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"Dat had ik niet gedacht, dat dat mogelijk zotJ zLTn: opkapitalistische basis te produceren, de overheid daarvan te
betalen en ook nog te zorgen dat de werklozen in levenblijven. Dat blijkt dus te kunnen. Maar hoe 1ang, dat is nog
maar de vraag", aldus de radencommunist Jan Appel in zi1nlaatste interview. Op 4 mei 1985 is hij in zL3n woonplaats
Maastricht overleden, 94 jaar oud.

De in 1890 in Duitsland geboren Jan Appel is een van debelangrijkste grondleggers geweest van het radencommunisme.
In Nederland genieten namen als Herman Gorter en Anton
Pannekoek meer bekendheid. Dat is vooral te wijten aan
Appels buitengevroon bescheiden karakter. Ook dit interviewgaf hij slechts onder voorwaarde dat het zou gaan om zlln
ervaringen, niet om zijn persoon.

Het radencommunisme is ontstaan in de Duitse revolutie van
1918 die een einde maakte aan de eerste wereldoorlog. Europa
was een grote chaos. In Rusland werden fel1e gevechten
geleverd tussen het revolutionaire Rode Leger en de contra'sof Witrussen' die steun kregen van Franse, Engelse en
Amerikaanse interventietroepen. In Duitsland kwamen arbei-
ders in opstand, aanvankelijk tegen de oorlog; maar al snel
groeiden die opstanden uit tot een beweging van arbeiders-
raden die bedrijven bezetten voordat zet vee1a1 bloedig,
werden neergeslagen.

TJiOEILISATIE
Jan Appel was 24 jaar toen in 1914 de eerste wereldoorlog
uitbrak. Net als ziln vader was hij actief Iid van de Duitse
SDP. AIs strijdbaar arbeider geloofde ook hlj dat het
uitbreken van de wereldoorlog het sein zou zi3n voor eenrevolutionaire staking van het hele europese proletariaat.
De Tweede Socialistische Internationale had een daartoe
strekkende motie van Wladimir Lenin en Rosa Luxemburg a1 in
1907 aangenomen.

"fk kan me nog goed herinneren, hoe ik gemobiliseerd werd in
een grote kolonne van drie of vierduizend mensen. Hoe de
algemene stemming was is moeilijk te zeggen, maar wij als
sociaaldemocraten dachten laat ons maar eerst dat geweer in
handen krijgen, dan zullen we we1 eens zien wat er van de
oorlog komt ".
"De dag voor die mobilisatie
demons t rat i e tegen de oor 1og
miljoen mensen. Ik heb daar
dat de SDAP zou oproepen tot
er niet aan mee zo:lden doen.
voorbereid. tt

was er in Hamburg nog een
geweest van een half tot een

ook meegelopen. Wi j verwachtten
sabotage van de oorlog, dat we
Daar waren we min of meer op

"Maar toen we daar zo marcheerden naar de mobilisatiebestem-
ming hoorden we twee of drie officieren hardop met elkaarpraten. Wij luisterden daar met gespitste oren naar, wantwij wisten niet wat er verder in het land gebeurde. Zevertelden elkaar van de redevoering van keizer Wilhelm in deRijksdag, de officiele oorlogsverklaring. En dat de Rijksdagdie verklaring had ondersteund. A1leen Karl Liebknecht had
tegen gestemd. De rest van de SDAP stemde met de conserva-
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tieven mee. Dat was voor ons een k1ap. Wij bleven a1s
eenlingen aan ons 1ot overgeleverd. Als we in opstani zouden
komen zouden we worden neergeschoten. Van een opstanrl of
algemene staking kon op dat moment dus niets meer terecht
komen. t'

"fn 1916 werC ik naar de loopgraven bij Verdun gestuurd.
Achteraf is bekencl ceworCen iat iaar twee-en-een-half
miljoen mensen gedood zi3n, in een krenkzinnlge poging Cie
ve-etin9 te \i eroveren. Krankzinnige mensen iie het comnando
haiden over miljoenen, orn ze Ce dooo in te jagen. Ik begreep
a1 toen ik er kvran: Je kornt hier niet leveno' uit of je moeter wat aan Coen'. Dat besprak ik ook met iemand anders. Toen
heb ik nje eenvoucig Coor nri jn hand geschoten. Niet verteld
Cat ik het ze\f hao gedaan. En zo kwam ik bij het front weg
en weer terug in mijn beroep van scheepsbouwer."
---.-..:KOLEN2AXKEN
In decernber 1917 kreeg ik werk als voorrnan op de Vulkan in
HamburE, een scheepswerf met honCerciulzend arbeiders. Daar
werCen op dat mon,ent vi jf onierzeebot.en gebouwd. Twee boten
lagen al in het water, moesten a1leen ncg afgewerkt worien.
Dal kwan maar niet k1aar, orndat Ce arbeic:ers iat tegenwerk-ten. fmmers, a1s het klaar was moesten ze naar het front.
Dat was Cus voorafgegaan aan wat nu volgt."
Jan heeft moeite met Ce vertelling, ziin geheuEen komt nog
maar in brokken naer boven. Dat ziL hem iv.,ars en dan breekt
hij af, telkens als ik het gevoel heb cat hij een belang-
ri jke conclusie wil trekken. l,'1aar c:at vinCt hi j dan juist
ze\f heel cnbelangri:k. "Jij vraagt, maar ik weet niet of ik
konkreet antwoorc heb", verzucht hij Can in ziTn gebroken
Neoerlands net DulL-e accent. I4aar het verhaal over Hain;urg
vertelt h j. f '$,,eer vol energie.
"CF eeil rneaniag, novenber 191t,
bij elkear toen Ce kameraden uit
h,eekeni o? eii neer- erean kwaliien
vloot in opstani was qckoi'^ien en
kleerwakker, "

zater: we rnet ie hele ploeg
Kiel -iie penCelc'en eli.t
en vertelien iat ie Duitse

teruggekeeri. ?;ij werien

"De vl-oot haC van ie keizer opcracht gekrecen cle einCover-riinninq op EngeJ.ani te bevechten. Vanuit de ooriogshavens
Kiei en l;i1hel-r:shafen waren ze naar Ce Engelse kust vertrok-
ken. De stemming onier Ce matrozen, vooral onCer Ce ketel-
sLokers -het waren nog stoomschepen natuurlijr- was slecht.
Zi3 wisten: Cit worit onze oncerganE, Cit kunnen we nooit
w j-nnen. Twee uu r tevoren was al een zeesJ-ag ceweest, onbe-
s1ist l rirdir rnet grote verliezen aan weerszi jden. "
"Er waren ai wat iingen voorqevallen. In plaats van de
Duitse vlag haiden matrozen lege kolenzakken aan de mast
gehesen. Daar waren een paar matrozen vocr gestraft. Uitprotest daartegen zetten de ketelstokers de machines stop.
Geen vuur meer, geen stoorn. Toen moest iedereen aan dek
komen. Ze wisten r"ie het gedaan hadden. De kapitein, een
baron of zoiets, riep enkele mannen naar voren. Hij deelie
ze mee o'at ze zich schuliig hadden gemaakt aan dienstv;eig-ering in oorlogstiji en schoot ze neer.t'
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"Eaar Caar waren ze op voorbereii: De kapitein werc ookdoodgeschoten. De officieren wercen gegrepen en vastcezet.Het bevel werd overgenonien. Dal ging zover dat a1le ancjere
schepen cat ook deden. Dus dat rnoet van tevoren afgesprokenzijn en voorbereid. Door Ce n:atrozen ze1f, want partiJ ofvakbond haioen ze niet. Voor de officieren rnoet het stilge-houden ziTn wanL iie rr.oesten natuurli jk niet beEriipen cjatdit hun einde zou zijn. Toen de vloot terugkwam wero hetleger op z,e afgestuurd. Maar de schepen hadcen vee] sterkere
wapens dus die confrontatie liep op niets uit, "

KADTRTEDEN
"Dat werc cus allemaai ioor die mensen uit Kiel verLeli.
Niemand van ons wist caar iets van. I^li j zaten iaar niet eengloeg va.n vierentwintig. Arbeiders cie blij waren clat zeniet naar het front hoefcenr o€t a1s ik. ze n:ochten mij welofiicat ik verantwoordelijk was voor het invullen ven cewerkstaten voor het stukloon. Daar hai ik een zekere handig-heiC in. "

"Ik begreep dus, en iie anderen begrepen Cat ook, clat Citeen mogelijkheic was voor een omwenteling. lJant a1s ie vlootbegonnen v;as moesten anderen dat voortzetten. rk was toenlid van een illegale organisatie van inensen uit cle SociaalDemokratische Arbeicers parti j, die later ce cor,mun j.stischepartij, KPD, zouden vormen. Ik zei dus: Jongens, nou beginthet, we rnoeten een vergadering beleggen, hier, in hetbecrijf, en de zaak in beweging zetten. En toen kwarnen eranieren bii, van aniere ploegen en die zeicen, wees voor-zichtigr laten we iat niet openlijk coen. Als we het bekenc
maken hebben ze macht over ons, en dan hangen we."
"Er gingen ock stemmrnen op om een vergaiering van kaieriedenle houcren. Dat waren Cus Ce 1ui van Ce metaalarbeiciersbonCcie dat zelden. zo gebeurde het in feite ook. t{aar tegelijkwaren er een heleboel arbeicers die zeicen van: ik wil erook bij zijn, ik heb ook wat te vertellen. Dus dat werc eenkacerlecenvergacering van we1 irie of vierhonderc man."
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"ik riep oP tct
anCere beirilven
breersLani tegen:
kontakt apneffen
r:seten iaar ien

een sLakinq, een e1g€Triene stakinq
. Ik v,,'ist zc geuw cok nixs beters
Dat kunner: ue niel Co€Ilr wt ncel

net de bcnc en *e Fartij in !ler;bu
cv€r besliss€i']. ?'

c*k i.n
. iaar k\..'ar
e. eersr
TC_ r iie

"fk begreep dat toen niet Zot nu wel. Die mensen h'EE€Ir bang
Cat we geisoleeri zouden vrorCen. Daar dacht ik toen niet
aan. Iiu ik meer dan zestig iaar ouder ben, snaP ik Cat wel.
14aar toch, als je aan cie angst toegeeft, can gebeurt er
uiteinieli jk toin niets. Dus ik zei toen: Laten we vri j'wi1-
ligers zoeIen die naar het BesenbinCerhof gaan en iaar het
voorstel van Ce algernene staking ioorzetten.' De Besen-
binCerhof , o'at v,raS het kantoor van de vakcentrale in Iiain-
burg. Nou, daar stenCe ieCereen mee in."
"Achteraf ienk ik oUr wat 1s oat een algenene staking? Dat
is toch ook niks? 'n'e hadden geen waPensr we haioen niks ' A1s
v,re een militaire macht tegenover onS kregen, waL rian?"

GEKKENHUIS
"Met zeventien vrijwilligers gingen we oP weg. Om ongeveer
negen uur 's ochLends kwamen we oP de Besenbinderhof aan.
Diskussie. Nee dat ging niet. Er was een senator van de
Hamburgse gemeente raad, die riep: Een algemene sbaking, oP
dit moment, dat is een idee uit het gekkenhuis!'Daar kun je
nu om lachen, maar wij stonden daar en naar buiten toe was
er nog niets bekend. En hij was de senator, de man van de
politieke partij die dus zogezegi, die algemene staking zoo
moeten leiden. Wij werden door dertienduizend mensen ge-
stuurd orn dat te zeggen. En hij gaf ons een klap in het
gezicht. "

"Maar wij wisten dat we een revolutie waren begonnen. A1s we
dat niet verCer zouden Coorzetten, dan Zou het ons al1emaa1
het leven kosten. Dat wist iedereen. En dat is hlat mensen
nodig hebben om een revoluLie door te zetten."
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'rltij bleven ioorciscussi€ren. Diverse burokraten kwamenerbij en gingen weer weg. Het was een discussie zonder eindtoen tegen twaalf uur ineens Erole groepen arbeiders van dewerf Bloom und voss het gebouw kwamen binnenlopen. Die warenintussen ook op de hoogte geraakt €rrr anders ais op devulkan, hadden zL) niet besloten af te wachten. zii bestorm-den a1s het ware de Besenbinderhof. onze discussie was ineen keer afgelopen."
"Dat kan je je niet voorstellen hoe een stormvloec coor cehoofcen van a1 die mensen ging. Dat was ongelooflijk wat eral1emaa1 moEelijk was toen a1 die mensen losbarsten. BijBloom und voss werd gezegc dat op ce vulkanwerf opstanduitgebroken was. waarop zij in grote drommen naar ce direk-tie gingen. En in de kantine gooicen ze de ketels door deruiten van de keuken. Het eten was daar heel slecht."
"fk vertel Cit, om Le laten zien hoe uiteindelijk dierevolutionaire omslag gaat, hoe moeilijk het is om uit eenmaatschappelijke ordening los te breke,n. NieL alleen op ditgebied, op elk gebied. voordat dat in ce hoofden van a1lemensen doorzet, is er heel wat voor nodig,',
"Die vakbondsbestuurders en politici in de Besenbinderhofwaren op gegeven moment verdwenen. Niemanc miste ze. Er vierdeen vergadering belegc in de grote conferentiezaal van hetgebouw. Toestemming werc daar a1 niet meer vcor gevraagd.Daar dacht niemand meer aan."
"Die grote zaaT was knarvol. Er werden recevoeringen gehou-den en op gegeven moment kwamen er matrozen met rode vaan-tjes aan hun pet. Mensen die er toen nog bij wilden moestenover de schouders van anderen om op het podium te komen. Alsik daar nog aan denk can ga ik huiIen." Jan kucht eens flinkvoor hij verder gaat.
"ou:f een algernene staking werc niet meer gesproken. Datstadium was a1 voorbij. Het was opstand. Nu wlren er genoeg
mensen die durfden. Ar zoL) het hun leven kosten. I'Iaarpolitiebureaux: stormenderhand werden cie genomen en de
wapens uitgedeeld.'

VERRAAD
De DuiLse revorubie is uiteindelijk mislukt. De revorutio-naire arbeiders beschuldigden de leiding van de sDp vanverraad, De sDp had de macht overgenomen van de naar Neder-land gevluchte keizer. De republiek was uitgeroepen en ce
sDP wilce de nieuwe staatsmacht niet door massabewegingenlaten onderrni jnen.

De revolutionaire vleugel van ce sDp besloot toen tot deoprichting van de KPD, de Kommunistische partei Deutschland.Jan Appel was een van de eerste lecen. Maar toen ook de KpDde parlementaire weg koos sloot hij zich aan bij de oprich-ters van de Kommunistische Arbeiter partei Deustschland. rnce ogen van de KAPD hac ce KpD op haar beurt de arbeiders-klasse t'verraden".
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Zestig jaar later neernt Jan Appel die terminologie niet meer
zo snel in de rnond. "h'i j waren met te weinigen. Tevee1
arbeiCers bleven tenslotte geloven in de sociaal-democratie,
in het parlement. En de revolutionairen waren onvoldoende
voorbereid op <ie probleinen die de revolutie stelde. "

"Het was geloof ik, in Duisburg. Op gegeven moment vrerden we
belegerd door het 1eger. De regering eiste het inleveren van
de wapens. Wij wisten dat we tegen een overmacht stonden. Ide
namen kontakt op met de kameraden in Berlijn en overal in
Duitsland: of we op hun solidariteit konden rekenen. Wij
kunnen ju11ie nieL helpen', zeiden z€r we krijgen daar de
mensen niet meer voor op straat. Dus wij besloten de wapens
niet te gebruiken. Het leger nam Ce stai in en ging geweldig
te keer. Jd, wat denk je Can achteraf. A1s je nu de gevolgen
kent, a1s je Cenkt aan ie tweede wereICoorlog.."
l'Iaar a1s ju11ie je hadden verzet, waren juI1ie zinloos in Ce
pan gehakt, werp ik tegen. "Dat weet je nooit", zegt Jan,
"misschien haC onze wanhoopsCaad Loch het revolutionaire
vuur weer aangewakkerd, zouden soldaten hebben geceserteerd,
zouden andere steden toch weer de strijd opnemen. Je kunt
dat nooit van tevoren zeggen."

Jan Appel zat in het Roergebied toen in apriT L920 in
Berlijn het eerste congres gehouden werC van de KAPD. Het
congres besloot tegen het verraad van de KPD een klacht in
te dienen bij Ce Komintern, de Communistische Internationa.le
die haar zetel in l4oskou had. Jan Appel en Franz Jung werden
aangewezen als de afgezanten die Ceze boodschap moesten
overbrengen.

"In Polen vochten Russische troepen tegen PooIse en Franselegers. Dus over land was Rusland praktisch onbereikbaar. tr{e
wisten niet zeker of Ce Russische kust weer in handen van deBolsjewiki was, maar we hadden een kranteberichtje gelezen
dat de Amerikaanse troepen zich uit dit gebied zouden hebben
teruggetrokken." uIk kende een kameraad, Hermann Kniifkendie matroos was op de stoomtravller Senator Schr6der. Hi jging accoord en ook het grootste deel van de bemanning zotJ
meedoen. Franz Jung en ik, en nog een revolutionaire matroos
gingen als blinde passagiers aan boord. Ter hoogte vanHelgoland kwamen we met onze wapens tevoorschijn, zetten dekapitein en de officieren af en sloten ze op in de voor-kajuit. "
"ons pran was om de Noorse kust heen te varen en de Rus-sische havenstad Archangelsk of Moermansk te bereiken. Terhoogte van Hammerfest kregen we storm en zware sneeuwval enbovendien hadden we nogal een slechte kaart. Tien dagen langhebben we practisch geen oog dicht gedaan."
I'op precies r mei 1920 voeren we het fjord van Alexandrowskbinnen, een voorhaven van Moermansk. De Amerikaanse inter-venLie troepen bleken de praats nog maar kort daarvoorverl"aten te hebben. rn Moermansk werden we als kameradenontvangen. Iqaar het waren moeilijke omstaniigheden. Eten wasnauwelijks te krijgen, caar kwamen ze eerlijk voor uit. Detreinreis naar petersburg duurce drie-en-een-ha1ve dag,vanwege de chaotische toestanden onCerweg."
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"fn Petersburg haCden we een ontmoeting met Sinowjew, ie
voorzitter van de Komintern. Daarna ging het verder naar
Moskou voor een ontvanEst Ccor het uitvoerenC comite van de
Komintern. wat Caar precies gezec,d weri weet ik niet meer.
Iuiaar ze waren in ieder geval niet enthousiast. Een echt
antwoord kregen we niet, behalve dan dat we noE door Lenin
zelf ontvangen zouden worcen." "Dat duurde ook weer een
ti jdr rrlddr toen werden v;e toch inderiaad door Lenin ont-
vangen. Hij had het noE niet gedrukte rnanuscript bij zich
van zi3n brochure De kincerziekte van het communisme' .
Daaruit las hij zLJn antwoord voor. Hij was het helemaal
eens met de leiding van Ce KPD, t,'3dr we ons juist van hadden
afgesplitst. "

Achteraf gezien had Jan zich de rnoeite kunnen besparen. De
kloof tussen Lenin-comrnunisme en wat later pas radencom-
munisme' genoemd werd, was toen a1 niet meer te overbruggen

De radencommunisten namen heb marxistische idee van een
dictatuur van het proletariaat' letterlijk: Ce arbeiders
moesten het voor het zeggen hebben. Lenin en Ce grote
communistische partijen van West-Europa vatten daarentegen
het begrip op als een Ciktatuur van de proletarische partij.
"Zolang de massa nog niet zover is, moet de communistischeparLij a1s bewuste voorhoede de leiding nernen in de revolu-
tie", schreef een leninistisch ideoloog uit Cie tijd.
"Wat dat was, konden we toe
Jan Appel . " In lt{os kou hadie
hoogte te stel len van Ce s i
er in Moskou druk gediskuss
boeren. Want de kleinere bo
staatsverordeningen, Ze wei
schreven hoeveelheCen te pr
ook voor eigen behoefte wil
opgepakt en naar Siberie ve
i n l{os kou war en . Daa r hebbe
gediskussieerd, of Cat we1

n a1 in de praktijk zLen'', zegt
n we a1le gelegenheid ons op Ce
tuatie daar. To€rlr in 192A, werd
ieerd over de situatie van ie
eren kwamen in conflict met Ce
gerden de Coor Moskou voorge-
oducer€il r met het a rgument Cat ze
den werken. Die boeren werden
rbannen. Juist in L920t toen wij
n Ce rnensen onder el kaar overjuist vras. tr

-1ffiffi
$t'j'*i.. #

"i t'. .41"*
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"Dat waren revolutionaire vraagstukken van die tijd. Lenin
en zijn kameraden gebruikten daar hun macht voor. Zi) hebben
het gezag op die mensen afgestuurd t z€ oPgePakt. en naar
SiUeiie verLannen. De angst voor die macht maakte tenslotte
dat de landbouwers gehoorzaamden. Maar daardoor is de
landbouw in Rusland achtergebleven. Ze hebben gemeend dat ze
zoveel graan konden produceren dat ze met zt n al1en te eten
hadden. Maar nu Dogr jaar in, jaar uit, wordt het graan
ingevoerd uit Amerika."

De meningsverschillen tussen leninisten' en revolutionai-
ren, spiisten zich toe op het derCe kongres van Ce Kom-
intern, juli Lgzl-. De KPD pleitte, in navolging van Lenin,
voor het werken in vakbonden en parlement. Jan Appel verde-
digde het KAPD standPunt.

l,lax Hempel is de schuilnaarn waaronder hij in Ce notulen Van
dat kongres Voorkomt: "Nu de revolutie gekomen is, stellen
zich anoere taken. Wij moeten erkennen Cab de oude arbei-
dersbeweging oP de verkeerde weg zLL. Wij moeten een nieuwe,
een revoiutioniire striji voeren en (.,) dus zeggen wij, de
communisten moeten het proletariaat ertoe brengen zich per
bedrijf, per arbeicsplaats te organiseren met een heel
uitcrui<lei:. jk doel: oe produktie, ce procuktiel<rachten, de
fabrieken, iat a11es in eigen hand Ee nemen.''

Het was vechten Legen Ce bierkaai. "Het enthousiasme Voor Ce
Russische revolutie was nog te groot", schrijft de histori-
cus Wolfgang Abendroth over deze periode. Het kongres droeg
de KAeD op iich net als Ce KPD in de vakbondstrijd te werpen
en mee te-Coen aan parlementsverkiezingen. Daarop besloot de
KAPD uit de Komintern te staPPen.

Jan Appels Grondbeginselen der com:Lunistische proCuktie en
distributie is een van de belangrijkste theorie en van het
radencommunisme. Karl Marx had zlch vooral bezig gehouden
met de beschrijving van de feitelijke toestand onder heb
kapitalisme. Hoe dat omver geworpen rnoest worden, daar kwam
hil niet aan toe omdat ie arbeidersbeweging in de negentien-
de eeuw daar nog niet aan toe was. Jan Appel za-g in de
bedrijfsbezetting'en van Ce DuiLse revolutie van 19IB -de
radenbeweging een vingerwi Szing hoe die omverwerping dan
we1 moest verlopen. In ieder geval anders als in het staats-
kapitalisme van Lenin.
"De Russische arbeider is loonarbeiCer, hij t+crCt uitge-
buit!", a1dus de Grondbeginselen', "En hij moet om zijn
loon strijden tegen het machtigste apparaat cat de wereld
kent. tt
rrDe opheffing der loonarbeid, daarvan stralen a1le gedachten
uit. bns onderzoek voert tot de conclusie, dat de arbeiders,
in massabewegingen aan Ce macht gekomen, deze politieke
macht alleen kunnen houden, aIs Ze in het economisch leven
Ce loonarbeid afschaffen door'de arbeidstijd als centrale as
te nemen, waaromheen zich het economisch leven beweeEt."
Een maatschappij zonder uitbuiting is voor Jan APPeI een
"associatie van vrije en gelijke producenten". In zotn
maatschappij zLSn werkgevers overbocig en werknemers
zel-f producenten geworden.
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::: ,,Zoo eenvoudig de grondslag van d: *ect.
heersching der arbeidersklasse is, zoo een-
voudig is ook de formuleering van het
opheffen der loonslaverng (al is de praktische
doorvoering dan ook niet zoo eenvoudig I)

Deze opheffiing kan alleen daarin liggen, dat
de scheiding van arbeid en arbeidsproduct -

r e c h t over het arbeidsproduct en dus ook
over de productiemiddelen weer aan de

arbeiders komt".
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fntussen werd Jan Appel in Duitsland nog steeds gezocht
wegens ka.ping van de Senator Schr6der Onder de schuil-
naam Jan A.rndt ging hij door het leven. Soms hield hij
redevoeringen in het openbaar maar na afloop moest hij Cansnel maken dat hij weg kwam. Dat ging goed tot november
1923.

"f k werd gepakt voor een roofoverval. Ilet was ti jciens Cemilitaire bezetting van het Roergebiec Coor Franse, Engelse
en Belgische troepen. Bij de ondertekening van het vredes-
verdrag van Versaille in 1919 had de Duitse regering zLchverplicht tot een afbetaling van Ce oorlogsschulC van tweemiljoen mark per jaar in goud. fn L923 weigerde de Duitse
regering dat nog langer te doen. Daar volgde dan Ce bezet-ting van het Roergebied op. De Duitse regering riep toen een
algemene staking in het Roergebied uit. De arbeiCers die
daarvoor in aanmerking kwamen kregen steun."
I'Nergens was meer iets te krijgen. De inflatie was ver-schrikkelijk. De steun die ik kreeg was een half miljoen
mark per week. Maar je kon er niets voor kopen. Er was eengrote zwarte markt in buitenlands ge1d. In DusselCorf
zwierven voortdurend troepen door de straten om mensen op te
pakken die handel dreven. AIs er politie kwam gooiden de
mensen hun vraar in de portiekjes of Ce keldergaten. Wie
handig was kon het daar later weer uithalen. Oag was nu echt
anarchie. Ik heb toen samen met anderen ergens kaas, geloof
ik, te pakken kunnen krijgen. Dat hebben we verdeeld onder
elkaar. Dat was de roofoverval. r'

Daar in de gevangenis is hij toen Das -Kapibal van Karl
Marx gaan lezen. In L966 tekende Wolfgang Abendroth het
volgende interview met hem op: "Door daL boek ging ik de
kapitalistische wereld zien zoals ik hem als revolutionaire
arbeider tot dan toe nog niet gezien had. Hoe die wereld een
wetrnatige ontwikkeling vo1gt, haar eigen ordening langzaam
opbouwt, maatschappelijke toestanden uit Ce voorkapitalis-
tische werelC overwint, nieuwe tegenstellingen binnen de
kapitalistische rnaatschappij onEvrikkelt. "

'rk begreep hoe de kapitalistische maatschappij de werkende
mensen onteigent van hun grond, van hun produktiemiicrelen en
ook van datgene wat de producenEen opbrengen. De beschikking
daarover en iaardoor de beschikking over de mensen die in
deze maatschappij 1even, kornt in sbeeds minder handen
terecht.rl
"?;ij moesten onder ogen zien dat Cit ook voor de Russischerevolutie golC; dat de Russische communistische partij
geheel gecentraliseerC, met a1 het onderCrukkingsgeweld van
een staatsmachine, de centrale heerschappij over de ont-
eigenie producenten uitoefende".
Jan wist het voorarrest telkens te rekken door bezwaar te
maken tegen transport naar Hamburg. Daar wilden ze hem
veroordelen voor kaping van de Senator Schr Na 17
maanden ging hij can toch naar Hamburg en kreeg hij voor
zijn scheepskaping twee jaar en een maand met aftrek van
voorarrest. "
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l,1et een berg aantekeningen kwam hi j met Kerstmis 1925 de
gevangenis uit. De politieke situatie In Duitsland vras er
voor hem niet vriendelijker oP geworden. Van zLTn oude
kameraden van de KAPD kreeg hij niemand meer te sPreken. Het
Hamburgse arbeidsbureau bood hem drie maanden later een baan
op een werf in Zaano'arn. Zo kwam hi j in april L9?6 in I'leder-
lanC terecht.
Van een bekende had hij het adres meegekregen Van ilenk Canne
llei jer. De malaise in de radenbeweging had ook in Nederland
tot verschillende splitsingen geleiC. Henk Canne I'Iei jer was
de drijvende kracht achter de GIC, de Groep van fnternatio- -
nale Communisten die tot aan de tweede wereldoorlog probeer-
den ce strijd opnieuw aan Le wakkeren. Jan Appel vond bij
hen een warm onthaal en zi3n aantekeningen uit de gevangenis
werden aanleiding tot lange diskussie-avonden.
In 1930 deed de GIC de eerste uitgave van Jan Appels manu-
scripI het licht zien: De grondbeginselen der communistische
produktie en distributie." Het gestencilde boekwerkje van
1fg pagina's wilde een konkrete uitwerking geven van-het
marxistische begrip maatschappelijk gemiddelde arbeids-
tijC . Daarmee iou- Can o'e theoretische grondslag gelegd ziSn
voor een maatschappij zonder uitbuiting, met gelijk loon
voor ieder.
WERETDREVOLUTIE
Intussen is in Duitsland Hit1er aan de macht gekomen. Het
duurde niet lang of de Duitse justitie diende een uitleve-
ringsverzoek in. "fn april 1933 werd-ik bij de Amsterdamse
vreemdelingenpolitie geroePen. Commissaris Stoel van de
vreemdelingenpolitie was erg behulpzaam, hij adviseerde me
in beroep ie gaan. Het beroep werd afgewezen omdat Nederlanf
het verzoek Van een bevriende natie niet kon weigeren.
Stoet gaf me daarop veertien Cagen om rnijn persoonlijke
zaken [e regelen.i'De hinL was duidelijk, Jan Appel dook
weer onder, deze keer onder de naam Jan Vos.

"Ik raakte eraan gewend. Ik wist we1 wat heL betekende, e1I<
moment kon iemanc een hand op rnijn schouder leggen en
zegEen: ga maar mee. liaar ik ging maar gewoon door.t' Zo
gewoon ;,ras dat nou ook weer niet. Jan nam volop deel aan
Ce i11ega1iteit. Hij sloct zLch aan bij de verzetsgroep van
Sneevlieb, die ook na diens executie doorginE. A1s onderiui-
ker gaf Jan zelf onferCak aan weer anfere onierduikers.
Het. onderduiken was voor Jan zozeet een Lweede natuur
geworien dat hi j na oe bevri jiing de nooizaat'< van opduiken
niet zo in zag. "Dan moet ik b,eer belasting betal€n", grapte
hij. Iqaar in 1948 werd hij aangereden door een militaire
vrichtrl'agen en moest met een schedelbasisfractuur naar het
ziekenhuis. Dat dwong hem uit Ce illegaliteit te treden.
Opnieuw kwam hij bij commissaris Sfoet terecht. Het feit Cat
hij, een duitserr rd ce bevrijcinE niet boven r.;ater was
geIomen maakte hem verc]acht. Stoet aCviseerde hem getuigen-
verklaringen te verzamelen over zi3n activiteiten in het.
verzet. Drie-en-twintig gloedvolle verklaringen gaven hem
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z!3n verblijfsvergunning terug. Maar Ce vergunning was
tijdelijk en Jan moest beloven zlch niet met politiek te
zullen bemoeien. Van een aanvraag tot naturalisa.tie zag hij
af toen bleek dat men nog steeds over zi1n lijvig dossier
van voor de oorlog beschikte: "ze wisten alles". Pas in L969
kreeg Jan een verblijfsvergunning voor onbeperkte tijd.
Ondanks het verbod op politieke activiteit bleef Jan Appels
huis een trefcentrum van raCencommunisten. Vooral na Ce
studentenrevoltes van 1968, -Jan woonde inmiddels in t4aas-
tricht- zochten veel radikale jongeren hem daar op.

"Ik volg nog r.releens de berichten in de krant hoe ce econo-
mie in verschillende landen zich ontwikkelt. Dat is zeer
verschillend. Het is duidelijk cat Ce mensen die Ce leiCing
over het econornische leven in handen hebben wil1en dat de
mensen met het kapitalisme leven kunnen. Dat zeggen ze ook
zo."
"Dat had ik trouwens niet gedacht, dat dat mogelijk zou
zijn: op kapitalistische basis te proCuceren, de overheid
daarvan te betalen en ook nog te zorgen Cat de werklozen in
leven blijven. Dat blijkt dus te kunnen. Inlaar hoe 1ang, dat
is nog maar de vraag."
nMijn vroulr heeft het me laatst voorgelezen, het precieze
aantal'ben ik vergeten, zotn 31 of 41 procent leeft van eenuitkering. Dat de kapitalistische economie dat a11emaal kanbetalen zonder dat die mensen waarde produceren. Kunnen zedat vier, vijf jaar lang nog volhouden? Ik zie we1 dat hetheel anders is a1s twintig of dertig jaar geleden. Ze durvenniet haast iedereen werkloos te maken en haast niets meer teeten te geven, jaar in jaar uit. Ze weten dat ze dat nieE
volhouden. r'-

"Of het nu sociaal-dernokraten zi3n, liberalen of conserva-tieven, ze hebben altijd Ce mond vo1 over dingen die moetengebeuren, in de tweede kamer en in de regering. Maar blijk-baar is er toch geen p1an, zi3n er a11een de kapitalistische
plannen waar zo en zoveel geld ingestoken wordt om er dan
weer zoveel procent uit te halen. Of ze doen af en toe wat,in uiterste noodzaak. Op Ceze wankele basis functioneert het
nog. tt

t'Veel- mensen ienken nu dat tre
toeqaan. J&, Cat hocr je veel .

ireer naar een wereldocrLocr
i{aar viaarcin een CerCe werelC-
cmdat we Cat ge'r/eni zLJn.oorlog? We zeEgen iat rnakkelijk

iviaar CaL hoef t helernaal ni et . "
"Het vraagstuk hoe een cornmunistische of socialistische
omwenteling eruit moet zien moeL eigenliSk nog uitgeprobeeriworden, Cat is nog niet zover. Waar het orn gaat is dat er
een bewustwording komt op grote schaal oncer arbeidersmensendat zt3 hun eigen levenscrganisatie ter hand moeten nernen,
moeten opbouwen. Evenals een machtsorganisatie. Fioe dat
moet, daar weet ik zo ook geen antwoord op. Dat zal- degeschiedenis 1eren. "
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