STELLINGEN NAS 1893 - 1907
1.

Het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland is ten gronde gegaan door de
modernisering van de Nederlandse samenleving. Niet door zijn eigen dysfunktioneren
noch door de moderne vakbondsmensen.

2.

Het is onbegrijpelijk dat de rol van de Peugeots tijdens de politieke werkstaking van
1903 zo onderbelicht is gebleven.

3.

De ideeën van Henri Polak over de moderne vakbeweging komen vrijwel naadloos
overeen met de ideeën van Fred Taylor over de moderne arbeidsvoering.

4.

Post-modernisme zal de ideeën van de NAS-mensen van rond 1900 doen herleven
evenals dat gebeurd is met de ideeën van Maria Montessori.

5.

Literaire werken geven beter in een notedop aan wat de tijdgeest is dan een lange
analyse. En dat geldt evenzeer voor de anekdote.

6.

Ten onrechte is de SDAP nog niet beschreven vanuit het marketing-concept. De markt
van schaarse middelen (geld), kwaliteit van mensen en verdeling van macht spelen een
belangrijkere rol dan de ideologie.

7.

Het is tekenend voor de Nederlandse geschiedschrijving dat er een diskussie gevoerd
dient te worden of het NAS wel of niet syndicalistisch is. Beter is het het NAS zoals het
was in zijn kontekst te plaatsen.

8.

Alexander Cohen en Pieter Jelles Troelstra eindigen ex-aequo op de bovenste plaats in
de strijd voor de provocatie-prijs.

9.

Stakingen en akties worden beslist door de individuele inzet. Een historische analyse of
beschrijving kan nooit de gevoelens van de participanten op de juiste wijze weergeven.

10.

De anti-nomieën van de zuivere Rede van I. Kant zijn ten onrechte vergeten.

11.

Wil de moderne vakbeweging blijven bestaan, dan zal zij zich - evenals 100 jaar geleden
- dienen aan te passen aan de (postmoderne) tijdgeest.

12.

Het bestaan en het achterhalen van de waarheid is een typisch modern trekje. Een
postmodernist lacht om alle waarheden.

13.

Henri Polak is een overschat persoon. Door een specifieke situatie met de diamantindustrie en door het meedrijven op de golf van het modernisme is hij geslaagd.

