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EET ANARCHISTISCH naand.blad rtDe

Vrije[ van november 1965 Jazen we een
beschouwing van een zekere G.I. r g€titeld: ?t3an d.e TV uit uhr huis. rr Uit
deze beschouwing cíteren we!
ttDat cle mensen over het algemeen niet goed weten 1 wat ze t and.ers
zoud.en moeterrr r is niet zo verwonderli jk, als het oÍIS e a1s &rr&tchisten, Iijkt. A11een anarchÍsten kunnen vertellen, wat er in de
plaats van d.i-t systeem zoa kunnen bestaan. And.ere oplossingen
zíjn eenvoud.ig niet meer mogelijk. In d.e loop van de geschied.enis
z:-Jn imuers aIle denkbare regeringsvormen al uitgeprobeerd. Het
parlementaire ( d.emokratische ) stelsel, het stelsel van de
volksvertegenwoordiging, ís daarbij aIs nog het meest gunstige
uit d.e bus gekomen.Een stap verder kan er eenvoudis niet bestaan
voor mensen, d.1e aanvaardeÀr dat er een gezag moet zqn. (*. i. is
d.e wijziging van het kapitalistische systeem in een communÍstisch
(marxistiseh èr.z. )
geen stap vórder, maar I n verand.ering
"y.teem
op d.eze.lfd.e trede van d.e trap). Dus is het probleem voor hen onoplosbaar. en rest hen weinig and.ers d.an in een hoekje te g,aan
zitten kniezen en zo af en toe een beetje grommen, fk zJ'e niet
goed, hoe d.e huidige situatie and.ers geïnterpreteerd mo et word.en. IIet is een feit, d.at er wel- wordt gekankerd., maar weinig of
niets gedaan. En d.at de heren d.aarom met een gerust hart in hun
zetels zitten. Als er gestaakt wordt bijv. dan is dat voor meer
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nooit .ergens and.ers voor" Demonstraties e. d.. , waaruit een
lóón
werkelijk poli tl ek en revolutionair ber^nrs tnsn blijkt , word.en al tijd
gehoud.en d.oor een hand. j evol mensen en cl.at zi jn dan bovendien
meestal nog intellektuelen, op zíchzeLf dus al een kleine groep
van d.e bevolking. Deze uitingen van kritiek zin dan ook volkomen
onschad,elijk, op dezelfde uanier als een blad als De Vriie als onschad.eli jk zal word.en beschouwd. en d.aarom rustig: uit kan komen
omdat er maar een handjevol mensen achter staat. En wat kunnen
di e bereiken? Enf in, r^re zí jn ver af ven d e barrikad en , d'aat i s
Een reëeI dreigend Sevaar voor oni ed.ereen het wel over eens ,
t
dermijning van onze d,emokratief bestaat er niet. tr
Uit d.it citaat bIi jkt zonnekl aar ? dat d.e opvattingen van d.e anarchisten
al heel weinig met de onze gemeen hebben , ondanks he t f ei t , d.at zowel zt i
ïN

als wij anti-parlementariërs zlin. 0m een.voorbeel-d. te noemen: l/ij zl-en d.e
j als een proces, d.at zich door de zích verHet kapitalisme is bijvoorbeeld.
and.erend.e productieverhoudingen voltrekt.
groter
gekomen,
aantal mensen was, die het
omdat
er
een
kleiner
niet
of
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kapitalisme pïopageerden, omd.at ze dat zo' n g:oed systeem vond en. Integend.eel , het kapitalisme kreeg d e macht omd.at het f eod.al- e systeem niet meer
paste bU d.e verand.erd.e productieverhoudingen. Het kapitalisme, dat ztch in
d.e schoot van het f eod.alisme had ontwikkeld. e ÏÍ&s ged.wongen te vechten om
d.e macht, omdat het ztch ond.er het f eod.alisme niet vol-d.oend.e kon ontplooie.rr. Het was d.e bittere nood.zaak, d.ie de strijd. deed. ontbranden en niet het
id.ealisme. Het is dan ook niet zog d.at verechi]Iend.e regeringsvormen zijn
uitgeprobeerd, zoals G.I. ons in het bovenstaand.e citaat wil doen geloven,
en d.at d.aarbi j het stel-seI van d.e volksvertegenwoordiging als het meest
gunstige uit de bus is gekomen, EJke verandering van systeem is in wezen
niets and-ers d-an dat het systeem word.t aangepast aan d.e veranderd.e werkelijkheid.. Het kapitalistische stelsel heeft het feodalisme niet opgevolgd,
omd.at men d.acht B rrKom, laten we het nu Ínaar eens met het kapitalisme ga,an
proberen. tr Niets is mind.er vraar, want als d.at zo ware geweest e d.an had d.e
volgord.e inplaats van slavenriaatschappi j - f eod.alisme kapitalisme, bi jvoorbeeld. ook kunnen zrJn: kapitalisme slavenmaatschappij - feodalisme.
Dat is natuurlijk zo onlogisch al-s men maar denken kan. Door een wetmatige
ontwikkeling ontstond. uit d.e slavenmaatschappij het feod.alisme en uit het
f eod.al-isme het kapitalism.e o En d-aarbi j komt het kapitalisme niet als het
meest gunstige uit d.e bus, maar e1k volgend systeem is een vooruitgang ten
opzi-chte van het vorige.
Opr,rerkel i jk is tevens , dat d e anarchi sten zo weinig waard.e hechten aan
stakingen voor meer loon eïLZ. ) rnaar d.aarentegen al hun hoop en vertrouwen
hebben gesteld. in het id.ealisme en d.e daaruit voortspruitende d.einonstraties, die volgens hen dan bl j- jk g'even r,/an een politiek-, revolutionair bewust ztjn. Z\ hebben er blijkbaar geen enkel- idee van, dat we Ín een klassenmaatschappij leven en d-at het d.e botsing d.er kl-assen 1s d-ie schud-t en trekt
aan het fund.ament van het bestaand.e stelsel , en niet het id-ealisme, het
politiek-, revolutÍonai-r bei'rus tztjn. I{et was geen ideal-isme, d-at het slavenleger ond-er leiding \ran Spartacus ten strijd.e deed. trekken tegen het Romeinse ri jk. Evenmin r^ras het 1d.ealisme, d.at d.e burgerli jke revolutie in
Frankrijk bewerkstelligd.e en het welslagen van d.e (burgerli-jke) Russische
revol-utie varL 1911 was zeket niet te d-anken aan d.e id.ealisten. Zeer zeker
waren het oo}<. niet de id.eaListen, d.ie tijd-ens de Roeropstand in het voorja.ar van 1920 d.e Duitse Reichswehr versloegen. Dat waren d.e arbeid.e rs, En
d.e id.eali,sten? Die waren hét, d,ie in onderlinge samenrrerklng met Pruisisch
Jonk'erdom en Reichswehr met het Biel ef el-d-er Abkommen de Roeropstand d.e nek
omd.raaid-eno '' Ja, Jat het is wel beroerd. voor de id.ealistenr maar d.e historie spreekt 'rn d.uidelijke ta,al voor wie rriet in het id.ealisme is verstrikt.
Bij elke opstand,-bij elke revolutj-e blUkt steed.s weer, d.at d.e id.ealisten
niets'tot stand. kunnen brengen en d.at het de arbeid.ers :ztjn, die het bestaande systeem bed.reigen, Ja, dezelf d.e arbeiders, .d.ie wars zi jn van id.ealismer:'socíalismer opstand.rrevolutie en wat al niet meer ? maar d.ie, ged.reven d.oor belangen en zaken, d.ie hen d.irect raken, in staat blijken te zijn
het bestaand.e systeem zoal niet omver te werpen, d.an toch zeker op zLJn
grond.vesten te d-oen schud-d.en.
I,{e kunnen ons niet herinneren, d-at er bijvoorbeeld hier in Ned.erland.
laten we zèggen sinds het eind.e van d.e tweede werel-d.oorlog een demonstratie van welke politiek en revol-utionair bewusten ook geweest is, d.ie
d.e Ned.er1and.se heersend.e kl-asse ook maar enj-ge zorgen heeft gebaard." Er is
geen enkel teken ook, d.at er op wÍjst, d.at de beztttend.e klasse d.oor wel-ke
d-emonstratie d.an ook zteh bed.reigd gevoel-de. Maar vrel kunnen wij zo d.iverse
stakingen van niet-id.ealistische arbeiders opnóem.eR, d.ie d.e machthebbers
zoal niet d.ed.en verblelcen, hen toch rnet onglerustheÍd:maatregelen d"ed.en nemen. Daar is in d.e eerste plaats d e staking vah het g'emeente-personeel van
Amsterd-am in 1955. Wie wil ontkennen, d.at er in Amsterdam als het \rare een
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revolutionalre stemming heerste, toen d.e trams en bussen door militairen
werden bediend.? 1,Iie wil ontkennen, dat die arbeiders aan he.t fundament vall
het stelsel knaagden? Als iemand. oveï d.ie staking een tfiaav woord heeft gesproken, d.an is d.at rrr. Ensing, d.e ad.vo caat, van de gemeente Amsterdam. Íoen
d.e ontslagen stakers voor het scheidsgerecht kwamen was hU het d ie opmerkte, d.at d.e overheid. een d.ergelijke staking nooít kan toestaan, omdat het in
En dan de staking van d.e buschaufwezen het begin van d.e revolutie is.
f eurs in januari varl het Jaa"T 1960. Zozeer scheen d eze f'wilde'f stakÍng d.e
heersende klasse een bedreiging toe, d.at d.e overheÍd zelf s met de rf wildett
s takers ging onderhand-eIen, over d.e hoof d.en van d.e vakbeweging heen. Dat
ztjn f eiten, keihard.e f eiten, waaraan nlet te tornen valt.
Trouwens, wie heeft er ooit van gehoord, d.at d.e heersende kl-asse commissies samenstelt, die het probleem van d.e demonstraties en van het Íd.eal1sme moeten onderzoeken? Commissies d.ie tot taak hebben mageli jkhed en uit
te denken om d.emonstraties te voorkomen? Dergeli jke commissies, daar heef t
de bourgeoisie geen behoefte aa,n, omdat ze weten, veel beter d.an welke idealist ook, d.at die dernonstraties d-er id.ealisten geen gevaar zí7n. Integendeelr inplaats van ztch te beklagen over het aanweztge ideaLisme, beklaagt ze zlch over het aa.tlwe zíge material-isme, d.at bij d.e arbeid.ers leef t,
Graag zoud.en d.e ond.ernemers , d.e vakbeweging en d e overheid. zi en, d.at de
arbeíd.ers wat mÍnd er materialistisch en wat meer id.ealistisch waren. Want
juist d.at materialisme d.oet de arbeid.ers in strijd. gaan. Dat doet hen in
actie gaan t Ja zeker voor meer loon. En zozeer zien d.e machthebbers d,aarin
een bedreiging, d.at commissies worden samengesteld. in d.it geval is het
wél noodzakelijk d.ie d.e verhoud.ingen in het bedrijf moeten bestud.eren om
die verand-eringen aan te brengenr. d.ie wilde stakingen kunnen voorkomerl.
Rapport op rapport verschijnt over het probleem.van de 'rwilderr stakingrmaar
de anarchisten en z:ri niet a1leen spreken smalend over d e strijd om meer
Ioon. l'lat d.at betreft zouden ze een voorbeeld. kunnen nemen aan d.e bourgeolsi-e :.nzake realistisch d.enken.
frEnfintt, zegt rtDe Vrijert, t'ïÍe zL,Jn ver af van d.e barrikad.en, d.aar is Íed.ereen het wel over eens. Een reëeI d.reigend. gevaar voor ondermi jning van
onze I d.emokratie I bestaat er niet " tt En inderd.aad., r^ranneer je d-e ondermi jnend.e werking van d.e klasse-acties niet ond.erkent, d.an is er geen gevaar voor het 'td.emokratische stelseltt. Wanneer d.an nog d.e demonstraties

van d.e politiek en revofutionair belnrste idealisten niets uithalen, d.an
zte je inderd.aad. geen enke1 perspectief. Dan sta je in het wereldgebeuren,
in de maatschappelijke stri'jd, in d.e botsingen d.er klassen, met aI je idealisme met I e g e hand.en.
VERAM\./OORD]NG VAN DE
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C.B, te À. f .21 .-ï C.v.d..B. te A. f .5.-; G.H. te Z. Í.Zr5O; G.C.d.e H. te
f.5.-ï Th.v.d..H. te A. f . 10.-g J.ivi. te A. f ,21 ,90; J.M. te F. Í.25.-i
4,0. te A. f .2r50i G.A, d.e P. te B. f.2O,-; A,R. te A. f.1r25ï B.A.S, te
N. /.5.-; A.v.V. te D.H" f .11 ,5Oi R.1nI. te A. f .42.-i A.C.\^/. te A. f .5,-;C.
W. te R. f .2,-; Totaal- f . 2O1 ,65. Totaar in 1965 f. 1.199r2o,
ÀIle gevers hartelJjk d.ank, I t Is prettig op j e lezers te kunnen rekenen,
zoal- s onze I ezers er op kunnen rekenen trouw elke maand. hun ttDaad. en Ged-achteff te ontvangen.
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EEN BOEK, dat wij ten zeerste geboeid. en in één adem hebben uitgelezen
io George Orwellrs rrSaluut às,n Cataloniërr. De eerste druk van ile oorspronkelijke Engelse uitgave verscheen in 19rB in Londen ond.er de titel rrHounage
to Catal-oniatr.ne Ned.erlandse vertaling verscheen vorig jaar in de rrtr'Ioretreèkstr van de n.v. De Arbeiderspers. 1íï hopen, dat de prils van f 6.50 geën
a1 te groot bezvaar za1 vormen. idaamee nen hier te doen heeft is een iler
allerbeste boeken over de Spaanse burgeroorlog, een boek, dat wij bijzonder

warm kunnen aanbevel en.

De enkele jaren geleden overleden BritÉe auteur George 0rwe11 is ook in
Nederland geen onbekende. rrsaluut aan Cataloniëri is niet zijn eerste werkt
d.at in het Nederland.s vertaald werd. IvIen kent hem hier als de schriiver van
het bijzonder knappe rrl !8{'r en a1s de schrijver van het a1 even knappe 'rDe
boerderij tler dieren't. Het werk d.at wij hi-er bespreken d.raagt een geheel ander karakter. ilet i-s geen romanr trLaar eèn relaasl een sober en onopgesoukt
relaas.van wat Orwell zag àn beleefèe in de - betrekkelijk korte - tijd' dig
hi Ln 1917 in Spanje doorbracht,toen hil er streed aan de kant van de republiek, zoal-s d.at nin of meer officieel- heet. 0f 0rwe11 het z6lf, zo hii nog
leefde, 66k zo zoa hebben genoemd is voor ons een vraag, of eigenliik niet.
Na lezing van itSaluut aàn Catalonië'r zijn wij ervar overtuigd' dat hij, indien men hem de 1ÍTaag zoa hebben gestel-d, wat of hij in Spanje deed, ten
antwoord. ,öu hebben gegeven, dat hij er vocht aan de kant leg-ge arbeid.ers!
Misschienrwaarschijnliik ze1fs, zo mag men uit "Saluut aan Cataloniëtr opmaken, heeft 0rwe11, toen hij Ín januari 1917 als aanhanger van <le I.I.,.P.
in Barcelona opd.ook, d,e zaak van dà republiek en de zaak van de arbeid.ers'
als ó6n en hetzelfde ding beschoulrd. bat zulks aflerminst het geval ua6'
d.a6."van is hij - men leze er dit boek op na - weI diep overtuigd geraakt op
het roomentrdat hij na de bloedige meid.agen v arr 1917 in Barcelona,, zwart genaakt door bolsjewistÍsche l-asteràars uit Spanje noest vluchten, ondat hij
aIs v"iend van tle aïbeide"szaak nu eènmaal ats vanzelf a1s een vijand beschouLrd werd doór de Republiek.
George Oryell is maar kort in Spanje geweest. Ziin I'Saluut aan Cataloniëtt, àat men ook een oogge tuige-ver sl&g zou kunnen noemenr bevat nj.ets
neer dan hij uit eigen ervaring weet. Nièttemin d.urven wij te beweren, dat
er maar heel weinig boeken over d.e Spaanse gebeurtenissen va,n destijd.s verschenen zijn, waarin zó nauwkeurig d.e vinger lrordt gelegd op datgener wat
het wezenlijke d.aarvan uitmaakt. Er zijn in onze ogen maar héé1 weinig boeken, dle zorn dlep inzicht, verschaffen in hetgeen eri nu Írerkelijk in Spanje
aan de hand- was.
Er zijn hiervoor d-iverse redenen en oorzaken aan te voeren. In d.e eerste plaats vertoefd.e 0rwe11 net precies in Spanje in een periode, waarin
de diepste achtergronden van wat et zich afspeeld.e werden blootgelegd.. In
de tweed.b blaats kr^rae örweLl - hij moge àan mih óf meer I.L.P.-màq ?rjp gewèèst - haar Si:airj e als.eèn: politiàk - oirbeàchieven b1àd pàpier, zópder
voorópgezette pölitieke fu.eningen'en thèorieén en dientengevolge meer. clpn
r+ie ook openstaínd. voor àe nuchtere feiten. I,,Iaard.oor 0rwe11 zj-ch, getui.ge
d.it boek, voórts kenmeikte was: een natuuilijke eenvoud en gaairrèid van karakter, een volstrekte eerlijkheid, de afwezigheid. van aI1es' wat ook naar
zou zwenen naar baantj es j agerij en een d.i-epe verbonalenheicl met de uitgebuite
en onderdrukte klasse.

-5Itsaluut aan Cataloniëtt is :- red.en té meer oI[ het ied.ereen uarlo aa,n te
bevelen - geen theoretisch of historiEch werk. Het i§ een verhó61 ! rn verhaal over de gevechten - of liever over het uitblijven van geveèhten : &an
.het Aragonfront bij Huesca; een verhaai. over het aspect van ate grote stad
Barcelona, traar uen het lot van tle revolutie kon afleiden uit aie sfeer die
IIré.n

er

pro ef de .

sfeer gesproken: wij hebben heel wat boeken over Spanje gelezen. 1,{e
er nauwelijks een, waaruit men de sfeer, het kLiuaat van de Spaanse
revoLutie z6 leett kennen als dit. George 0rwe11, uitermate scherp ofnerker, vatbaar voor ook de kleinste indrukken en begiftigd met rn oog yoor
zowel het detail a1s d.e grote lijn, meeslepend auteur juist tloor zijn sober
woord.gebruik, reet die sfeer voor de lezer op te roepen op een r,rijzer die
onovertroffen is.
Orwell trekt, uit d.e sfeer die hij proeft' uit d.e feíten die hiJ waarneent, net niets of niemand ontziende eerlÍjkheid en onfeilbaar instinct
concLusiee. Uit d.e uerkeljjkheid, die hij aantreft en ervaart, vornt h$ zich
tenslotte een oortleel-, d.at scherper is dan dat van menig theoreticus. Men
leze bijvoorbeeltl ziin beschrijvíngen ían het Sarcelona uit die dagen.Eij verte1t, hoe d.e stad., toen hij haar voor het eerst zag, een onuitvri-sbare ind.ruk öp hem naakte a1s een stad, !Íaarover een zegevierende revolutie wa§
gegaan, Er waren geen zichtbare verschillen meer tussen arm en rijk, geen
bedelaars en geen serviele keLners. Men 6:oette elkander niet xoet rr3uenag
diaz" ( "Go ed. enmorgen" ) naar met rrsaludrr.De kappers accepteertlen geen fooieflr d.e obers d-roegen geen frontje mèe? en d.e overal was de overheergende
Van
kennen

d.racht.
A1s 0rwe11 na d.rie maand.en in de LoopgÍaven b{j. Hueeca te hebben cloorgebracht (drie naanden slechts! ) in Barcelona terugkont, is de sfeer volkomen verand.erd. ttBuenag diazrt is weer de normaLe groet geworden, er zijn opnieuw verschillen tussen arm en rijkrer zijn weer bedelaars en serviele ke1ners, er zj.jn weer elegante toiletten en kostuums. Men is er op dat moment
gee§t
'ook aIÈ sinpel (en smerig) frontsoldaat geen r,lelkoroe verschiining. De
rrDe
revolledig
verdwenen.
is
van axbeidersverbroedering en ka.meraadschap

volutierr, zo conetateert 0rwe11, I'is voorbij!"
AIs Orwe11 op dat tijdstip - mei 1917 - in Sarcelona staat, wéét h{j wat
er in Spanje aan de 'hand. is. Hij weet, d.at de Spaanse Republiek een burgerlijke republiek is, hij w6ét, waarom {e arbeidersm.j.litie aan het Àrragonfront het voortdurend biina zonder waperis moest. ste1len, hij is bekeerd van
zi-jn oorspronkelijke opvatting, d.at nen de revolutie ond.ergeschikt noet maken aan dè oorlog'roer1ng, hi, w6ót aat de bolsjewieken er op uit zijn d,e revolutie in Spanje te vurgen, hij wéót, dat de leiclers van de anarchistische
CM-FAï, om politieke rèdenen, índ.ers handelen dan de arbeid.ers, hij vóét
dat pp d.e leiders va..n d.e POIIM dezelfde kritiek moet word.en uÍtgeoefenö, hd
weet dat de lelders van de bolsjewistische PSUC tot het contra-revoluti onair geboefte behoren.Hij weet dat allenaal niet langs de weg van theoretieche redenering, nee hij weet het op grond van een ervaring, waarvan hj,j rle
lezer deelgenoot maakt in zijn onopgesoukt verslag.
. Orwel-I 's beschrijving van de neidagen in Catalonië is uni-ek. Zijn oordeel over d.e non- interventi epol-i t i ek der kapitalistische denocratieën vat
h{j in één meesterUjke volzin samen, deze na,ne1{jk, dat Engeland en Frankrilk
géén hand. hadden uitgestoken oE de Spaanse regering te redden van Franco,
naar wé1 tergtond gereed stonden om haar te redÀen va;rt haar ei8en arbeiders. nat laatste deecl zich dan voorrtoen alle arbeidere, in het industriëwanhopiS verIe én meest ontwikkelde d.eel van Spanje, in Catalonië, zich
zetten tegen de pogÍng d.er burgerlijke contra-r evolutl e om rt revolutionai-

-6
re prol etartaat te ontwapenen en te verd.rij\r'en uit d.e nrachtsposities, waarvan het :1.àngzamerhand. aL heel r,rat had. mo eten pri j sgeven, maar waarvan het
een d.ee1 toch al tijd nog bezet hield sind s d e revol-u.tied.agen van 1916 ,
De lust bekruipt ons om hier vé61 citaten te brengen uit Orwell's boek.
Dat staat d.e ruimte niet toe.Wij vol-staan er mee sLechts enkele te brengen.
De keus is niet gemakkelijk. Vrijwel ied ere blad zijd.e uit d.it boek is een juweeltje en interssant. En wij beseffen, d.at de gekozen citaten maar een zetr
beperkte ind.ruk geven. Maar hier ztJn ze d.an:
rrDe communistische partij met Sowjet-Rusland achter z:-ch had. zi-cht geheel
en al ingezet tegen d.e revolutie" De communistische stelling was, d-at de
revolutie... fataal zou zljn...'t (Utr, 47)
rrPersoonlijk ben ik van mening dat ' t vechten ( in Barcelona ged-urende de
meidagen van 191V red-. D 8c G ) alleen vooraf beraamd. was in d.e zin, d.at
ied.ereen het had. zren aankomen. Àan geen van beid.e kanten ware.n er tekenen
van rn erg d.uid elijk omschreven p1an. Àan d.e anarchistische kant was d.e a,ctie vrijwel zeker spontaan, want de leiders kwamen eï vrijwel niet aàn te
pas, Het volk ging d.e straat op en d.e politieke l-eiders volgd.en onwillig,
of volgd.en helemaal niet.
De enigen, die zel-f s maar een revolutionaire
toon aansloegen waren d.e Vrienden van Durruti, een kleine extremistische
groep binnen d.e FÀI en d-e POUM. Maar alweer 1Íepen zvj achteraanrniet voorop. De Vriend.en van Durruti verspreid.den een revolutionaÍr pamf 1et , maar
d.at verscheen niet voor 5 mei en kan d.us nlet worden aangewezen aLs ooïzaak van d.e strijd., d.ie af twee d.agen
eerd.er uit zlcltzeJ-f was begonnen. De
'begin
af a;an hun hand.en van d.e hele zaak
of f iciëIe l- eiders trokken van het
af ,
Daar waren een aantal- red.enen voor. 0m te beginnen \4ras d.e CNT nog
steed.s vertegenwoord.igd. in d-e regering en d.e Generalite (fret bestuursorgaan van Catalonië red., D & G ) , waard.oor d.e l eid.ers ervan conservatiever
waren d.an d.e volgelingen, fn de tweede plaats uras d.e voornaamste d.oel-ste}ling van d-e, leid ers va.r'r. de CNT het rrormen van een alliantie ,met de UGI ( a"
sociaal--democratische vakcentrale red.. D &, G) en d.e gevechten zoud-en d.e
kl-oof tussen CNT en d.e UGT althans voorlopig al-l-een maar bred.er maken. ïn
d.e derd.e plaats waren de anarchistische leid.ers bang of schoon dat toen
niet algemeen bekend. was d.at, a1s d.e zaak te veï ging en de arbeid.ers d.e
stad. in bezit zoud.en nemen, wat ze op 5 mei mi-sschien had.d en kunnen d-oen,
interventie van vreemd.e mogend.hed.en het gevolg zou zijn. tl
Over de POUivI zegt 0rwe11, d.at d.e leid ers daarvan rrweliswaar revolutionaire leuzen aanhiev€ít.oo maa,r onderwijl hun best deden de actie van de arbeiders d.efensief te houd.en.rr
Achr er is zoveel in dit boek, d.at het vermelden waard is. Orwellt s
vlijmscherpe opmerkingen over de Guard.ia Civil bÍjvoorbeeld, d.e po1Ítie, die
bij het begin van de revolutie, in 1956 overal d.e zijd.e van d.e sterkste partij'koos, maar later, toen d.e kans keerd.e vaak d.e eerste was om met pak en
z?k naar tr'ranco over te lopen. En hoe prachtÍg zrJn niet ztÍn beschrijvíngen
van het revolutionaire militieleger g wààT géén ond erscheid.ingstekens waren, waar d.e officieren met jil en jou entrkameraad.tt werden aang:esproken en
waar men van hoog tot laag clezelfde armzalige sold.ij genoot, hlé}k een verschil met het latere ( d.oor de bol-s jewieken) uÍt d.e grond gestampte zcgt
rrVoJksl-egertt, d.at tot in ond.erd.elen leek op welk burgerli jk militair apparaat d.an ook. En hoe prachtig ook is Orwellrs onopgesmul<te beschrijving van
het Iui zige loopgraven-front met veel angst , veel s1aap, veel kameraad-

schap, maaT weinig hel-d.haftige wapenfeiten.
rrSaluut aan CataLonië" is er een ber,'rijs voor, d.at met George Orwel] een
groot schrijver en groot vriend van de proletari?jrs is heengegaan. Zt)n boek
is een ere-saluut aan d.e strijd.ende arbeid.ersklasse en Ltaan revolutie"
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in de letterlijke betekenis van
RUIM EEN JAAR geleden is het d.at wij
het woord. beroofd. werd.en van cle mogelijkheíd onze trlztehten te publ,iceren. Er zat niets and ers op d-an een ei-gen maànöbl-ad uit te geven. Dat het
niet gemakkelijk was behoef t glren betoog. Zond.er machines, zonder f inanciël-e mid.delen, zonder abonnees, En er moest zoveeL gekocht word.en. Een cyclostyle-machine, twee schrijfmachines, stencils, inkt, papier, eraz. llle hebben het er echter op gewaagd en hierbij ligt d an het eerste nutnmer van d e
tweed-e Jaarga,ng voor rr. In het afgelopen jaar hebben wU kans gezien elke
maand- stipt op tj-jd.rrDaad. en Ged.achterf te d-oen verschijnen. Daarnaast verscheen vrijwel gelijk net het eerste nummer in januari 1965 d.e brochure
rrWas d.e sociaal-Cemocratie ooit socialistisch?[.
En een nieuwe brochure
staat weer op stapel. Binnen het tijdsbestek vàn enkele maanden hopen we
d.ie verzend.klaar te hebben.
En zLJn we tevreden? Natuurlijk nietl We zoud.en best nog wat meer lezers wiIlen hebben. I'ïaar Ja s wi e wil d.at ni et? Eigenlijk mogen we ni et kl agen. Tenslotte ztJn onze verwachtingen verïe overtroffen. i,rle hebben zelfs
eens zoveel abonnees gekregen als we verwacht had.d.en. Dat viel fllser En op
vergad.erlngen waa,r er mee gecolporteerd. wordt gaat|tDaad- en Gedaehterf grif
van d.e hand. Laatst maakten we het mee, d.at ienand op een d.iscussie-vergailering in de Raams t.raat te Amsterdam 5 stuks kocht. Een ander vroeg: 20 exemplaren. IIel-aas moesten we hem teleurstell-en. We draaien namelijk niet
meer exemplaren d.an we red.elijkerwijs d enken kwijt te raken en wie een d.ergelijk aantal r'ri1 hebben moet d at van tevoren opgeven. Uit d.ergeJ-ijke ervaringen blijkt echter wel , dat rtDaad en Gedachte'r in een behoef te voorziet.
En d e inhoud.? DÍe hebben we steed.s zo gevarieerd mogeli jk proberen te
maken. Natuurlijk zal er altijd viel iets ztJn d.at er bii inschiet' Er is zoveel clat d.e moeite waard- is om over te schrijven. foch menen wer d.at acties
van de arbeid.ers altijd. vooïrang hebben. Er Ís d.an ook vrijwel geen nummer
van itDaad. en Ged.achtett verschenen of er werd aand.acht besteed aan klasseacties, zowel in lfed erland a]-s in het buitenland . Dank ztJ d-e knipsels d.ie
wíj van lezers uit het fand ontvingerir waren wij in staat over veïschillende
stakingen uitgebreide beschouwingen te brengen, Dit was bijvoorbeeJd het
geval *et d.e staking in het \daterweggebied. (nummer 1 Yan D &, G ) en d e st?Èirrg' in d.e strokarton-ind.ustrie Ín het Groningerland. (numm", 6 van D & G).
We willen niet nalaten op te merke.n, dat we d.ergelijke knipsels van lezers
zeer op prijs stelLen. Het geeft bli"jk van meelevell en het vergemakkeliikt
ons werk ni.et onaanz:-enlijk,
En d.e financiën? Natuurli jk kost het veel geld. Alleen d.e machines
hebben ons enige duizend.en guld.ens gekost. Daarnaast ztJn er d.e steeds terugkerend.e kosten van stencils, 1nkt, papi-er, porti, enz. enz. En all-es is
even d.uur tegenwoordig. Maàr ook hier hebben we weer niet te klagen. De
opofferingsgezind.heid van onze lezers is van dien aard., d.at wii de toekonst
met vertrouwen tegemoet zíen. Goed-, we hebben nog schulden, Maar daar komen ïÍe d.it Jaar d.oorheen. Goed.r eï zijn nog enkele lezers, die ons nog geen
bijd.rage hebben gezond.en. t Ztjn er echter maar drie en we zin er van overtuigd, d.at ook ztj bij het lezen van dit schrijven zlch d-it zul-Ien herinneren
en d.irect d.at verzuim zul1en goed.maken. En voorts ztJn wij ervan overtuigdt
d.at wij o ok in d.e to ekoms t weer op evenvee] zo ni et meer s teun van onze
le zers kunnen rekenen al- s in 1965 .
TwaaLf nummers van rlDaad. en Ged.achtert verschenen in het afgelopen
Jaar. EIk ilummer met d.ezelfde 1Íefd.e en zorgvuld.igheid samengesteld. en gestencild. Ook d.it jaar zulIen we met hetzelfd.e enthousiasme er voor zotgetrr d.at de lezers elke inaand. hun "Daad. en Gedachte'r ontvange.n. \fe weten
ons se st eund d oor het meel
.
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RUIM anclerhalf Jaa.T geleden, begin april 1964, schreven wij in I n an*
er blad. dan 'rDaad en Ged.achte" , dat destijd.s zt jn bestaan nog aanvangen
moest een opstel , getiteld friiet .ve::J-ovings-carnavaltr. Het hand.eld.e s zoals d.e titel reed-s vermoeden 1aat, over d.e reeks rran gebeurtenlssen, d.ie
in het burgerlijke kamp word-t aanged.uid als 'rd.e frene-kwestie".
Die kwestÍe, bij de verloving ener prinses gerezcrtl onthulde d.e d.1epe
crisis der constitutionele monarchie. De positie d.ier eens mod.erne, maar
thans veroud.erde monarchi e temid.d en d-er huid ig'e maatschappi j te schil-d.erenr was het eigenlijke d.oe1 , dat wi j ons steld-en. De sociale problemen
van t t huid.ig konings s chap vormd-en het eigenlijk onderwerp van onze to enma1ige beschouwingen.
Wij eindigd.en d.estijd.s met het uitspreken onzeï overtuigingrd.at d.e held.in uit het carnavals- sprook je, waaïvan men zo juist getuige was ge\^reest,
weliswaar Ttaar (.Spaanse) prins gekregen had., maaT dat eï niettemin.geen
sprake ,was van een gelukklg s1ot. \,iant zo betoogd.en hri j
inplaats van
met een slot,heeft men met een begin te maken: het begin van een zich aankond.igend. eind.e, niet va,n d e burgerlijke samenleving , maar tran d.e constitutionele monarchie als haar ornament.
d

Weinig vermoecld.en wi j, toen wi j d-eze woord.en neerschreven, hoe profetisch zrj wel waren. WU kond.en op d.at moment ni et weten, hoe spoed.ig na het
eind.e van d.at begin, het d.oek rnred-erom zou opgaan rrooï een and-er schouwspel ,
d.at als vervolg op het eerste, d.e ontluistering d.er Nederland.se monarchie
nogmaal s ond.ubbel zinnig
en in een verd-er stad.ium
over het voetlÍcht
brengen zorl, Dat echter 1s het, wat jnen bel-eefd. heeft sinds op d.e d.ramatische frnacht van Soestd.ijkfr, die men ztcLt uit het eerste stuk nog wel herinneren qal ,de romantische t'morgen van Drakesteijntt gevolgd. is. I'iet d.ie rtmorgen van Drakesteijn" bed.oelen wi j de morgen van d.e eerste mei 1965, de morSetrr waarop d-e Amsterd.aríse persfoto graaf John de Rooy een verl-iefd.e prlnses verraste in het gezel schap van lnaar bemind.e.
0p d"ie meÍnror€ien, daags na haar moeders )6ste verjaard-agr priemd.e de
ochtend-zon rond- kasteel-ItDrakesteijnrr d-oor d.e lichte nevels in d.e vochtige
bossen van d.e Lage Vuursche. Luttel-e kilometers ten noorden d-aarvane waaï
het koninkli jk paleis ligt e scheen d.ie zon op een r'Oranjeboomr' e waaraa,n
naar het woord., d.at het Tweed.e Kamerlid- H.J.-Scheps van d.e P.v.d.,A. dertien maand.en tevoren had. laten val-Ien weJiswaar ïrene van Oranje d.e bijl
'geslagen had.rmaar d.ie nietternin toch nog voor een belangrijk d-eel- ziln luister had. vreten te behouclen, ook aI waren d-an d.e wortels zwaaT geschonden.
Luttele weken ne d.ie meirnorgen sl-echts is er op Holland.s erf een storm opgestoken, d.ie a.an d.e bladeren van d.ie boom gerukt heeft op een wijze, die
z6:7f s ten ti jde van d.e frene-crisis nog maaT 'weinÍgen iroor mogeli jk had.den
gehoud en

"

De oorzaak d.aarvan mo et men no ch bij Beatrix, noch bij Irene zoeken, àl
is d.an opgemerkt, d.at d.eze twee dochters van Jul-iana méér ter ontluistering d-er rnonarchie hebhen bÍjgedragen d-an menig voIbIoed. republikein. De
storm, d.ie d.e'rOranjeboom" heen en weer zwiept, die d.e grond.slagen van d.e
Nederlandse monarchie doet kraken ( zoals d e liberaJe ttNieuwe Rotterdamse
Courant'f het op 26 juni heeft uÍtged.rukt) i. rn maatschappelijke stornr" Het
onts ta,an eïvan mo et ni et in hof kringen word-en gezocht , maar in d.e modeïnkapltalistische samenleving. Dat is het, wat irfi ten tijde van de lrene-crisis aI betoogd hebben. Er \^ras in. de crisis rond- Beatrix en Claus nÍets,
d.at ons aanl eid-ing zou g'even onze mening te her zten" f ntegendeel
!

-9r'Seatrixtt - ,o
kort na't optréden der jongste nonarcha,ie de"inr""f
pressie een krant, die
blijkbaar mind.er op de hefd dan wel op de held.ln uit
de tweed.e korned.ie rt volle licht wilde laten schijnen - "ià... eën kraohtige jonge vrouw, d.ie bewust net beide benen in deze trintigste eeuw staat.r'
Dezelfd.e krant verkond.igd.e voorts, ö,at zij rrde monarchie een zinvolle taak
zaL noeten geven in een totaal ander Europa" d.an haar overgroötmoeder Emna
en haar grootmoeder I'Iilhelnina kend.en en zelfs: ih een ander Europa d.an nu
haar moed.er Juliana kent, Eet blad sprak d.aarb{j van rreen Bonarchie-ni euweDeze opnerkingen, door one aangetroffen in het katholieke tlagbla<t
ffHet Centnrm" van 26 junr 1))6, raken precies aan het cri s j- s-verschi jns eI
uaarmee men te maken heeft. Want d.e twintigste eeulr, lraarvan Sea,trix zozeer een kind is, en het zich ontwikkelende Europa enerzijds, de constituarderzijds verd."agen elkaar hoe langer hoe slechtionele monarchie-oude- s tíj1rrmonarchie-nleuwe-.stï1",
een Ílonarchie - om hier
ter. Tegelijkertijd is de
ttfonkelende
rtHet
*
fi8u.ur om r.rie In
zonder
C entrunrr te clteren
nogaaals
flemerigé romantiek geweven is", een il-fusie, omdat een dergelijke Bonarchie de feitelijke oplossing der monarchie i6.
De voornaamste functie imnersr <Iie de monarchie onder de heerschappij
d.er bourgeoisie vervuld heeft is cleze, dat zi er a,an meehelpt de werkeliike nachtsverhoudingen, ja d.e gehele klas s enverd eeldhèi, d in de kapitalistische samenleving zoveel nogelijk te verbergen. 0p 6ón manier vooral is het
koningschap - d.e verslagen tegenstanaler van weleer, nu de bond.genoot der
burgerlijke klasse - nuttig:het verschtnt aIs een boven a1le klassen staantl
eynbool d.er natie, als zod.anig bevorderaar van het zogenaamd. algeoeen welzijn en vex t egenr+o ordiger van de eenheid van ithet volkrr.

. Uit die belangrijkste functie spruit de tegenstelling voort tuÈaen
schijn en veàen, d.ie kennerkend is voor de con§titutionele nonarchie. IIit
àie tegenstelLing volgt op haar beurt weer de dubbel zinnige belangenpolitiek der bourg€oieíe' dj.e met woord.en hóóg het koningschap verheft, d.at zlj
'rnet
daden diep vernederd heeft. IIet amlt van-konin€l of koningin, door de
zegevierende opmars van het kapitalisme en de (burgerlijke) democratie van
a]1e inhoud beroofd, kan alleen nog door de demagogie ldorden verheerlijkt.
Maar een dergeJijke demagogie, even romantisch wat de vorm betreft als vals
van ínhoud, past weinig meer in eèn tijd, waarín alLe betrekkingen verzake-

lijken naarmate d.e uarenmaat s chappii zich ontwikkelt en ontplooit. Zij past
helemaal niet meer jn een tijd, waarin hoe langer hoe meer de manager d.e
toon aangeeft inplasts va4 de klassj-eke kapitallst.
De net z evenmijl sl àar zen vo ort s chrijd.ende kapital,istische ontwíkkeling,
wij zeiden het aI in ale dagen der ïrene-crisisr naakt g6én halt op het bordes van het koninkliik paleis, noch op de slotbrug van I'Drakestedjnrr. !/at In
blacl a1s rrllet Centrum" gehreef over Beatrix als een kind. van de twintigste
eeuw vormt daarvan a1leen maar rn bevestigÍng. De verzakelijking in d.e persoonlijke betrekkingen en d.e toenemende democratisering (in burgerlijke zln),
d.e moderne (inAustrieel-kapitalistische) levensstijl , zij laten de leden van
het koninklijk huis zomin onberoerd. als '/rie dan ook. Het gevolg ie, d.at het
( on-d.emo crati s che en on-zakelijke) vorstelijk sprookje r+ordt onderuiJnd,
waarin de leden van d.at koninkliÍk huis d.e voornaamste figuren zÍjn.
De spanningen rond de constitutíonele monarchi-e ontstaan niet omd.a,t
deze op een fictie - de eenheid. tussen kroon e4 ministers - berustr rraarop
zij tan de aanvang af en meer d.an een eeuw 1a1g berust heeft. Die spanningen ontstaan (in deze tijd) doordat die fictie (tnans) steedls noeilijker te
handhaven

vaIt.

Het paradoxale d.aarbi j i.s, d.at d.e spanning, door d.e ontluistering van
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het rrvorstelijk sprook jert opgero epenr slechts kan r^rorden opgeheven, n i e t
door dat sprookje uÍt de werel-d te helpen, maar door d-aaraan des te strikter vast te houd.en.De monarchie zond-er sprookje immers zou ophoud.en de monarchie te ztJnt zo goed als d.e katholieke kerk zonder paus niet langer de
katholieke kerk zau wezen.Ilet einde va.n het sprookje zov het eind.e betekenen d.er monarchie. Zozeer behoort d.e tegenstellÍng tussen schi jn en wezen
tot haar wezenlijke bestand.d.elen, d.at men d.e schÍjn niet op kan heffen zond.er tegeli.jkertijd d.e constitutionel-e monarchÍe te beroven van haar hrezen"
I{aar in hoeverre , zal men wellicht opmerken, betekend-en d.e verlovingsplannen van Beatrix d.an eigenlijk een ontluistering van r?het vorstelijk
sprookjerr? De eenheid. tussen kroon en ministers, tijdens de frene-crisis zo
d.uid-elijk verbroken, is bij de jongste crisis rond- de persoon van lnaat oudere zuster ei't haar verloofd.e niet in het geding geweest. De romantiek vatl
het koningschap t zo zotT nien kunnen stel-1en, werd minder aau.getast door de
ad.ef d.om (rri het lagere ad-eld.om) van d.e Coor Beatrix gekozen levenspartner
d.an door d.e burgerli jke afkomst van d.e verloofd.e harer zuster i[argriet.
waartegen Beatrix zlcln, volgens een reportage in een onzer publiciteitsmedia, vermoed.elijk vanwege Ihet vorsteli jk sprookje'r, verzet zou hebben of
waardoor zti z:clt althans geschokt voeld-e, toen bleken d.ie plannen, verre
van de monarchie te schokken of haar tot het mid.d.elpunt van een tumult te
makenr het koningschap veeleer nieuwe g'lans te verlenen " Kan men, zo beschouwd-,wel de verklaring handhaven, die wij van d.e Iren.e-crisis hebben gegeven en d.ie wij ook op de cri-sj-s rond Beatri-x van toepassing achten? Het
word.t ti jd., d.at wi j, na d,eze bed.enkingen te hebben opgelrorpen, de jongste
cri-sis wat nauwkeuriger beschoulren,
DE JONGSTE C,IISIS rond de Ned-erl-andse troon d.e periode van d.e ttroerige Claus-d.agenrr r oD hier een wellicht onsterf elÍ jk woord- te gebruiken,
líaarvan d.e journalist Aad. van d.er Mijn ztch bed.iend heeft in 'tHet Paroolrf
was een vervolg op de frene-crisis van ruim een Jaar d-aarvoor. Maar ztS was
erniet alleen een v e r v o I g opy ztJ was er ook inmenigopzicht een
herhaling van. Het scheen af en toe, alsof dezelfd.e comedie in een óndere
bezetting voor d.e tweed.e keer werd- opgevoerd..
Evena] s destijds was het ook nu merkwaard.igerwijs d e romanti ek ener
verloving, die d.e romantiek van het koningschap bedreigd-e. Misschien was
dàt d-e red-en, d.at de Ni-eufie Rotterdamse Courant'r op 26 junl vau. tteen beminnelijk'e komed.ieil sprak. \r'ij kunnen er echter .ni ets beminnelijks in zten en
rf

kunnen. haar hóógstens een rrkomed.ie van d-e míntt noemerr. Evenals d.estijds ged.urend.e de Irene-dagen toch, werd ook nu het publiek om de tuin geleid met
een onwàeTachtigheid , die haars geli jke sl echts heef t in d.e onwa,arachtig-

heid. van het constitutionel-e koningschap zelf .
Die laatste onwaaïachtigheid. varl het koningschap spruit, naar wi j
aI eens eerd-er betoogd. hebben, niet daa,ruit voort, d.at het op een ttfictie"
berust; zal is n i e t het onvermijdelijk gevolg hiervan, dat de constitutionel e ntonarchj-e in wezen neerkomt op zoiets a1s een ttstad.houd.erl-oos trjdperk met behoud. van d.e stad.]roud.ertt. !íi j gebruiken men zal , wil men ons
niet misverst aane er goed. aan doen z:-clt d-aarvan rekenschap te g.even het
woord' t'onwaarachtigheid.t? met betrekking tot d.e monarchi-e in dezelfd.e ztn
al s ook d e oud.e Hegel z'"clt van het begrip " onwaarachtigt' of _opweJke.Ujh bed-iend.e. fn deze ztn nautelijk, dat werkelijk of waarachtig en natuurlr:t< aIl-een datgene is, wat ook terzelfd.ertijd. noodzakelijk blijkt te ztjn, nood zakeliik uiteraard. gezlen in verbancl met d.e maatschappelijke verhoud.ingen.
fn d i e ztn was bij Hegel de romeinse republiek even noodzakelijk
al s het romeins e ketzerrilk, d.at haar verd.rong; in d.i e zin "was in I n veel
Iatere tiid erl in ons land- d.e constitutionele rnonarchie even werkelijk ("rl'
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d.us waarachttis) aIs tevoren het absolutistisch vorsteli jk bewind, waarvoor
ztS in d.e plaats kwam; Ín d.ie zrn is in onze dagen d.e constitutionele monarchie It onwaarachtigtt , want naar d.e woord.en van zowel- een d.s. Buskes als
van d.e prins-gemaal d.er Britse vorstin
een anachronisme oftewel een oud.erwetse instelling.
Dót echter en zted-aat een voorbeeld van d.e onwaar-

d.e huisl tuin en keuken-betekenis van het woord is in het
jorgsbe openbare ( parl ementaire en ni et-parJ ementaire ) aeUat rond. d.e verl oving van Beatrix nj-et ter sprake gekomen, ofschoon het r+é1 ter sprake kwam
j-n d.e frene-d.agen. Zied.aar d-an, bij all-e overeenkomst, een verschil.
fnd.erd.aad. bleek, nae-r een beroemd. woord van aLweer d.ezelfd.e Hegel van
wie wi j zo juist spraken, ook bjj d.e }<westies, d.ie ons hier bezig houd.en, de
geschiedenis zrch. wel te herhalen, maar d.an toch niet in precies dezel-fd.e
vorm. GÍng het d.e eerste keer om ttd.e eenheid- tus sen kroon en miRistersrt ,
omrrde fictie" van het mod.erne koningschap, bij d.e tweede crisis, welke bij
d.e verloving van Beatrix z:-cht voorCeed, ging het minder dó6rom dan wel om
het lconingschap a1s "ornamenttr. D6t was in het ged.ing en d.e d.iscussies
f ó1 gevo erd in d.e d agblad.en en in een enkel pamf 1et en veel en veeL matter
in het parlenent hebben ztch toegespitst op d.e vraag of d.at terecht zo
ïÍas d.an wel ten onrechte, d.at wi1 zeó'gen: op d.e vraag of de Ned.erlandse
constitutionele monarchie nu inderdaad" aIs orna.ment aan betekenis zo1J. inboeten, ind.ien Claus von Amsberg d.e gemaal van d.e kroonprinses zov worden.

achtigheid. in

Het had er d-e schijn van, alsof het om hén ging inplaats van om d.e vràag, in hoeverre een koningschap als tf ornamenttr SeI jjk
nog beantwoordt
àe liberale staatsman Sam van Houten het eens betitelde
a,an de ei sen d.er huidige samenl eving. Toch was d.ót de ware achtergrond. van
d.e cri-sis, aL hras het alleen maar, omdat een trornameflttt , wanneer het d.oor
velen niet meer aIs omament b e s c h o u w d. word.t terecht of ten onrechte r , dat d.oet niet terzake nauweli jks meer een ornament genoemd. kan
word-en. Zelf s indien; laten wij het bij wijze van verond-erstelling en voor rn
ogenblik sl-echts aannemen, d.e kritiek op d.e persoon van Von Àmsberg zuiver
gevoels,matig en: zelf s overd-reven zov zijn, d.an nog b1i jf t het f eit bestaan,
dat die kritiek in'ied.er geval d.oor z\)n persoon is opgeroepen. ÀIs het nut
d.er monarchie voor d.e heersende klas se d.aarin bestaat, dat z\) d.e representante 'is d.er I'nationale id.eerr, d.at z\ d.e zogenaamd.e eenheÍd van het zogenaamd e volk symboliseert, d.an word.t haar nuttÍghe.id. natuurlijk twijf elachtig op hetzelfd.e momént, d.at d.oor d-e rrfaits et gestestt, d.oor d.e dad.en ener
toelcomstige inonarche, d.e leugen van d.ie eenheid. onbarmhartig word.t ontmas-

kerd..

IIield. in de Irene-d.ag'en d.e "eenheid-rr op te bestaan, na,dat zlch eenmaal een crisis had- voorged.aan, in d.e Claus-d.agen d.eed. ztch omgekeerd. een
crisis voor, nad.at eenrnriaf d.e tf eenheid.tt was opgeheven. In beid.e gevallen
echter was d.e vorstelijke mythe in het ged-ing en in beid.e gevallen poogde
men d.e crisis te overwinnen d.oor d.es te hard.nekl;iger aan die niythe vast te
houd.en. Maar zoals steed.s wanneer het om een mythe gaat, betekend.e het
krampachtig hand.haven d aarvan ook d itmaal , d.at d.e werkel-ijkheid geweld werd.

aanged.aan; d.at niet al]een d.oor d.e ogen voor haar te sl-uiren, maar ook
d.oor haar te verd.raai en o ..
Niets is gemakkeli jker d.an beid.e houd.ingen met een enkel- voorbeeld te
illustreren. Een verd.raaiing van cle werkel-i jkheid was het, toen zowel- d.e
christeli-ik-historische freule l,/itbewaal- van Stoetwegen als d e heer Jongeling van het Geref ornieerd- Politiek Yerbond. ontk-end en, d.at het koningschap
een synbool zo1) ztin en d.e antl-revol-utionaire heer Roolvink sprak van Iteen
koningshuis, dat sinds veïre voorgeslachten één geweest is met het volk't,
De geschied.enis iran d.e Zeven Provinciën c zo goed als d.e geschied enis van
d.e Latere elf provinciën tot een vrlj recent verled.en bestaat uit één d.oor-

-
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lopend.e worstelÍng om aan d.e macht van Oranje, hij 211 stadhouder of koning
te ontkomen. De d.oorlopend.e betrekkingen tussen d.ie groepen van ithet volktt
d.ie maatschappelijke eu d.us ook politieke betekenis hebben enerzijds, de '0ranjes anderzijds, zijn die van een fel1e klassenstrijd. om de macht. Die betrekkingen verand eren d.ón pas van karakter wanneer d-ie stri jd. d.oor d.e opvolgster en erfgename d.er vroegere regentenklasse, de mod.erne bourgeoisie,
in haar voord.eel wordt besl-echt err dat resultaat tenslotte in 1887 bU d.e
grond.wetswijziging van d.at Jaar in d.e constitutie word.t verankerd. Trots op
d.e d.ef initieve zege van zaln klasse, zeker ook van z1-Jn zaak, spreekt omtrent d.6t tijdstip een der liberale voormannen van het ornamentale, d.at u/1.1
zeggen symbolische karakter va.n het koningschap, op d ezelfde vrijraoedige manier, waarop d.e liberale bourgeoisie in d.e d.agen harer trrorsteling tegen tt
koningschap oveï lnaat eigen optreden al-stteen kl-assenstrijd.r'kon spreken.
(

EEN

Z E L T' A N À t Y S E.

'IDE DISCUSSÏtr-GH.OEPEN

?

NóS teren ztJ op d.e zo juist opged.ane ervaringerr, d.e inspirerend-e
en levenswekkend.e strijd.ervarlng

met d.e strijd.end.e k1assegenoten.
Voorl-opig ztJn d,eze impul sen toereikend voor eigen groeps-aktiviteiten. Nóg ztjn d-e d-iscussies fris
en levend.ig, het schri jven en d.e
d.iscussi-es over het geschrevene
inspiïeren nog steeds het groepsl-

even.

Totd.at ook d.it r,re g-s|f,. Want
acties van d.e klasse blijven
uit! Bl-ijven 1ang uit. Z6 lang d.at
men z;--c}: zelfs af gaat vragen, of
d.ie ooit nog we1 zul-len komen"
0f niet tt kapitalisme met haar
geleid.e economie en sociale politiek, via het netwerk van geraffineerd.e social e \ïerzekeringen en
bed.ri jf sbind.ingen d.oor een even
handig stelsel van klassefiserinen tusBens premies, gratifikaties
sentljd.se winst- en and.ere uitkeringen , haar e i gen ond. erl inge d.e
klas sentegen s t el l ingen behe ers en
rrieuwe

kan.

tl

Ne e , lezer , het bovens taand.e i s
niet. van miJ. Ik las het in frSpartacustr van 27 november 1 965. Mi jn
mening i s het hel emaal niet , d.at
klasse-acties uitblijven. De werke1i jkheid- leert mij anders. Ook laat

slot volgt)

d.e werkelljkheid. mij zien, d.at het
kapitalisme noch haar ei-gen ond er1inge, noch d.e klassentegensteJlingen beheersen kan, zoals in het
Ïrleboven geciteerd e gesteld. word.t.
Maar goed., het is een mening. ïíat
echter te d.enken, wanneer we even
verd.er in hetzelfde stukje lezen:
Itle toenemende reeks van wi1d.e
stakingen waarmee d,e arbeid.ers internationaal d.e tegenstellingen
tus s en kapi taal- en arb eid. en j-n I t
bijzonder vanaf d.e tweede wereldoorlog d.uidelijk ioal<en, heef t in d.e
prakti jk van d.e aktie s d er arbeíd.ers een evenred.ig toenemend.e tegenstelling tussen hen en d.e vak-

beweging do en ont s taan. rf
Asjemenou, eerst blijven de àc-

ties van de klasse uit, ja zo lang
dat rnen ztch afvraagt of ze nog
wel ooit zull- en komen, omd-at het
kap i tal i sme d.e kl as s ent egens t eIlingen beheersen kan, en nu opeens
i s er een rr to enemend.e re eks van
wil d.e s takinge rr o tr Ik begre ep er
niets meer Yano
Het begri jpen kwam voor mij pàs
toen ik in hetzelfde stukje Jas:
"Het getheoretiseer over d.e
theoriën slingert z:-cl:r aIs f n monstrueuze woekerplant over het inslapend.e leven in d.e groep.tt
.

r

Toen was me zond.er meer d.uid.ed.at men in d.at stukje beztg
was met een ZELF-ANALYSE.

1ijk,

Theoreticus.

11

IIIViISS]NG

DE
(

gvsr- be!-ysrr

eli

LINKII
I - Is:

e

-

EN

DE

PROFESSOREN.

er-be!-Eelr s! !§- sl-bs!-Èr srI

ijE- I

g$ysrse sss )

DE |'I{ISSING LINK", de ontbrekende schakel , verstaat men een wezene d"at wat vorm en verstand elijke venrrogens betref t het mid.d.en houd t tussen mens en d.ierr en wel spec:-aal- tussen d.e mens en d.e aàpr aange zien d.eze
wat het uiterlijk betreft d.e mens het meeste nabij kornt. Ind.ien men d.us overbl-ijf selen zou vind.en van een eàp, d.ie wat sched.el-inhoud. en andere orgarren aangaat d.e mens nog meer nabi j kwan, d.an zov zo d.enkt nen d.e frmissing link'f z\in gevorld.en" Dit is echter onjuist, omd.at d.e gevond-en sched.els
ni-ets bev,i JZen ontrent het d.enken. Bovend.ien is d.e geleerd.e wereld het er
nog lang niet over eens hoe het menseli jk d enken zlch tot het dierlijk d enken verhoud-t " Dat d.Ít het wezenlijke vraagstuk is, blijkt wel uit het onderzoek en d.e waard.e die men hecht spectaal àan oude sched.els, d.Íe bij het
d.oorwoelen d.er aard-e tevoorscl:i jn komen. Sched.elinhoud. en vorm worden d.an
vergeleken. Hoe meer d.eze dan o.ie .uan d.e nens ben.ad-eren, d.es te d.ichter
d.enkt men bij d.e frmi-ssing linkrr te ztjn.
Voor al-l-es is dan nod.ig, dat rnen weet hoe het staat met de schedelinhoud- van d.e mens. Itrn d.an is het bevreemd.end- te constateren, d.at d.eze wat
de inhoud. betref t grote verschillen vertoont, die geen verband. houd-en met
het intel-l-ect van d.e vroegere eigenaars. In tfDie Arbeitsweise d.es Gehirnsfr
van prof . Rohracher vind.en wij d.e volgend.e gegevens
furgenj eff
ivlend.el e j ew
t>(t gram
2O1 2 gram
Bi smarck
1Bo7
Li ebig
1260 rr
Kantv
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1600 rt
1161 n
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Anatol- e Franc e
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ONDER
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Wat nu d.e d.ieren betref t, ligt het voor d e hand, dat een olifant grotere en zwaard.ere hersenen heeft d.an een mens. fn verhoud.ing tot It lichaamsgewlcht gebracht staat d.e mens er veel gunstiger voor d,an d.eze grote
dikhuid. rZtSn hersen§ewicht .ran 5OOO gram is slechts I /560 van ztjn lichaamsgewicht; bij d.e mens l/l>. Prof. Ilohracher vergelijkt nu ook nog de voorhoof dsholtenr d-ie bÍ j d e mens ten opztchte van al-Ie dieren zonder meer het

He ac

grootst bfijken te zijn en aan d.e mensensched.el ztjn karakteristieke vorm
verlenen. Nog meerdere vergelijkingen word-en gemaaktI waarbij dan steed.s
bIÍjkt, dat de mens wat d.e hoeveelheid. hersenstof betreft all-e d.ieren reletief overtreft en ten àanzten van sommige g'ed.eel-ten absoluut achter ztch
laat, zod,at wie zort er nog aan twi jfef en d.e struktuur d.er hersenen en
d-e hoeveelheid- hersenstof een voorname rol- spelen in het rnenseli jk d.enken,
Stel echter, d-at men een sched.el vond-, d.ie wa.t struktuur en inhoud. betrof
nog dichter bij cle menselijke sched.el stond. dan d.e tot nu toe gevondenenrdan
had. men het vraagstuk nog geen haarbreedte d.ichter benad.erd. De berekeninBerIr opsommingen en ind.elingen d.er hersenen zullen ons nooit verd.er brengetrr omd.at men noch in d.e voïm, noch in d.e inhoud., noch in d.e struktuur I t
d.enken kan ontd.ekken van d.e hersens tof , 0m te weten of men met een ontbrekencle schakel te d-oen heeft, zal men eerst een klaar beeld moeten hebben
rran het menselijk en het dierlijk intellect. Dan pas kan men besluiten of er
een intell-ect is, of men ztclt rn, intell-ect kan yoory-lel]§n, dat het mid.d.en
houdt tussen het menselijk en het d.ierlijk vernuf t. Indien neil een reeks van
schedel-s op kon stellen, die ond erling zeer weinig zoud.en verschill-en, d.an
zou men aan d.e hand. ,d,65rvan toch niet op kunnen maken , \^raar het mens zt jn
begint. Niet het skelet is d.aarvoor bepalend., noeh d.e schedel , noch zi-trn
inhoud..l'[en moet weten hoe het menselijk vernuft ztch verhoud.t tot het d.ier1ijke.
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Wie ní de wèrken van de mens vergel{jkt ruët die van het dier, die moet
ffeI denken dat een enorne afstand hen scheid.t. 1,1Íe de prestaties van d.e
mens in het vroege verleden beschour,rt, die noet wel denkene dat d.ie afstand. zeer klein was. i^Iij moeten de vraag, di-e allicht opkomt, of d.e hersenen zich daÀ tot grotere en andere mogelijkheden hebben ontlÍj-kkel"d., ontkennend beantvoord-en. ii/ant er zijn voorbeelden te over va,n mensen, die in het
stenen tildperk leefd-en, doch geplaatst in d.e moderne maa,tschappij, zi.oin wat
hun prestaties betreft, zowel op geestelijk als op stoffelilk gebied, niet

van de anderen onders cheídden.
Es-t_mgSS_t-:i}-:Srnu!3.

Sedert d.e Late middeleeuwen beweegt het filosofisch denken zich on
dit onderwerp: het d.enken of het menseJ-ijk vernuft. t\tarneer dat vernuft in
het denken wordt betrokken spreekt men van 'rdialectiek".
AL denkende aan
alLer.lei, dat zich voo? ons waarnemingsveïmogerr vertoont, blijkt aI spoedig
dat ons denkorga,an zelf nÍet buiten beschouwing kan worden gefaten. Dat
spreekt! Ivlen moet weten waartoe het denkvermogen i-n staat is en waar het
niet toe in staat i.s, i\rie daar geen rekening mee houdt verlíest zich in
onbe grijpel jjkhed.en.
Zo kan het denken niet weïkzaam zíjn zonder voorwerp en d.eze voo"werpen komen door d.e zintuigen onder zj,jn bereik, waar zij tot begrippen r4rorden. De filosofen dle wij hierboven op het oog had.d.en, kunnen het moeilijk
met deze uitspraak eens zijnrwant zij menen, dat men begrippen uit het niets
kan scheppen, d-at d-e hersenen zonder voorlíerp Lrerkzaafl kunnen zijn. Wé1

moet nen daarbij steeds bedenkenrdat de reed.s vertrorven begrippen, d.íe zich
binnen anze schedel bevinden en díe zich niot door uelke microscoop ook
laten ontd.ekken, ook als vóorwerp van de menselijke here enïrerkz aamhei d dienen, waaronder ook het besrip van het SCpES!_zjff.
De method.e die zich alleen tot het onderzoek d,er hersenen bepaalt en
vergeet, dat het denken een proces is van mens en larere]d, va.n mens en omg'eving en alLeen nraar constateert wat zíj zíet,, ís van tevoren tot nisl-uk.king'gedoemd. Nogrnaals, a1 heeft men een prachtige reeks van sched.els, d.an
kan men daar toch nlet uÍt opmaken 1n wefke schedeL het denken, of lièver
het d.enkproces begint, ook a} onderzoekt nen ze nog zo minutiëus. 0m te
weten wat denken is, moet men het proces onderzoeken en dat proces víndt
niet alleen in het hoofd plaats, maar ook daar buiten. Zekerr wij denken
met ons hoofd. en smeden met een hamer, maaÍ evenzeer aLs vooi het smeden
eën voo?l{erp nod-ig is dat gesroeed wordt, is voor het d.enken ee}1.voorwe?p
nod.ig dat gedacht wordt, Met de enkelé hamer kan me.ri niet smeden, met d.e
enkele hersenen kan men niet d.enken. Het smeden zonder ijzer is evenals het
denken zonder voorwerp een slag in Ae fucht.
AIle overeenkomst tussen smeden en denken houdt echter op r,ratule er men
de voorwerpen vergelijkt d.ie het srneden mogelijk rnaken, en d.eze die het denken roogel{jk maken. Het voorwer? van smeden kan aLfeen een Btuk metaal zijn.
Het voorwerp van denken kan ALLES zíjn. Maar ni.et alleen dat. IIet d.enken
werkt niet net de dingen zelfrhet werkt met hun begrippen, welke ons hoofd
niet kant en kfaar voor het gebruik gereed vindt, en dus zeLí moet naken.
Hoe maakt het hoofd. de begrippen? I,,/el ,uit duizend.erlei voomerpen sorteert
het wat d.e grootste overeenkomst vertoont en geeft hieraan ee.n naam. Deze
naan kan geen betrekki-ng hebben op één speciaal ding van de soort, rrant rt
denkvernrogen werkt slechts met "soorten't, met algemeenheclen, met abstracties. 3Íjvoorbeeld lrboomrt noemt d.e soort, en lranneer wij ond erverdel ingen
maken - eikeboon, d.ennebooro, enz. - dan hebben wi. j toch steed.s te doen Eet
een algeneenheid rmet een abstractie. Hoe i.s het nu mogelijk, dat wij met een
orgaan, dat al1een naar kan abstraheren, speciale, bijzond.ere dingen kunnen
vatten? trIel , dat is zeer eenvoud.ig, zoiets als het ei van Columbus.

- 15.denkvermogen, d.at ef l.een met abstracties ,,Íèrkt, heeft natuurliik de
besohi-kkÍag over d.e abstraeties of beg:rippen, wier aLgemene betekenig ,en

. IIet

functie is te specialiseren, te verbijzonderen. Sijvoorbeeld: DIE boom'DÀT
huis of GINDSE heuveJ., enz"
Maar het alferbel-angrijkste van het menséliik denkproces krebben wij'nog
niet besproken, aLthans i"n dit.artikel". Het menselijk brein vormt nÍet aI]een de begrippen, rnaar is ook in staat ze'IN .IIET E00I'I te verbind.en. In
ziin verbeefding kan het dingen en handelingen. gcheppenr die er niet zUn en
zelfs die er !isj-Àg44sn zijn. Yan ee'n vis en een vrouw maakt het een neermin, van vleu§eIen en kind.eren maakt het engelen en van een stok en In
steen maakt het een hamer. noor d.eze laatste eigenschàp ond.erscheid.t het
menselilk denken zich van het di-erlijke. ne hele ingelrikkeLde techniek onzer
dagen is niets and.ers d.an tn accumulatÍe van d.enkdaèen zoal6 het verbinden
van dé stcjk aan dé steen. Geen dier, al- vas het met neerd.ere en betere organen toegerust dan de mens, zou deze eenvoudige d enkd-aad kunnen verrichten,

Zel een aap voof een sloot, te breed. om over te springenr leg er eèn
plank bij, en men zaT zi-en, dat het nlet in hen opkomt ou door middel van
deze plank het l-ekkers dat hem aan de overzii wacht te beréiken. Geef een

hönd een stok, d.1e hij in het midden vast houdt, en Iàat hem dan Saan door
éen openingrdie te nauw is voor de stok, hU zal er niet aan denken d.e stok
aan 6én eind vast te pakken. Dat ka,n alleen, wa,nheer het d.oe1 en de veranderde situatie eerst in het hoofd worden gezíen, eerst in het hoófd worden
opgebouwd.

3ij het zoeken naaf de "missing link'r gaat het natui;r1i jk niet om de
sched.el , maàT om 'het denkvè"mogenr om de mens. Uit d.e opeenvo]ging der
sched.els denkt men te kunnen bewijzen, dat de mens zich uit het dier heeft
ontwikkeld. Maar deze schedels zeggen ons niets van het denken. De hiaten
.d.ie nog in de schedeLklassifikatie bestaan zou merl in de ged.achten gemakkelijk op kunnen vul-len.Niet echter wanneer men het d.enkvermogen op het oog
heeft. Men kan zioh geen "missíng linkrr tussen het meÍrselijk en het dierl$k
denkvermogen VOOR§TELLEN' Het denken kan men niet klasslÍiceren. Tussen
het menselijk en het dierlijk denken is geen klasse mogelijk.
tr/ij vonden deze conclusie'd.oor het menseliik hand.elen te vergeliiken met
is ook een
het dierlljke. De mens is een werktuigmakend díer. Maar d.e mens
sprekend dier. De vraag die wij nu hièr willen stelten is3 rrWelke eigenschap van het mensel-ljk denkvermogen is verantwoordelijk vooï', het spreken'
voor d.e taal?rr En er is spreektaeL en schrijftaal!
In het algemeen word,t
aangenonen, dat de spre,ektaal ouder is dan de schrjjftaal" Dit staat echter
nog te bezíen. Ín één of and.er boek faat de schrijver twee mensen elkaar
ontmoeten, een wil,d.e en een rrbeschaafderr. De w11de tracht de blanke íets
duid.elijk te maken. I,iaar zij verstaan el-ka,nders taaL niet. Iïij wi1 hem duidelijk makèn, d.at het moeras waarvoor zij zich bevinden vol slangen zit, AIs
hij met zijn urond niet slaagt, tekent hij een slang in het zand, probeert
zelf de slang na te bootseÀ, bijt in zíin arm en valt rrdood'r neer. Dat was
dus geen spreektaal , dàt lras - principiëeI gesproken - schrijftaal.
leze
schrijftaa] zou men zich vroeger kunnen denken dan de spreektaal" IvÍaar noch
voor d.e enernoch voor de andere opvatting is vold.oende gro'nd aanwezig. Het
]ijkt er meer op dat spreektaal en schrijftaaL zícLl naast elkaar hebben ontíkkeld, of naast el-kaar z4n ontstaan.
Ï/at d.e schrijftaal betreft j.s het vooral de primitieve vorm, die duide1íjk Laat Zien, d"at het is: de weergave van een stuk werkel-ijkheid. doo!
middel van abstractiee van deze werkel-ijkheid" Men geeft niet de werkelilk*
heid. zéIf weer, d.at gaat nu eenmaal nj-et. Men bedient zich van het algeroene of de abstractie der dingen en legt dat in een tekening vast, zo onge-
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veer a1s kind.eren een boom of een huis tekenen. Dit huis bevind.t z:-ch in
onze voorraad.schuur van begrippen: d.e hersenen, waarin wij vrijeliJk kunnen
tas ten.

De ontwikkeling van het kl-ankschrift uit het beeld.schrift kan men
ztch al- s volgt d.enken; Er is in de taal- bi jna geen woord., d-at sl echts 6én
betekenis heef t, b.v" boom, bus, bank e enz. Boom kan ztjn: een hefboom, een
gesprek r een mid.d.el om vaartuigen voort te bewegen, een ge zwel in d.e buik,
een grote man e enz. In beeld.schrif t zrJn hier zes verschillend e tekeningen
voor nod.ig, in het klankschrif t slechts één woord, De plaats en d.e betekenis in d.e ztn maakt d.oorgaans uit met wat vooï boom men heeft te maken.
Het woord- I'bankil toont heel d-uid.elijk de overgang van beeld.schrift 1n
kl-ankschrift" Oorspronkelijk was het imposante bankgebouw een werkelijke
bank, waarop d.e Romeinse geld.wisselaars hun bed.rijf uitoefenden. Daarnaast
had men natuurl i jk d.e rus tbank, d e zandbank, d-e mi s tbank, €írZ c De rus tbank
kon natuurli-jk d-oor een paar eenvoud.ige lijntjes weergegeven word-en. Ook d.e
wisselbank. Maar d.eze l-aatste bank is een gebouw geworden en het teken of
d.e tekening is gebleven.Maar d.eze tekening werpt niet langer het beeld van
d.e primi ti eve wi s s elbank op r omd at ze ni et me er be s taat "
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ztjn ge}<omen d.e enorme gebouwen van het kapitalistische stel-sel . Het primitieve teken is geblevenrmaar het heeft nu niet meer een visueLe betekenis,
want die klopt niet meer" Ï/at dan nog blijft is de k1ank. Het teken vertegenrroord.igt een klank. Het is klanl<schrift geword.en.
De eonclusj-e d.ie volgt uit bovenstaand.e beschouwing is, d.at de eigenschap van d.e menselijke hersenen, die het mogelijk maakt werktuigen te maken,
d.ezelfd.e is al-s d-ie het hen mogeli jk nraakt te spreken. Oo.k bi j het spreken
word.t alles eerst in het hoofd. gevormd-.
Het verschil- tussen mens en d.ier is in oorsprong zeeT klein. VJanneer
men bed.enkt, d-at een aàp geen aap meer zou zLJn, r$Íanneer hij met d.e wijsvinger iets aan zov wljzen, d-an staat men verwonderd., d.at d-it geringe verschil
in pïestatie geleid- heef t tot d.e enorme af stand. momenteel tussen mens en
d.Íer. Het d.ierlijk verstand. kan vrel- abstraheren. Het kan herkennen, het
heef t een passief herinneringsvermogen" \'/anneer het herkent, ontstaat er
verbind.ing tussen het i{aargenomen voorwerp en het beeId. in d.e hersefleíro
lvlaar d.aar blijft het bij: Het kan ook een situatie overzien en van d.e moge1íjkhed.en gebruik maken, maar aan d.e situatie iets verand.eren, onmogelijk.
De kapitalistische r,,rereld. zal d.eze conclusies en stellingen moeilijk
kunnen aan\ra,ard.en. De stelling, d-at aIle begrippen ontleend" z\)n aan d.e werkelijkheid en daarop herleid. kunnen word.en en v/anneer dat niet mogelijk
bliikt zonder betekenis ztjn, ruimt op met alle mystieke dwingeland.ij.
Het hierboven aangehaal-d.e werk van prof . Rohracher "Die Arbeitsweise
d'es Gehiïn,s" belooft veel e maar probeert uit d.e anatomie d.er hersenen het
denken te kunnen verklaren. Net iets voor een prof. Een and-er werk, d.oor
geco.nsulteerd., is van d-e Deense professor.Jespersen. Hij geeft wat hfj
_olls
bel-oof t, no 1. f l1osof ie. rrFilosof ie der grammaticarf luid.t d.e titel o Er is
in dat boek veel r,retenswaard.igs te vind en, maa;T hi j lijd.t schipbreuk op het
begrip abstract. Hii d-enkt, d.at er begrippen z\jn, die een zekere graad. van
abstractheid hebben. Dat concretiserend.e woord.en ( begrippen) óót< abstract
zin ontgaat hem 't ganz und. gartt ,

