en naar bed gestuurd..

De uolgende dag uerd aLLes ne duídeL¿ik. Het onregeLmatîge tjoeken
uan de motoz' dqt ¿k meende te hebben gehoord., was dn uerkelíjkhâid. âchíe-
ten geweest.

De Landarbeidev,s staakten en de boeren zaten dus met hun oogst, Maay
zoaLs zo uaak gebeunt bdj een stakíng, zochten ook d.e. boey,en nâat, uítwe-
qen. Door de staking gedt'tongen gingen p.e ouer tot meehanisez,íng. l,/erd. het
koren uooz'heeL aLtíid met de- hand gânaaíd." gebond.en en ín hokken gezet" nu
schaften de boez'en zieh zeLfbdnders aan, Ebn zeLfbínd,ez. ís een riaa¿mabn¿-ftê, díe het koren maaít en geLijk tot sehouen bindt. ltat pooyheen in een
þe7t9 dag daor één arbeider werd. gemaaid en dooz, zijn urouu) gebonden en t)n
hokken gezet", uerd nu door één man op d.e zeLfbdnd.ey ín enkeLle uren gedaan"
behaLtse dan het in hokken zetten uai d,e schoien, Maay díe nne *aî, op in
zeLfbíndev' kon toeh niet uorden gemÌ,st en de sehouen moesten ook nog in
hokken uorden gezet en Later moest het konen ook nog binnen uord,en gehâaLd,
De mensen daatuoor moesten de boeyen zíen te krijgen.

Aangezden er eehter maar wedníg ondez,kruípers uaren, moesten die uan
eLdev's komen. IleLnu, een .bu.z,,geyman d¿e uooy'het eLekfu,7eitu.ítsbedyijf de
uerschuLdígde Qedry.gey b¿j de uerbrui,kers ind.e" trok regeLmatig ,ro-oi ¿n
boez'en naar Duítsland om daar onderkz,udpez,a te v,onselen.

Op díe mooie zomerauond nu ging plâtseLing het gerweht dooy het dorp:,Burema, is met een stel Duitse ondeltiz,utpers iít hotei tDe lJniettt,Vqrl hein-
de en üerre stroomden de stakers toe en ieyzøneLden zích bij het hoteL, De
kreten uan de uerzameLde stakers t)a?en begrijpeLí.jkeruíjzn -n¿nt 

aL te ure-
deLieuend en het duunde ook niet Lang u:oon- 

-d,e 
eerste steen dooz. d.e Lucht

suísde. Voor de mareehaussees üas dit hú sein om op de stakez.s in te hak-ken, Op hun paanden gezeten red,en ze op cJe oLuehttend.e stakez,s ín en sloe-
gen met hun sabeL op aLLes uat ze maar konden raken, Eén uan d,e ooyzaken
uan hun ha?dhandig optreden moet drank zíjn geueest. Ey uey,d. Latey ueyteld
dat-de dorpsueLduaehter zo dv,onken uas dat hîj zíjn sabeL op een Lantaarn-
paaL stuk"-lo-?g in de üerondersteLLing dat hí.i een anbeider â¡ranselde. 0f
het uer.kelijk uaar ís weet dk níet" *aaz, ongàLoofuaaz,dðg ís het niet.

tlet duurde niet Lang of de beuapende lakeíen uan 
-het kapítaal uonden

de. sabeL tegenoüez, ueerloze arbeidey,s nog niet uoLdoend.e, Kaz,abijnsehoten
ü'LeLen ' de sehoten uaaz.üan ik meende dat het de motot, tsan de moLenaar uas
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- en op het tv,ottoiz, bLeef ienqnd Liggen. Het wo.s Eltjo siemens" d,e gnoen-
teboev' dt)e met het heLe geual niets te maken had. Een stakez." die naâr hem
toesnelde om hem te heLpen uerd ook nog bijna het sLaehtoffen doordat één
der mareehaussees zdjn kaz'abijn op hem riehtte, Door op de op straat Lig-
gená.e-groenteboer te uijzen en te zeggen, dat d¿i die man uíLde heLpân,
uist hii het noodLot af te uenden, Maar ELtjo Síemens uas aL niet neer tâ
heLpen, Hij uas het enige dodelíjke slaehtoffer üan het gebeuren.

Nadat er een dode uas geualLen uey,d het aL gaw,t weey rustig ín het
dorp. Tegen de kaz'abiinen der mav,eehaussees u)aren de ongeuøpende arbeiders
niet opgel.iassen,

0p een gz'ote stakez,s¡sengadez'ing weyd Later het'betluit genomen om de
elektrieitedtsmaatschappíi onder druk te zetten, opdat dde maâty,egelen zou
nemen tegen de ín Ltaar dienst zijnde ronseLaar üan ondey,kruípers. Geen der
stakers zou nog ooor de uerbnudkte eLektuicí,teit betaLen. Het rís.iko" dat
de stroom zou worden afgesneden zou men nemen. Helaas,sLechts dr¿e stakers
uoLhardden in hun weigening om te betaLen, Het behoeft geen betoog dat bíj
hen de stnoom uerd afgesneden en het behoeft eüeneens geen betoog-, dat ons
gezin één uan de drie gezinnen uas díe zondey stï,oom kuamen te zítten. Ja-
renLøng - miin oader stapte namelijk níet gamt üan een eens genomen besLuit
af - hebben ù)e ons toen met een petz,oLeumlamp noeten beheLpen.

De stakíng gì'ng eehtev, door tot ednd atqustus of begin septentber. Pye-
cies ueten doe ik het niet, maaz, in elk geual was het ín de i¿jd dat het
koren uz'íiwel heLemaaL uas geoogst. Toen uonden de rùjke boey,en en de mo-
dew¿e Laná.arbeídevsbond elkaav, in een kornpnomis, Van de oorspronkeLì.jke
Loonstserlagíng zou sLechts de heLft uoz,den gereaLíseerd, Vooy, de bond uas
dat reden om üan een oüerviínninq te spreken,

- .op de uengad.erdng üan d.e b"ond. "uaar het besluit tot opheffíng uan d.e
staking .u^ez'd genomen en üq,ar. míin uader als ongeoyganíseende aarnlâzig uas
omdat h'ii deeL uítmaakte uan lzet stakingskomit,â" ging het hard tegen- hard..
Het stakingskomité - behaLue m't,jn uadez, utaren aLLen Líd uan de bond - ?ta,s
tegen opheffíng uan de staking, maar, de bond uíst haay, udL door te dz,ukken.
ALs zoethoudez'tie uas de bond bereid om de Leden pan het stakíngskomíté
uoorlopig een stakersuitkering te bLíjuen geüen, Hiertegen aerd fe1 gep?o-
testeerd, oooraL dooz, nn jn uader,, die de heren bonzen Líet uaten" dai zíi
dan ueL de stakdng financieel hadden gesteund, maay dat ey üan ebn moy,eLe
ondev'steuning ueiníg sprake uas geueest en dat d,e bond Lang níet aLLes had.
gedaan om de stakíng tot een sukses te maken. Het spreekt -uanzelf dat míjn
ua.de_1 g_een uítkexíng oan. de bond meer aksepteerde iadat d,e staking uas bb-eindigd. Ie zeen ooeLde hij zieh met ziji medearbeíd,eys oeybond,eh om ziehin een uitzond.ezdngspositíe te laten manoeuur,e?en.

Eén der ríike boenen wíLde Laten bLijken dat hij niet haatdnagend. uas
en bood dvíe uoonmaLige Leden uan het stakingskomi,té. - uaaz,ond,ex 

-mi¡n 
ua-

der ' aan bíj hem te komen uerken, )ok dø,t hbeft híj geueigerd,, omdat híj
o-p geqn enkeLe manier uoordeel uíLde trekken uit het f¿¿t" dat h¿J d,eeL
Vnd. uítgemaakt uan het stakingskomité en omdat hij níet âfhankeLijk uíLd,e
zíin uan de ueLuiLLendheíd þan een ríjke boer. Míjn oad,ez, oentròk toen
naaz' wíeringen, L)ae? men met de ínpotder,íng bezig aas" om d,aaz,, ue" uan
Ðrow)J en kinderen" te gaan ueyken,

Het uas niet de eerste keer dat ík aerd. gekonfronteerd met de stríjd-
baanheid oan miin uader en met de arbeídersstnijd. Maar het ie uéL êën uan
de eroaringen uit mijn kíndev,iapen die de ddepste infu,uk op nruJ heeft ge-
maakt en die mede wijn ueg ín mijn Latey,e Leuen heeft. bepaal,d.

J. MeuLenkamp


