
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  1 mei…Dag van de Arbeid: verleden en 
heden van een strijddag 

Gebundelde artikelen (2020) 
www.vakbondshistorie.nl  

 
 
 
 
 

 

http://www.vakbondshistorie.nl/


2 
 

Inhoud 
 
 

Webredactie FNV: Waarom we vieren en herdenken op 1 mei? ....................................................... 3 

Harry Peer: 1 mei: ook nu nog een inspiratiebron voor de Vakbeweging .......................................... 4 

Floor van Gelder: 1 mei: symbool van strijd ....................................................................................... 6 

Johan Frieswijk: Eén Mei-viering in Leeuwarden .............................................................................. 11 

Johan Frieswijk: De Eerste Mei in Nij Beets ...................................................................................... 16 

 Gijs Wildeman: 1 Mei 2002 .............................................................................................................. 20 

 
 

  



3 
 

Waarom we vieren en herdenken op 1 mei? 
 
Webredactie www.fnv.nl, maart 2020 
 
Jaarlijks staat 1 mei in het teken van de Dag van de Arbeid. De dag wordt in een groot deel van de 
wereld gevierd. In Nederland is het (nog) geen nationale feestdag. 
 

Voor het ontstaan van de Dag van 
de Arbeid gaan we terug naar het 
jaar 1889. Tijdens het eerste 
congres van de internationale 
socialistische organisatie ‘Tweede 
internationale’ wordt besloten het 
jaar erop op 1 mei te 
demonstreren.  
Aan de oproep wordt massaal 
gehoor gegeven, blijkt in 1890 
tijdens de eerste georganiseerde 
Dag van de Arbeid. In de Verenigde 
Staten en een groot deel van 

Europa gaan mensen de straat op voor de achturige werkdag, betere arbeidsvoorwaarden en het 
behoud van vrede. In de jaren hierna verwordt de Dag van de Arbeid tot een jaarlijks terugkerende 
traditie. 
 

Nationale feestdag 
In veel Europese landen is 1 mei een officiële, doorbetaalde feestdag. In Nederland is dat niet het 
geval. Dat komt deels omdat Koninginnedag voorheen op 30 april viel en wij voornamelijk op 
kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen vrij zijn. Een andere reden is dat de confrontaties tussen 
vakbonden en de overheid in ons land minder heftig waren dan in bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje of 
Rusland. In die landen ging de strijd er een stuk bloederiger aan toe. Ons poldermodel heeft de 
scherpe randjes van die protesten afgehaald, waardoor de Dag van de Arbeid in de loop der jaren 
meer naar de achtergrond verdween. 
 

Vieren en herdenken 
Dat neemt niet weg dat ook in Nederland de Dag van de Arbeid een nationale feestdag zou moeten 
zijn. Niet alleen om te vieren, maar ook om te herdenken en onze internationale solidariteit te tonen. 
Zolang dat niet nationaal wordt geregeld, probeert de FNV daar afspraken over te maken in cao’s. 
Daar werken we hard aan. In de cao Schoonmaak hebben we bijvoorbeeld al afgesproken dat 1 mei 
voor 150.000 schoonmakers een vrije dag is!  
 
Ook heeft de FNV sinds 2015 de organisatie van de Dag van de Arbeid op zich genomen. De edities 
van 2015, 2016, 2017 en 2019 vonden plaats in Amsterdam. In 2018 demonstreerden we in Den 
Haag. In 2020 vieren we de Dag van de Arbeid door het coronavirus net even anders dan anders.   
 
Meer weten? Kijk op www.fnv.nl/1mei 

 
  

http://www.fnv.nl/
https://www.fnv.nl/acties/dag-van-de-arbeid
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1 mei: ook nu nog een inspiratiebron voor de Vakbeweging 
Harry Peer -  Dwarsligger Nieuwsbrief VHV, nr. 2, 2012. 
 
 
De vakbeweging stond nog in de kinderschoenen toen de eerste 1 mei viering werd gehouden.  
Vakbondspionier Jan Oudegeest schrijft hierover in De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in 
Nederland: “Toch rilde de geheele wereld, toen den 1en Mei 1890 in alle belangrijke plaatsen van 
Europa reusachtige demonstraties plaats hadden voor den achturendag.” 
 

“Er was geen land, waar de regering niet gezorgd had het militaire 
apparaat gereed te houden, teneinde ieder oproer te kunnen bedwingen. 
Was het misschien het kwade geweten, dat de heeren zóó pijnigde, dat zij 
hun laatste uur geslagen achtten?” Het is alweer bijna 10 jaar geleden. Op 
1 mei 2003 werd er in De Rode Hoed een conferentie gehouden over 
Waarden en sociale samenhang.  
 
Het resulteerde in een mooi boek Bezield. De inspiratiebronnen van de 
FNV. In de inhoudsopgave zijn citaten uit interviews opgenomen met een 
bezieling voortkomend uit doorleefde arbeids- en levenservaring: “Van 
solidariteit wil ik iets moois maken”, “Vakbeweging moet breed blijven”, 
“De vakbeweging is de enige echte tegenspeler”, “Kijk wat er aan de 
onderkant gebeurt”, “De tijd is een productiebegrip geworden”, “Ons 
geloof is onze inspiratiebron”, enz. Het heeft nog niets aan actualiteit 
ingeboet.  

 
De belangrijkste inspiratiebronnen voor de activiteiten en het nut van de vakbeweging zijn en blijven 
natuurlijk de dagelijkse ervaringen van werknemers op hun werk en de opvatting over wat de politiek 
er in Den Haag en Brussel van maakt. Gelet op de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de 
bezuinigingen en de personeelspolitiek en de productiedruk in bedrijven lijkt de noodzaak voor 
belangenbehartiging de laatste jaren alleen maar groter geworden. De kunst is om daar zo adequaat 
mogelijk op aan te sluiten. In sommige arbeidsorganisaties zijn de afdelingen P&O en Public Relations 
samengesmolten.  
 
Het is veelzeggend, de beïnvloeding en manipulatie van de meningsvorming en beleving van het 
personeel en de buitenwereld zijn belangrijke factoren geworden om de werkelijkheid naar de hand 
te zetten. Illustratief hiervoor is de kop in een bijlage van het NRC Handelsblad van dinsdag 1 mei 
2012: “Valt er iets te vieren op de Dag van de Arbeid? Jawel. Steeds meer werkgevers meten de 
tevredenheid van hun personeel. Want: hoe gelukkiger, hoe productiever. Oftewel: haal méér uit 
minder mensen”.  
 
Het is verstandig om tegen de verdrukking in toch maar aan de eigen agenda vast te houden. Op 1 
mei kwam de International Labour Organisation (ILO) met het rapport World of Work (12) uit. De 
kern ervan lijkt een oproep te zijn voor het nieuwe kabinet in Nederland. De arbeidsmarkt moet juist 
niet geflexibiliseerd en hervormd worden. Het is daarentegen van het grootste belang het 
minimumloon te verhogen en structurele investeringen te bevorderen. Op die manier wordt 
voorkomen dat de wereldeconomie verder wegzakt in een recessie en de werkloosheid groeit.   
 
Leiding en basis van de vakbeweging worden tegen elkaar uitgespeeld. De verschillende opvattingen 
tussen enkele bonden over bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd worden door de media al 
meer dan een jaar breed uitgemeten en aangescherpt. De acties op de werkvloer krijgen maar 
beperkt aandacht.  

Jan Oudegeest,  
inspiratiebron voor de 

vakbeweging 
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We gaan er vanuit dat De  Nieuwe Vakbeweging zal worden gestuwd door  de schoonmakers die met 
105 dagen actie voeren de langste staking sinds 1933 op hun naam hebben gezet; door de 50.000 
leraren uit het onderwijs die in de Arena bijeenkwamen, door de meer dan 10.000 medewerkers uit 
de Sociale Werkvoorziening op het Malieveld, door de GVB-ers die opkwamen om het openbaar 
vervoer te redden, door het politiepersoneel dat zich roert, zo kunnen we doorgaan.  
We nemen het parool over van zowel de arbeiders die zich in de beginperiode van de industrialisatie 
verenigden als de nieuwe vakbond van schoonmakers: Nooit meer onzichtbaar!    
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Behoorlijke arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid en fatsoenlijk loon… 

1 mei: symbool van strijd 
Floor van Gelder 
april 2019 

 
 

‘Een dag is ’t van vreugde een dag is ’t van strijd’, zo vatte de Amsterdamse kroegbaas en 
gelegenheidsdichter P.H. v.d. Wal eind 19e eeuw zijn gevoelens over 1 mei samen. Sinds de 
Socialistische Internationale in 1889 in Parijs een resolutie had aangenomen om op 1 mei 1890 in 
zoveel mogelijk landen manifestaties voor de 8-urige werkdag te organiseren, geldt de eerste mei 
voor alle werkenden van de wereld als Dag van de Arbeid. De arbeidsdag duurde vaak 12 uur of 
meer. In Nederland werd de wettelijke 8-urige werkdag, althans voor arbeiders in de industrie, pas 
ingevoerd in 1919. Voor anderen, zoals land- en veenarbeiders, duurde het langer voordat dit ideaal 
werd bereikt. 

 
1 Mei – Dag van de Arbeid 

 
Waarom 1 mei? Dit was vanouds de dag dat huur- en arbeidscontracten afliepen. Werden die niet 
vernieuwd, dan betekende dat van baas wisselen en vaak ook verhuizen. In de Verenigde Staten 
stond 1 mei daarom bekend als ‘Moving Day’. 
 
Aanvankelijk ging het op 1 mei om strijd voor beperking van de lengte van de arbeidsdag. De leus van 

de socialisten werd: 8 uur werk, 8 uur rust en 8 
uur vrij voor ontspanning en ontwikkeling. 
Albert Hahn heeft daar in 1907 een iconische 
prent over getekend die jarenlang hèt symbool 
is geweest van een gewenste dagindeling. 
De Dag van de Arbeid stond symbool voor de 
strijd voor behoorlijke arbeidsvoorwaarden, 
werkzekerheid en een fatsoenlijk inkomen. Met 
een ‘normale’ werkdag moet een mens een loon 
kunnen verdienen om van rond te kunnen 
komen. Het zou niet nodig moeten zijn om twee 
of drie baantjes aan elkaar te moeten plakken 
omdat je anders onvoldoende 
bestaansmiddelen hebt om van te leven en je 
kinderen een behoorlijke opvoeding te kunnen 
geven. Werk en privé moeten goed op elkaar af 
te stemmen zijn en dat kan alleen met 
zeggenschap over je eigen werktijden. Dat zijn 
allemaal betekenissen die aan de Dag van de 
Arbeid zijn gekoppeld. 
Internationaal affiche voor Labour Day – 

Demonstratie voor wereldvrede en internationale solidariteit 
Al snel werd Algemeen Kiesrecht aan de 1 mei-eisen toegevoegd. In 1893 werd internationaal 
afgesproken om 1 mei ook het karakter mee te geven van een demonstratie voor wereldvrede en 
internationale solidariteit. Behalve om strijd ging het van begin af aan ook om feest. De socialisten 

Iconische prent van Albert Hahn (1907) over de inzet van de 
1-mei demonstraties begin 20

e
 eeuw: voor de 8-urendag.  
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hoopten dat alle arbeiders in de hele wereld gedurende één dag in het jaar door één doel zouden zijn 
bezield en dat 1 mei een dag van internationale solidariteit zou worden. 
 

De praktijk in Nederland 
 

 

In 1890 viel 1 mei op donderdag. Dat was geen vrije dag maar 
er werden die week talloze bijeenkomsten georganiseerd, 
vooral in de randstad en het noorden. Het sterkst sloeg de 1 
mei-gedachte aan in Friesland.  
De provinciale meeting in Leeuwarden op zondag 27 april 
werd bezocht door bijna 12.000 mensen. De demonstranten 
kwamen van alle kanten met karren, boten of te voet naar de 
Friese hoofdstad. Alleen al uit Het Bildt kwam een stoet van 
ongeveer 600 mannen aanlopen, in rijen van vier en 
daarachter 15 rijtuigen met vrouwen en meisjes. ‘ 
De Leeuwarder autoriteiten hadden extra versterking van 
politie en leger opgetrommeld, zelfs de losliggende 
straatstenen waren verwijderd. Maar de manifestatie verliep 
rustig. Domela Nieuwenhuis sprak op de avond van 30 april in 
het Casino in Den Haag. De zaal was stampvol en buiten 
stonden nog duizenden mensen, die binnen geen plaats 
hadden kunnen vinden. 

 

Volgens de eerste geschiedschrijver van de Nederlandse 
arbeidersbeweging, Berend Bymholt, werden zij aangevallen 
door de politie ‘die met sabel en wapenstok in den dichten 
drom sloeg’, waardoor velen gewond raakten. 

In Amsterdam had de burgemeester het houden van een optocht verboden maar er waren twee 
grote bijeenkomsten. In Groningen werd op zaterdagavond 3 mei een bijeenkomst georganiseerd 
door de Sociaal-Democratische Bond. De SDB behartigde toen zowel de politieke belangen als die 
van de vakbonden; de scheiding tussen partij en vakbond is van later tijd.  Ook hier was Domela 
Nieuwenhuis de spreker. 
Bij het aannemen van de wet op de 8 uren-dag in 1919 – hier had men dertig jaar op gewacht – 
zongen de leden van de fractie van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) in de Tweede 
Kamer de Achturenmars.  
Dit gedicht van Sam Coltof was jarenlang hét 1 mei-gedicht bij uitstek: 
 

Acht uur! Zoo klinkt door alle landen, 
Acht uur zij onze arbeidstijd. 

Acht uur aan d’ arbeid onzer handen 
En ook aan onze geest gewijd. 

Wij willen flink en krachtig werken, 
Maar ’t lichaam geven zijnen eisch! 

Wij willen maag en geest versterken, 
En vrijheid – zelfs tot elken prijs. 

Acht uur! Acht uur! 
Geen langer arbeidsduur! 

Ten strijd! Komt allen op ten strijd! 
Ten strijd voor acht uur arbeidstijd. 

 
Het conservatieve deel van de Tweede Kamer beantwoordde dit met het zingen van het Wilhelmus. 
 

Internationaal affiche voor Labour Day 
– Demonstratie voor wereldvrede en 
internationale solidariteit 

http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/een-mei-viering-in-leeuwarden/
http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/een-mei-viering-in-leeuwarden/
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Elke partij zijn eigen Mei 
 
‘Vrede’ werd na de Eerste Wereldoorlog bij de viering van 1 mei, de belangrijkste leus. In de jaren 
twintig legden vooral de sociaaldemocraten en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) 
de nadruk op ‘wereldvrede door ontwapening’. Communisten, in Nederland toen bijvoorbeeld 
Henriëtte Roland Holst, legden de oorzaak van de wereldoorlog bij het kapitalisme. Zij zagen meer in 
omverwerping van het kapitalisme door middel van internationale massale stakingen. 
Het dubbele karakter van strijd- en feestdag gaf jarenlang aanleiding tot discussies tussen 
verschillende linkse partijen. Pleitten anarchisten en communisten voor een dag van algemene 
werkstaking (wat in de Nederlandse context niet realistisch bleek), de sociaaldemocraten en NVV-
bonden hielden het op demonstraties met praalwagens. 
 
Alle linkse stromingen hielden hun meetings met een spreker uit eigen kring, doorgaans politici, 
vakbondsleiders en rode dominees. Maar cultureel verschilden de mei-vieringen niet zo erg van 
elkaar. Alle stromingen demonstreerden met hun spandoeken en organiseerden kinderfeesten. 
Bekende schrijvers maakten speciale toneelstukken voor de Mei-vieringen en zangkoren  (die 
vaak De Volksstem heetten) zongen socialistische strijdliederen. Alles werd opgesierd met vlaggen, 
vaandels en rode tulpen als symboliek van een mooie toekomst in een nieuwe maatschappij. Maar 
de versplintering van de 1 mei-bijeenkomsten liet weinig over van het oorspronkelijke ideaal van 
Internationale Solidariteit. Dat de communisten tot 1937 de sociaaldemocraten van SDAP en NVV 
voor ‘wegbereiders van het fascisme’ afschilderde, bracht de eenheid niet dichterbij. 
 

Nationaalsocialisme 
 
In de jaren dertig kwam in Nederland de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) op. In Duitsland 
hadden de nationaalsocialisten al in 1933 de eerste mei gekaapt voor hun ideaal van 
klassenverzoening in corporatieve staatsinstellingen, waardoor alle sociale tegenstellingen zouden 
worden opgeheven. En dat wilden zij ook in Nederland, onder het motto ‘Eerbied voor den arbeid, 
feestdag voor gansch het volk’. 
 
Terwijl de socialisten in toenemende mate waarschuwden voor het dreigende oorlogsgevaar, had het 
1 Mei-nummer van het Nationaal Dagblad, de NSB-krant, het in 1940 vlak voor de bezetting van 
Nederland door nazi-Duitsland, over de naderende ‘bevrijding’ door de Duitse troepen. De openbare 
1 Mei-viering van 1941 bleef een vrijwel interne aangelegenheid van de NSB. 
Voor de vakbeweging werd 1 mei 1942 een zwarte dag, want de Duitse bezetters hieven op die Dag 
van de Arbeid de vakbonden op en vervingen die door het Nederlands Arbeids Front (NAF), de 
nationaalsocialistische organisatie van alle werkenden in Nederland. Frontleider Woudenberg prees 
die avond in zijn 1 mei-toespraak de oude socialistische arbeidersbeweging, die de klassenstrijd was 
opgedrongen door een harteloos kapitalisme. Maar, dat was nu voorbij. Nu werd de eerste mei de 
dag van het lentefeest. 
 

Opmerkelijke 1 mei-toespraak tijdens de Tweede Wereldoorlog 
 
De meest gedenkwaardige 1 mei-rede werd gehouden door Willem Drees op 1 mei 19411 in het 
Duitse concentratiekamp Buchenwald. Drees was in 1940 met enkele honderden politici, 
wetenschappers en verzetsmensen in dit concentratiekamp als gijzelaar geïnterneerd. Gijzelaars 
werden behandeld als krijgsgevangenen. Zij werden ondergebracht in aparte barakken, achter een 
extra hek. SS-ers konden er niet onaangekondigd binnenkomen. Daardoor hadden de gijzelaars een 
zekere bewegingsvrijheid die zij benutten om cursussen en lezingen te organiseren. 

                                                           
1
 De na de oorlog uitgegeven brochure vermeldt ten onrechte ‘1942’ als jaartal. 

http://www.vakbondshistorie.nl/wp-content/uploads/W.-Drees-1-mei-1945-Buchenwald-bro-n-503-16.pdf
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Drees hield zijn toespraak voor geestverwanten maar 
nadrukkelijk ook voor belangstellenden die in Nederland een 
andere maatschappijbeschouwing waren toegedaan. Hij legde 
uit wat de eerste mei voor de sociaaldemocraten betekende 
en zette uiteen hoe de nazi’s het woord ‘socialisme’ 
misbruikten voor ‘een regime dat het karakter draagt van 
algemene staatsslavernij’ en hoe ‘de democratie het onderspit 
heeft gedolven tegenover dictatuur en terreur’. Democratie in 
de zin van recht en vrijheid, handhaving van de rechtsstaat en 
eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid waren idealen 
om hoog te houden. 
 

Wederopbouw 
 
Voor zover in het verzet van eenheid sprake was geweest, 

leidde dit na de oorlog niet tot de eenheidsbeweging waar 
velen op hadden gehoopt. Ook na 1945 waren de verschillen 
tussen communisten en sociaaldemocraten, Eenheids 
Vakcentrale en NVV, aanleiding tot splitsing van de gelederen 
en hield iedere stroming zijn eigen 1 mei-bijeenkomst. Dat de SDAP zich omvormde tot de Partij van 
de Arbeid (PvdA), met inbegrip van protestants-christelijke, katholieke en vrijzinnig-liberale 
‘doorbraak’-socialisten, gaf aanvankelijk aanleiding tot neutralisering van de 1 mei-leuzen. PvdA-
bestuurders hadden het niet meer zo op socialistische symbolen en liederen bij de mei-vieringen, 
zeker niet als 1 mei op zondag viel. De demonstratie werd een optocht. Welke sprekers werden 
uitgenodigd en wie de inhoud van de toespraken bepaalde, bij welk graf of monument de bloemen 
werden gelegd ter herdenking van een plaatselijke voorvechter van het socialisme, werd tijdens de 
Koude Oorlog weer vanuit verschillende achtergronden bepaald. 
 

Sint Joseph de Timmerman 
 
Bij de katholieke vakorganisaties was St. Joseph, de timmerman uit het Nieuwe Testament, geen 
onbekende. Voor jongeren waren er de St. Josephsgezellenverenigingen, om katholieke werkloze 
 jongens een vakopleiding en ontspanning te bieden. Voor de R.-K. Bouwvakarbeidersbond, maar ook 
voor sommige afdelingen van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), was St. Joseph, uitgerust met 
hamer, zaag of winkelhaak, de schutspatroon. In 1955 kondigde paus Pius XII aan dat het liturgisch 
feest van St. Joseph de werkman, wiens naamdag tot dan toe op 19 maart werd gevierd, op 1 mei 
zou plaats vinden. Na deze kerstening van de eerste mei konden ook christelijke arbeiders die dag 
vieren. De KAB omarmde het idee van St. Joseph als beschermheilige van de arbeid. Op 1 mei 1956 
kwamen duizend katholieken in Nijmegen naar Plein ’44 voor een toespraak over de betekenis van 
de arbeid. Het strijdlied van de KAB werd gezongen en ’s avonds was er een  plechtige mis. Het 
Internationaal Christelijk Vakverbond gaf in 1958 een mei-manifest uit waarin het kapitalisme, maar 
ook de staatsalmacht van een volledig gesocialiseerde economie, werd verworpen. In 1963 brachten 
NVV en KAB een gezamenlijk actieprogramma uit waarin werd gepleit voor de invoering van een 
42,5-urige werkweek. Over de invulling van 1 mei-bijeenkomsten door roomse vakbonden is verder 
niet veel bekend. 
 

Thema’s in de jaren tachtig 
 
De meiviering van 1980 – de werkloosheid nam weer toe – knoopte opnieuw aan bij de 
oorspronkelijke traditie van strijd voor arbeidstijdverkorting. Nu was het Joop den Uyl, op dat 
moment fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede kamer, die op een bijeenkomst van PvdA en PPR 

1 Mei-toespraak van Willem Drees, 
uitgesproken in Buchenwald op 1 mei 
1941, na de oorlog als brochure 
uitgegeven 

http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/1944-oprichting-van-de-eenheidsvakbeweging-evb/
http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/1944-oprichting-van-de-eenheidsvakbeweging-evb/
http://www.vakbondshistorie.nl/wp-content/uploads/W.-Drees-1-mei-1945-Buchenwald-bro-n-503-16.pdf
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in Rotterdam een lans brak voor de vijfurige werkdag, ‘waardoor vele mannen en vrouwen weer een 
baan kunnen krijgen’. Het idee van de vijfurendag werd, net als dat van de achturendag in 1890, 
weggehoond. Maar op 1 mei 1986 stond wel de actie voor een 36-urige werkweek centraal, zoals in 
die tijd ook bij cao-onderhandelingen van de FNV. 
 
In de jaren tachtig ontstonden hier en daar al nieuwe allianties, plaatselijke mei-comités waarin de 
FNV optrok met de PvdA, PSP en CPN en actiegroepen die zich inzetten voor vrouwenemancipatie, 
buitenlandse arbeiders en Derde Wereld-landen. Deze bijeenkomsten werden opgevrolijkt met 
Afrikaanse liederen en muziek. Dat leidde overdag tot gezamenlijke demonstratie’s, maar ’s avonds 
trok iedere politieke partij zich terug in eigen kring met een feestje voor eigen publiek. Het einde van 
de Koude Oorlog in 1989 met de val van de Berlijnse muur, betekende in theorie nieuwe kansen voor 
solidariteit in linkse kring. 
 
Maar 100 jaar na de eerste 1 mei in 1889 was er in de jaren negentig, althans in Nederland, niet veel 
meer over van het oorspronkelijke elan van de Dag van de Arbeid. In andere landen was 1 mei 
intussen wel een nationale vrije dag geworden. Ik werkte toen in het FNV-district Overijssel en ik 
herinner mij dat de Duitse vakbeweging, de DGB, zelfs in een grensdorp wel een demonstratie met 
vlagvertoon hield, uitmondend in een bijeenkomst op een pleintje waar ook de Nederlandse FNV-
bestuurder uit buurland Twente, op het podium werd gezet om een toespraak te houden. Maar in 
Almelo was even niets te doen. 
 

In 2015 is de FNV weer terug van weg geweest 
 

Na vele jaren waarin 1 mei-demonstraties vooral als een aardige geschiedenis 
uit vervlogen tijden werd gezien, is er sinds kort een kentering te bespeuren, in 
ieder geval bij de FNV. Sinds 2015 worden er weer 1 mei-bijeenkomsten 
georganiseerd in Amsterdam. In 2017 demonstreerden 5000 mensen tegen 
flexibilisering van de arbeidsmarkt en vóór meer echte banen. In 2018 vond de 
demonstratie plaats in Den Haag met sprekers op het Malieveld. Op 1 mei 2019 
is Amsterdam weer aan de beurt. ‘Vier met ons de Dag van de Arbeid’ staat er 
met trots op de FNV-website. ‘Kom naar het Museumplein en loop mee naar 
De Dam.  ‘We vieren op de Dag van de Arbeid wat we hebben bereikt: de 8-
urige werkdag, vrij zijn in het weekend, vakantiedagen, veilige en gezonde 

werkomstandigheden. Maar we laten ook zien wat we willen: een eerlijk salaris, een goed contract 
en een fatsoenlijk pensioen.’ Vakbondsmensen maken hun eigen geschiedenis, nog steeds. 
 

Verder lezen 
 
Ger Harmsen en Luchien Karsten – 1 meivieringen in Nederland (1890-1940). BNA september 1985. 
Jan Gielkens, Luchien Karsten en Ger Harmsen – Een dag is ’t van vreugde, een dag is ’t van strijd. 
Geïllustreerde geschiedenis van 1 mei in Nederland. Amsterdam, IISG, 1990. 
Ger Harmsen, Luchien Karsten en Cecil Scholten –  100 jaar meiviering in Groningen. Uitgave FNV-
afdelingen Groningen en Haren, 4 april 1990. 
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Eén Mei-viering in Leeuwarden 
Beschouwing over de moderne betekenis van de Dag van de Arbeid 
 
Johan Frieswijk, sociaalhistoricus 
 
De eerste Mei-meeting in Nederland vond plaats in Leeuwarden, op een stuk land aan Achter de 
Hoven. Geen zaalhouder in de stad was bereid een zaal aan de socialisten te verhuren. Het was niet 
alleen de eerste maar ook de grootste meeting die dag in Nederland. Tien- tot twaalfduizend mensen 
waren er, uit alle delen van Friesland. Uit het Bildt een stoet van 600 mannen in rijen van vier en 

daarachter vijftien rijtuigen met vrouwen en kinderen. Ze 
maakten diepe indruk, omdat zij midden in een grote staking 
stonden, gevoerd door hun landarbeidersbond ‘Broedertrouw’.  
 
In een lezing voor de PvdA in 1999 op de Dag van de Arbeid, 
roept de sociaalhistoricus Johan Frieswijk aan de eerste viering 
herinneringen op. En stelt hij vragen bij de moderne betekenis 
van de Eerste Mei. 
 
De Duitse hoogleraar Johano Strasser, die in Leeuwarden geboren 
werd, beschreef in de roman Der Klang der Fanfare een Eén Mei-
optocht uit zijn jeugd, voor de oorlog. Een passage daaruit: 
“Precies om zes uur geef ik wachtmeester Muntingh van de 
gemeentepolitie een teken. Hij stelt zich aan het hoofd, het 
muziekcorps zet de Marseillaise in: , en de stoet komt in 
beweging. Rond het brede plein, dan het Zaailand, langs een stuk 
Nieuwe Weg, in oostelijke richting tot aan de Wirdumerdijk. De 
verdere route: Wirdumerdijk, St.Jacobstraat, Eewal, Voorstreek, 
Tuinen, Oostergrachtswal, Zuidergrachtswal, over de Beursbrug 
terug naar het Zaailand. Vandaar zijn het dan nog maar een paar 
stappen naar de Harmonie, waar stipt om 20 uur de 
avondbijeenkomst begint.” 

 
Zoals Johano Strasser, nog steeds de klank van de fanfare op Eén Mei hoort, is mijn historisch beeld 
van Leeuwarden van de jaren vijftig niet compleet zonder de herinnering aan de Eerste Mei. Ik ging 
die dag niet naar school maar ’s middags naar het rode kinderfeest in de – inmiddels ook al 
afgebroken – Harmonie. Die dag manifesteerde zich op die plaats de Leeuwarder rode familie. ’s 
Morgens was de wijdingsbijeenkomst met dominee David Bender, het zangkoor ‘De Dageraad’ en de 
dansgroep van de AJC. En ’s avonds na de Eén Meibetoging 
werd in De Harmonie het rode familiefeest gevierd. Bij al die 
rode herinneringen horen onvermijdelijk de rode tulpen die we 
bij oude en zieke partijgenoten brachten, het portret van 
Troelstra bij opa thuis aan de wand, en de stapels folders 
met Stemt Drees, die op de avond voor de verkiezingen in de 
bus moest worden gestopt. 
 
In 1889 werd door de Socialistische Internationale besloten de 
Eerste Mei internationaal te vieren. Het werd de Dag van de 
Arbeid. De dag immers dat op veel plaatsen de 
arbeidscontracten werden vernieuwd.  
Die dag zou een rustdag moeten zijn voor de arbeiders en een 
toogdag, ten gunste van de acht-urige werkdag. Of zoals een van 

Omslag van Der Klang der Fanfare van 
Johano Strasser 

Johan Frieswijk, sociaalhistoricus, 
auteur van dit artikel 

 



12 
 

de Meiliederen dat zei: 
De eerste Acht uur werken, 

Acht uur rusten, 
Acht uur vorming van ‘t verstand. 

Acht uur werken, acht uur rust en acht uur vrij – dŕt was het ideaal dat de arbeiders voor de 
toekomst voor ogen stond. Maar hoe nabij die toekomst was, was in 1890 nog onduidelijk. Voorlopig 
waren werkdagen van 12 uur of meer, vooral in de zomer, beslist geen uitzondering. 
 

Eerste en grootste meeting 
 
De eerste Mei-meeting in Nederland vond plaats in Leeuwarden, op een stuk land aan Achter de 
Hoven. Geen zaalhouder in de stad was bereid een zaal aan de socialisten te verhuren. Het was niet 
alleen de eerste maar ook de grootste meeting die dag in Nederland. Tien- tot twaalfduizend mensen 
waren er, uit alle delen van Friesland. Uit het Bildt een stoet van 600 mannen in rijen van vier en 
daarachter vijftien rijtuigen met vrouwen en kinderen. Ze maakten diepe indruk, omdat zij midden in 
een grote staking stonden, gevoerd door hun landarbeidersbond ‘Broedertrouw’. 
Waarvoor stond die Eerste Mei? Het is sinds 1890 in tal van liederen en toespraken uitgedragen. De 
viering van de Eerste Mei drukt in de eerste plaats een gevoel uit. Een gevoel van samenhorigheid en 
van eensgezindheid, van mensen die streden voor dezelfde zaak. Saamhorigheid, niet alleen met al 
die mensen die bijelkaar kwamen, maar ook nationaal, ja, zelfs internationaal. Het was de 
metaalbewerker Adamas, die in 1895 dichtte: 

De dag waarop de proletaren 
Begrensd door staatsverdrag of taak 

zich om de rode vaandels scharen, 
vereend, als internationaal 

De Eerste Mei was een toogdag, waarop je demonstreerde en liet zien, dat het om een ideaal ging, 
het socialistisch ideaal. Dat socialisme – daar waren we heilig van overtuigd – zou eens een ander 
soort maatschappij brengen. Socialisten geloofden heilig in de komst van die toekomstige 
samenleving, waarin de arbeidersklasse een materieel beter en rechtvaardiger bestaan zou krijgen. 
Of zoals een traditioneel Meilied van een onbekend dichter uit de vorige eeuw het verwoordde: 

Een maal zal een meidag komen 
als er nimmer is geweest. 

Dan zal d’armoe zijn verdwenen 
zo voor groten als voor klenen. 

Een samenleving, waar aandacht zou zijn voor de armen en onterfden, waarin de maatschappelijke 
productie eerlijk verdeeld zou worden, waar welvaart zou heersen een geluk. Waarin vrijheid in de 
plaats zou zijn gekomen van onderdrukking. Waarin arbeiders het kiesrecht zouden bezitten, en 
arbeidsbescherming en sociale wetgeving genieten. Een samenleving, waarin er nooit meer oorlog 
zou zijn. En die wens werd op de Eerste Mei door miljoenen mensen, overal ter wereld, uitgedragen. 
Ton Oosterhuis dichtte in 1950, 

Strijdend voor vrijheid, welvaart en vrede 
heffen wij hoog de vlammende vaan, 

breken de muur van angst en bedreiging 
en bouwen op aarde een nieuw bestaan. 

 

De verdwenen rode familie 
 
De Eerste Mei, zoals die zo lang is gevierd, lijkt geschiedenis te zijn geworden. Zoals veel uit het rode 
verleden geschiedenis is geworden. Verdwenen is de ‘rode familie’, die nog in de jaren vijftig zijn 
boeken kocht in de Arbeidersperswinkel op de Tweebaksmarkt, geabonneerd was op de daar 
gedrukte Friese editie van Het Vrije Volk, bij wie de bezorger de Naar het Licht-kalender bracht, en 
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die niet elders durfde te kopen – ook al waren de producten elders goedkoper en beter – dan in de 
winkels van de eigen Coöperatie Excelsior.  
 
Wat betekent die Eerste Mei vandaag nog voor ons? Willen we daar nog iets mee duidelijk maken? 
En zo ja, wat? Moeten we de Eerste Mei eigenlijk nog wel vieren? Daar gaat natuurlijk een vraag aan 
vooraf: hebben wij socialisten de mensen nog wel een boodschap te brengen? Iets anders gesteld: 
heeft het internationale socialisme de mensen nog wel iets te vertellen, zoals dat vroeger was? We 
moeten constateren dat onze samenleving er anno 2000 geheel anders uitziet dan honderd jaar 
geleden. Geconstateerd kan worden dat sinds het optreden van de socialistische beweging veel 
onderdrukking verdwenen is, en dat we de vrijheid van vereniging en vergadering hebben gekregen.  
 
Dat de mensen in Nederland het materieel zoveel beter hebben gekregen dat bijna ieder gezin zijn 
auto heeft en ver weg op vakantie kan, al dan niet met een eigen caravan. Dat we al zo aan het feit 
dat iedereen kiesrecht heeft, gewend zijn geraakt, dat nauwelijks nog de helft van de bevolking gaat 
stemmen. Dat we nu al de invoering van een werkweek van 36 uur hebben meegemaakt. Dat zaken 
als sociale voorzieningen, arbeidsbescherming en ouderdomspensioen al een eeuw geleden lijken te 
zijn ingevoerd. Dat ieder kind het recht en de mogelijkheid heeft om het onderwijs te volgen, 
waarvoor het gekozen heeft. Waar moeten wij socialisten dan nu in hemelsnaam nog voor strijden? 
 
Sinds 1900 is er in Nederland veel veranderd. In materieel zowel als in immaterieel opzicht. In de 
eerste plaats verdween door de mechanisering langzaam maar zeker het rekruteringsveld van de 
socialistische beweging: de arbeidersklasse. Feitelijk zijn er in Nederland nog nauwelijks arbeiders in 
traditionele zin te vinden. Van een arbeidersklasse zoals die er vroeger was – een proletariaat zoals 
dat toen werd genoemd – kan nauwelijks meer worden gesproken. Wie wenst er nu nog als 
proletariër aangesproken te worden? En misschien heeft die solidaire klasse van mensen in eenzelfde 
sociale positie wel nooit echt bestaan en was het niet meer dan een trefwoord, een aanspreekpunt, 
een strijdcategorie. Want dat die eenheid vroeger beleefd werd, was wel zo? Natuurlijk zijn er nog 
zaken te noemen waar wij ons voor kunnen inzetten. Ik noem enkele voorbeelden: 

 het bestrijden van de tweedeling tussen actieven en niet-actieven in deze samenleving 
 de zorg voor het toenemend aantal ouderen 
 de zorg voor zieken, gehandicapten en andere groepen 
 het opvangen en beschermen van vluchtelingen 
 de zorg voor het milieu 
 de zorg voor een beter onderwijs 
 het uitbannen van de oorlog 
 het bestrijden van de uitbuiting van de Derde Wereld. 

 
Dat zijn echter allemaal zaken, die geld kosten, dus waarvoor solidariteit nodig is tussen mensen. Er 
moeten offers worden gebracht door de gemeenschap om anderen – die er slechter aan toe zijn – te 
helpen of om op bepaald terreinen gemeenschapsvoorzieningen te kunnen realiseren. De vraag in 
onze huidige samenleving is: hoe ver gaat onze solidariteit.  
Horen deze voorbeelden niet feitelijk tot een ver van mijn bed show? Zijn we echt bereid daarvoor 
materieel iets in te leveren of op te offeren? Zal, wanneer de Partij van de Arbeid zich sterk maakt 
voor deze zaken, zodat er meer gedaan wordt dan nu, niet aanhang en kiezers verliezen? Want, hoe 
ver-individualiseerd is eigenlijk onze maatschappij?  
Hoe ver-materialiseerd? Zijn we immers niet allemaal kleine kapitalistjes geworden? Is de Partij van 
de Arbeid niet een partij van leden en vooral kiezers uit de middenklasse geworden? 
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Ouderen en onderwijs 
 
Ik weet het, dergelijke opmerkingen klinken natuurlijk niet leuk, maar het gaat wel om feiten. En om 
feiten die we onder ogen moetem zien. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat de roep om 
lastenverlichting blijft klinken en dat ook de PvdA doet daar aan mee. De voorbeelden die ik hiervoor 
noem zal ik op twee punten van beleid toespitsen, in mijn ogen twee maatschappelijke problemen 
van deze tijd: het ouderenbeleid en het onderwijs. De maatschappelijke ontwikkeling heeft met zich 
meegebracht dat mensen steeds ouder worden. En dat kost veel geld dat door een kleiner wordend 
deel van de bevolking moet worden opgebracht.  
Dus werd er vanwege de lastenverlichting bezuinigd en werd de vraag niet voldoende bijgehouden. 
We zien grote problemen ontstaan in de gezondheidszorg, in de ouderenzorg, in de woonvoorziening 
voor ouderen. Die problemen betreffen in de eerste plaats de kwaliteit van de zorg aan ouderen. Het 
moet in heel snel tempo gedaan worden en daarvoor komen steeds anderen. Maar ook de 
hulpverleners zelf voelen zich afgeknepen. Ze worden opgejaagd om te veel in te korte tijd en te snel 
te doen en ze worden daarvoor ook nog eens onderbetaald. De problemen die over enkele jaren op 
dit terrein ons afkomen, moeten worden aangepakt, anders wordt het ouder worden in Nederland 
een ramp. En dat zal offers vragen. 
 
Een ander punt betreft de jongeren. Toen de PvdA bij de laatste verkiezingen bij ons in 
Beetsterzwaag op tournee kwam, zei een van mijn kinderen, de folder bekijkend: het gaat alleen over 
ouderen. Wat doen ze eigenlijk voor ons? Ik moest het antwoord schuldig blijven. Want wat de 
laatste jaren is gebeurd op het terrein van het onderwijs is ronduit rampzalig. Ook dat onderwijs 
kostte te veel en dus werd het afgeknepen: de studieduur werd verkort, men mocht minder lang 
studeren, de individuele begeleiding werd afgeschaft, de studiebeurzen werden verlaagd en de 
prestatiebeurs werd ingevoerd. Nieuwe leerkrachten werden voortaan in een lagere salarisschaal 
gezet. Daarentegen nam de werkdruk zeer sterk toe. We zijn zo bezig ons onderwijs om zeep te 
helpen. Wat nu afstudeert heeft nauwelijks nog enige algemene kennis, want daar is geen tijd voor, 
nauwelijks geoefend voor de praktijk, niet goed gekwalificeerd en is vaak niet direct inzetbaar. Maar 
ja, beter onderwijs kost geld en daarvoor moeten offers worden gebracht. 
 
Het zijn twee voorbeelden van groepen, waar zorg aan besteed moet worden. Ik stel twee vragen: 

1. Wat is het voor maatschappij, die te beroerd is om genoeg geld op tafel te leggen om 
jongeren fatsoenlijk op te leiden en ouderen een fatsoenlijke oude dag te bezorgen? 

2. Zijn wij bereid koopkracht in te leveren voor beter onderwijs en voor betere hulp- en andere 
voorzieningen voor ouderen? Zijn we bereid hulpverleners, verpleegkundigen, onderwijzers 
en leraren beter te betalen en te bevrijden van hun werkdruk? 

 
Ik noemde twee voorbeelden, er zijn er veel meer te bedenken. Maar meer geld voor voorzieningen 
en zwakkeren vraagt offers. En offers brengen vraagt solidariteit. Daarmee zijn we terug bij de 
centrale gedachte van de Eerste Mei: de broederschap voelen in de strijd voor een betere 
samenleving. Een dag om stil te staan bij het vele dat nog mis is in deze maatschappij, om stil te 
staan bij de zwakkeren in deze samenleving en de middelen om die uit naam van het socialisme iets 
te doen aan misstanden. Zoals dat meer dan honderd jaar lang op de Eerste Mei is gedaan. 
 
Op die eerste Meidag die gevierd werd kwam het tot een breuk tussen een jonge Leeuwarder 
advocaat en zijn vader de wethouder, wiens huis die dag door de politie bewaakt werd. Het kwam 
tussen beiden tot een felle woordenwisseling.  
De zoon, die naar de meeting was geweest, koos definitief voor het socialisme. Hij beet zijn vader de 
volgende woorden toe: ’Denk niet, dat ik die zaak ooit ontrouw zal worden. Ik moet, het is mijn 
roeping’. Pieter Jelles Troelstra – ja, want om hem ging het – schreef een lang gedicht, om de Friezen 
te laten weten dat hij de roep der duizenden die naar vrijmaking van de arbeid streefden, had 
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verstaan. Het heet In nije tiid. Met een fragment daaruit zou ik vandaag 
willen eindigen: 
 

Der giet in rop oer alle lannen, 
In rop om frijdom, witnis, ljocht; 

Der rűst in wurd lâns alle strannen, 
Dat seit, wat mannich herte tocht; 

Der skynt in sinne oer tűzen knoppen, 
Dy’t tsjuster hindre om har t’űntjaan, 

En skrouske fűgels wurde roppen 
Om ek de wjukken út te slaan; 

Der waait in wyn mei foarske twjirren 
Oer hiel de triljende ierde rűn; 

Wat fęststie lange, lange jierren, 
Falt no, fermôge, tsjin ’e grűn. 

 
 
  

Pieter Jelles Troelstra, 
advocaat, oprichter van de 
SDAP 
en dichter 
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De Eerste Mei in Nij Beets 
Johan Frieswijk 
Lezing uitgesproken tijdens de Eén Mei-viering in 2004 te Nij Beets 
 
Het voelt natuurlijk wat onbehaaglijk: een Eén Mei-viering in een kerkje. En nog wel in het Houten 
Hemeltsje, waar dominee Van der Brugghen een honderd jaar geleden zijn soeppreken hield om de 
gelovigen binnen de kerk te houden en het socialisme daarbuiten. Terwijl voor de socialisten de kerk 
een van de verderfelijke K’s was in de reeks: kapitaal, kroeg, kazerne en kerk. De Friese 
sociaalhistoricus Johan Frieswijk heeft in 2004 in Nij Beets verteld over de betekenis van de Dag van 
de Arbeid. 
 

De aanwezigen in Het Houten 
Hemeltsje zongen bij de Eén 
Mei-viering in de gewijde 
ruimte: “De kerken wagg’len 
reeds, houdt aan! / Straks 
stortten zij ineen.” Daar leek 
het destijds ook wel op. Kerkjes 
in Heerenveen, St. 
Jacobiparochie en St. 
Annaparochie waren wegens 
gebrek aan belangstelling reeds 
verkocht.  
Het waren socialistische 
volksgebouwen geworden. Dus 
in dat opzicht is deze plaats in 
historisch opzicht weer niet zo 
gek gekozen. 
 

Het was de tijd dat de ex-predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis de socialistische beweging nog 
leidde; pas jaren later raakte de socialistische beweging zijn anti-kerkelijk karakter kwijt. Toen 
kwamen de ‘rode’ predikanten binnen de SDAP, die vooral in Friesland van zo grote betekenis zijn 
geweest. Zij combineerden de rode vaan met die van het evangelie. En sindsdien zijn kerk en 
socialistische beweging niet langer de absolute tegenpolen uit de dagen dat dominee Van der 
Brugghen en bovenmeester Tjepke Nawijn, die elk op hun eigen wijze zich het lot van de arbeiders 
van Nij Beets aantrokken, elkaars felste tegenstanders waren. 
 

De traditie van de Eerste Mei 
 

Over naar de eerste Een Mei. In 1889 werd door het congres van 
de Socialistische Internationale besloten de Eerste Mei 
internationaal te vieren. Het werd de Dag van de Arbeid. De dag 
immers, dat op veel plaatsen de arbeidscontracten werden 
vernieuwd. Die dag zou een rustdag moeten zijn voor de 
arbeiders čn tegelijkertijd een toogdag, ten gunste van de 
achturige werkdag. Acht uur werken, acht uur rust en acht uur vrij 
– dŕt was het ideaal dat de arbeiders voor de toekomst voor ogen 
stond. 
Voor de veenarbeiders van Nji Beets moet, toen in 1890 voor het 
eerst Een Mei werd gevierd,  de achturendag wel heel ver weg 

hebben geleken. Zij werkten immers gedurende het veenseizoen van zonsopgang tot laat in de 

Kerkgebouw Het Houten Hemeltsje, ook plaats van samenkomst van de 
socialistische beweging 

Johan Frieswijk, sociaalhistoricus, 
auteur van dit artike 
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middag. Werkdagen van 12 uur of nog meer, vooral in de zomer, waren overigens in heel Nederland 
normaal. Beetster veenarbeiders lieten in 1891 hun stem horen, toen een Enquêtecommissie uit de 
Tweede Kamer naar Heerenveen kwam voor een onderzoek naar de toestand van de arbeiders.  
 
Een veenarbeider legde hen bijvoorbeeld uit dat hij voor de veenbazen niet meer dan een werktuig 
was. Een arbeider die na gebruik ‘versleten ‘ was, kon immers gewoon worden vervangen. Met 
slechts één verschil: een nieuw werktuig moest worden betaald, een nieuwe arbeider niet. Een 
andere veenarbeider legde de Heren uit dat hij niet ziek kon zijn en ook niet oud kon worden. 
Gezond of dood. Dat was de keus, anders was het leven één voortdurend lijden. 
 
Veenarbeid was zwaar werk en werd niet beschermd bij de wet. Vrouwen- en kinderarbeid kwam 
veelvuldig voor, want de Kinderwet van Van Houten gold niet voor de landbouw en de veenderijen. 
Kennis deden veenarbeiderskinderen op school maar in bescheiden mate op. Ze moesten immers 
hun ouders helpen om aan een voldoende gezinsinkomen te komen. Tijdens het veenseizoen liep aan 
het eind van de negentiende eeuw het schoolverzuim in Nij Beets op tot meer dan een derde van het 
totaal aantal leerlingen 
De huisvesting van velen was slecht. U hebt dat met één blik over het terrein van het museum, 

kunnen zien. Het bestaan was armoedig. Meester Nawijn constateerde 
dat veenarbeiderskinderen vaak zonder gegeten te hebben op school 
kwamen. Hij zorgde dat ze boterhammen kregen; de rode gemeenteraad 
van Opsterland zorgde voor schoolmelk. En dominee Van der Brugghen 
hield in dit kerkje zijn preken met snert na, zodat de arbeiders van Beets 
niet alleen in geestelijk opzicht gevoed zouden worden. 
De gedwongen nering in de winkel van de veenbaas – het verplicht kopen 
tegen prijzen die  een kwart hoger lagen dan in de normale winkel – op 
straffe van ontslag; de slechte voedingssituatie; het analfabetisme; de 
crisis in landbouw en veenderij – ik kan nog een hele tijd over de 
ellendige toestand van de arbeiders doorgaan. Maar het was wel Nij 
Beets, een honderd jaar geleden. 
Een achturige werkdag, kies- en stemrecht, sociale wetgeving, 
arbeidsbescherming, recht en brood voor allen,  bevrijding uit de slavernij 
– het waren geen zaken waar de arbeiders uit Nij Beets toen uitzicht op 

hadden. 
 
Maar toch: velen schaarden zich achter de rode vaan ene kozen voor de socialistische beweging en 
de vakbeweging. En ze schaarden zich achter de voorman van die beweging, de ex-predikant 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, die in april 1890 voor het eerst in Nij Beets was geweest en de 
stakende veenarbeiders op het appčl – de vergadering van de stakers – had toegesproken. Domela 
Nieuwenhuis had als Tweede Kamerlid de minister geďnterpelleerd over de wantoestanden in de 
venen en hij had het ook nu weer voor de stakende veenarbeiders opgenomen.. In Friesland 
noemden de arbeiders hem vertederd ‘ús ferlosser’. Zelf vond Domela dat maar niets. De arbeiders 
moesten zich organiseren, een voorbeeld vormen voor anderen – dan zouden ze hun eigen verlosser 
zijn. 
 
Toen in 1890 voor het eerst in Nederland de Eerste Mei zou worden gevierd, zaten de arbeiders van 
Beets midden in een staking. Het ging om een loonsverhoging van 10% en de strijd ging hard tegen 
hard. Ze waren vol geloof dat hun staking zou slagen en ze hadden de volle steun van de toen nog 
kleine socialistische beweging. Hun staking ging ook niet meer, zoals dat vroeger was geweest, alleen 
om de centen; hun actie was deel geworden van de strijd om een menswaardig leven en voor een 
andere, meer rechtvaardige maatschappij. De booschap van het socialisme had in de zompige 
landerijen van Nij Beets wortel geschoten. En 1 Mei was ook voor hen de Dag van de Arbeid 
geworden. 

Tjepke ‘masterke’ Nawijn, 
socialistisch onderwijzer in Nij 
Beets 
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De eerste Meimeeting in Nederland vond op 27 april 1890 te Leeuwarden plaats. Vanwege de grote 
belangstelling gebeurde dat op twee plaatsen: een stuk land aan Achter de Hoven en zaal Van der 
Wielen (nu Zalen Schaaf). Geen andere zaalhouder in de stad was bereid een zaal aan de socialisten 
te verhuren. Het was niet alleen de eerste maar ook de grootste meeting die dag in Nederland. Tien- 
tot twaalfduizend mensen waren er, uit alle delen van Friesland. Ze werden aangevoerd met extra-
treinen, stoomboten, trams. Uit Het Bildt een stoet van 600 mannen in rijen van vier en daarachter 
vijftien rijtuigen met vrouwen en kinderen. Ze maakten diepe indruk, omdat zij midden in een grote 
staking stonden, gevoerd door hun landarbeidersbond ‘Broedertrouw’. Maar er waren ook arbeiders 
uit Nij Beets bij. 
 
Al zullen het er niet veel geweest zijn, omdat ze het geld niet hadden voor de stoomboot, die vanuit 
Oldeboorn naar Leeuwaden vertrok. Wie wel ging, was ‘Lytse Melle’ Lageveen uit Beets. Hij 
had Masterke Nawijn om een rode strik gevraagd. Ze had voor hem twee rode kwasten van een 
gordijnkoord, die aan weerszijden van de pet werden gespeld. En ook meester Nawijn was erbij. Van 
de meeting weet meester Nawijn weinig te vertellen in zijn herinneringen. Hij overlegde met de 
regionale socialistische voormannen Tjeerd Stienstra, Geert Lourens van der Zwaag en Rindert van 
Zinderen Bakker over de werkstaking in Nij Beets. 
 
De Leeuwarder meiviering was georganiseerd door de Friese Volkspartij, een samenwerkingsverband 
van kiesrechtafdelingen en afdelingen van de Sociaal-Democratische Bond (SDB) van Domela 
Nieuwenhuis. Tijdens de rede van Vitus Bruinsma schuifelde de secretaris van de Volkspartij 
voorzichtig het podium op. Hij fluisterde Bruinsma iets in het oor, die naar zijn portemonnaie greep 
en Dijkstra een sleuteltje overhandigde. De collectebussen die tijdens de Meimeeting in Leeuwarden 
rondgingen voor de stakers in de venen van Nij Beets en de Tijnje waren zo vol, dat ze tussentijds 
geleegd moesten worden. De solidariteit had ook daadwerkelijk invulling gekregen. 
Ook ‘Lytse Melle’ uit Beets zal meegezongen hebben met het Strijdlied dat Plantinga op de wijze van 
de Marseillaise speciaal voor deze gelegenheid had gedicht: 

De roffel slaat, de vanen wapp’ren 
         ’t Kommando dondert: in ’t gelid!… 

         De rijen vullen zich met dapp’ren 
         Alleen de lafaard jankt en bidt. 

         Vooruit de teerling is geworpen, 
         De zucht naar vrijheid is ontwaakt, 

         De arbeid, die zijn ketens slaakt, 
         Staat op in steden en in dorpen. 

 

De traditie van de Eerste Mei 
 
U hoort het. De toon van dit Strijdlied is de retoriek van vroeger tijden. Hier wordt de Meigedachte 
verbeeld in het ontwaken van de zucht naar vrijheid. De Meigedachte – dat wil zeggen de zaken 
waarvoor de Eerste Mei stond – is sinds 1890 in tal van liederen uitgedragen. De Eerste Mei 
verbeeldt een gevoel van samenhorigheid en van eensgezindheid, van mensen die één zijn en 
gezamenlijk strijden voor dezelfde zaak. Saamhorigheid, niet alleen met al die mensen die bij elkaar 
kwamen, maar ook nationaal, ja, zelfs internationaal. 
Het was de metaalbewerker Adamas, die in 1895 dichtte: 

De dag waarop de proletaren 
         Begrensd door staatsverdrag of taak 

         zich om de rode vaandels scharen, 
         vereend, als internationaal 

De Eerste Mei was een toogdag, waarop je demonstreerde en liet zien, dat het om een ideaal ging, 
het socialistisch ideaal. Dat socialisme – daar waren we heilig van overtuigd – zou eens een ander 
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soort maatschappij brengen. Socialisten geloofden heilig in de komst van die toekomstige 
samenleving, waarin de arbeidersklasse een materieel beter en rechtvaardiger bestaan zou krijgen. 
Of zoals een traditioneel Meilied uit de vorige eeuw het verwoordde: 

Een maal zal een meidag komen 
         als er nimmer is geweest. 

         Dan zal d’armoe zijn verdwenen 
         zo voor groten als voor klenen. 

Een samenleving, waar aandacht zou zijn voor de armen en onterfden, waarin de maatschappelijke 
productie eerlijk verdeeld zou worden, waar welvaart zou heersen een geluk. Waarin vrijheid in de 
plaats zou zijn gekomen van onderdrukking. Waarin arbeiders het kiesrecht zouden bezitten, en 
arbeidsbescherming en sociale wetgeving zouden krijgen. Een samenleving ook, waarin er nooit meer 
oorlog zou zijn. Die idealen zijn, meer dan een eeuw lang, ieder jaar op de Eerste Mei, door 
miljoenen mensen over de gehele wereld, uitgedragen. 
 
De Eerste Mei, zoals die zo lang is gevierd, lijkt geschiedenis te zijn geworden. Zoals veel meer uit het 
rode verleden geschiedenis is geworden. Vandaag vieren we hier een Eerste Mei op een 
eerbiedwaardige plaats, maar wel in een museum. Ik denk dat het een prima initiatief is, maar wil 
hier toch wel duidelijk maken dat de viering van de Eerste Mei een levende zaak moet zijn. Geen 
linkse folklore, die geen binding meer heeft met de dagelijkse maatschappelijke werkelijkheid. De 
viering van de Eerste Mei mag geen Museumstuk worden, omdat de socialistische gedachte en 
inspiratie er nog niet aan toe zijn om in een museum bijgezet te worden. 
 

Afsluiting 
 
Ik keer terug tot die eerste Meidag in Leeuwarden in 1890. Die dag kwam het tot een breuk tussen 
een jonge Leeuwarder advocaat en zijn vader de wethouder, wiens huis de gehele dag vanwege de 
Meeting door de politie was bewaakt.  De zoon die naar de meeting was geweest, en daarvan vol 
indrukken teruggekeerd, raakte in een felle woordenwisseling met zijn vader verzeild. Hij zei 
definitief voor het socialisme te hebben gekozen. Op een gegeven moment beet hij zijn vader de 
volgende woorden toe: ’Denk niet, dat ik die zaak ooit ontrouw zal worden. Ik moet, het is mijn 
roeping’. 
Pieter Jelles Troelstra – ja, want om hem ging het – schreef een lang gedicht, om de Friezen te laten 
weten dat hij de roep der duizenden die naar vrijmaking van de arbeid streefden, had verstaan. Het 
heet In nije tiid. Met een fragment daaruit zou ik vandaag willen eindigen: 

Der giet in rop oer alle lannen, 
                   In rop om frijdom, witnis, ljocht; 

                   Der rűst in wurd lâns alle strannen, 
                   Dat seit, wat mannich herte tocht; 

                   Der skynt in sinne oer tűzen knoppen, 
                   Dy’t tsjuster hindre om har t’űntjaan, 

                   En skrouske fűgels wurde roppen 
                   Om ek de wjukken út te slaan; 

                   Der waait in wyn mei foarske twjirren 
                   Oer hiel de triljende ierde rűn; 

                   Wat fęststie lange, lange jierren, 
                   Falt no, fermôge, tsjin ’e grűn. – – 
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1 Mei 2002 
Column Gijs Wildeman 
2 mei 2019 
 
 
 
 
 
 

Weer geen 1 mei gevierd. Vooruit, een beetje, want in de middag heb ik nog rode rozen 
rondgebracht voor Zeister PvdA-leden. “Ik heb er vanmorgen nog aan gedacht”, zei een oude 
mevrouw van ver boven de tachtig. “Waaraan”, vroeg ik. “Aan de optochten, de rode vlaggetjes, 
morgenrood van de Stem des Volks en de sprekers over een betere toekomst.” 
 
Zelf ben ik niet groot geworden in de traditie van 1 mei. Maar toen ik in 1981 districtsbestuurder 
werd bij de Hout- en Bouwbond CNV vond ik wel direct dat de Dag van de Arbeid een vrije dag moest 
zijn, zoals overal in de wereld, Het CNV deed er trouwens niet veel aan. Maar voor mij is het de dag 
van de emancipatie van de arbeider, van de werkers in loondienst en van Karl Marx zijn woorden 
‘Proletariërs aller landen verenigt u’. Ik heb ook wel meegedaan in optochten en de vieringen in Zeist 
mee georganiseerd. 
 
Mijn mooiste 1 mei viering was in 2002. Voor mijn bond was ik weer eens actiecoördinator bij de 
bouwstaking. Een lange staking, niet zo massaal en met horten en stoten. Het conflict ging vooral 
over de reiskostenvergoeding. Om de moed erin te houden moesten we als landelijk actiecentrum 
telkens iets nieuws verzinnen, want er was al wel van enig verloop onder de stakers sprake. 
We bedachten om op 1 mei de Asfaltcentrales plat te leggen om zo ook de wegenbouw bij de staking 
te betrekken. Zelf was ik met onze algemeen secretaris en nu voorzitter van het CNV Arend van 
Wijngaarden bij Bruil Asfaltcentrale in Wageningen aan de Rijn.  
 

Ondanks dat het met koppen in de Telegraaf 
stond aangekondigd, was het voor velen toch 
een verrassing. In snel tempo blokkeerden we 
de twee grote en kleine toegangspoorten met 
onze auto’s en spandoeken. Het leek wel een 
overval met een direct verslag van RTV 
Omroep Gelderland. 
 
Paniek in de tent. Een molenbaas ging 
helemaal door het lint. Hij was 
verantwoordelijk voor de Asfaltmolens. De 
man probeerde één van de auto’s van 
actievoerders in de plomp te duwen.  

Toen ik er net op tijd tussen kwam, wilde hij mij in het water gooien, maar ik stond mijn mannetje. 
Toen was is ook volop politie en die probeerde de boel te sussen. Ze wilden ons weg hebben. Dat 
waren we niet van plan. “Weet u dat dit niet mag”, zeiden ze. Ja, dat wisten we maar we deden het 
toch. We kwamen tot een afspraak. De haven voor aanvoer bleef open en de hekken dicht tot 13.00 
uur. Een toffe actie! 
 
Ergens anders in het land werd er toen al in het geheim weer onderhandeld voor de Bouw-cao. En in 
de nacht van 1 op 2 mei was er een akkoord met een mooie loonsverhoging en tweemaal een 
eenmalige uitkering (Dat eenmalig heb ik nooit begrepen) De reisvergoeding ging nu volgens een 
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kilometerstabel. Hoe meer afgelegde kilometers hoe lager de vergoeding maar in de uitleg zei ik, hoe 
minder kilometers hoe hoger de vergoeding. Het akkoord was te laat om de stakers nog te berichten. 
Zo gold 2 mei nog als stakingsdag. Maar toen was de staking van zeven weken voorbij , 250.000 
stakingsdagen. Kosten, 12 miljoen euro. 
 
Het was mijn mooiste 1 meiviering Met het opschrijven van dit verhaal, neem ik me voor om volgend 
jaar weer iets te doen met 1 mei. Naar een manifestatie of zelf iets organiseren. Desnoods ga ik 
staken. 
 


