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Me.t grote interesse las ik in "Recht vooï AII-enrf (nummers van 19 maari en
2 april: 1966) een beschouwing van uw hand, d.oor R.v.A. overgenomen uit 'rDe Ni.euwe Gid.s" 1965/8. Het roras eigenlijk een beschouuing, of l-iever, een verklaring
r/Iaarop ik aI zotn. kleÍne d.ertig jaar heb zttten wachten. U moet namelijk weten,
dat in het:jaar 1918, het
d.us van u\^r verd.w\jning uit d.e anarchisti-sche bevre'ging, Ík een jonge man l{asSaar
var. nauwelijks twintig jaren. Zoals u uit eigen ervaring t^reet I«-tr:nen jonge mannen van d.ie leeftijd. behept zijn met een grote d-osis .idealisme, hetgeen ook bij mij het geval Ïraso En. . " mijn opvattingen werd.en voor een
groot d.eel bepaald. d.oor u. Dit is niet zo verwond-erlijk wanneer u bedenkt, dat ik
reed-s van mijn veertiend.e Jaar af vrijwel elke vergad.ering van d-e anarchisten in
Oost-Groningen met mi.in vad.er bezocht" frr d.at r,raren er vele. Meestal was C.e sI-,reker A. L. Consta.nd.se, d.ie d.an vaak oÍ1ze sehamel-e, - woning en. maaltijd. d.eeId.e.
Ten^rijl u in 1931 in Spanje verbleef, bracht ik mijn dagen als d.ienstweigeraar in
Veenhuizen d.oor...Doch elk verslag van uví belevenissen werd- d.oor mljn vad.er naarstig uit "De Vrije Arbeid.er" overgepend. om ook mij C,-aarvan keru:is te kunnen l-aten
nemen. En d-an, r$Íanneeï ik nog niet zo Ia,ng '$reer op vrije voeten ben, bereik'o mij
het bericht d-at u zich uit d.e beweging hebt teruggetrokJ<en" Jarenlang heb ik me
afgevraàgö vrat of toch d-e beweegred.enen vam. uw terugtrekken kond.en zLJ:n geweest.
Nu, na bijna 28 jaar heb ik er eind.elijk kennis van kunnen nemen.
Een ied.er moet echter ztjn eigen l-even Ieid.en, ook u. Er zou. voor mÍj dan ook
geen aanleid.ing zi.1n geweest d.eze open brief aan u te richten, ware het niet, dat
u j-n uw- verklaring enige opmerkelijke uitspraken d.oet. 0 nee, ik ve::ivijt u niet,
d-at u uw id.ealisme hebt verloren, zoals zo vel-en u vel:\,reten hebben, Ik vind- d.at
helemaal niet erg. E:: wat }«:nt u d.aar: -i;rouwens aan d-oen. Da:.rbij, ook ik ben niet
meer d.e id.ealist d.ie ik d.ertig Jaar geleclen was. Had. ik toen nog het geloof , d.at
ik met mijn persoonlijke dierrstweigering een d.aad. stel-d.ee d-ie belangrijk was voor
d.e stri jd. tqgen militarÍsme en kapitalisme, thans weet ik d.at zot n peïsoonlijke
d-aad. te waard.eren kan zi1n ma.ar in de strijd. tegen militarisme en kapital-isme van
geen enkele betekenis is " Ook ik ben d.us, evenals u, van id.ealist tot realist
geword-en. Dat rvil eehter ni.et. zeggen, d.at ik uw op.rattingenr uw meningen, zoals
neergelegd in uw verklaring; ook ryraar enigszins d.eel-.
I Daar is i-n d-e eerste plaats uw uitlating over d.e anarchisten in Spanj e ti jd.ens d.e burgeroorlog. Hierran zegt az
ttHierin venmld.en d-e anarchisten (fret meest in Catalonië) ,., held.-

,

bond.en.

tt

:'

':
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En even laterc
"Nog benauwd.er werd. voor d.e anarchisten de situatJ-e, . toen d.e centrale regering met behulp van d e eommi:nisten (versterkt door d.e
Sowjet-IlnÍe) ,* Catalonië het zelfbestuur ontna^:n, de anarclttsten
verwijd.erde uit d-e 1eid.ing, hun blad-en censuïeerd.e en hr.m laatste
vertegenwoord-igster in d.e regering te Mad.rid. dwong af te tred-en""

De held-haftige rol van d.e anarchj- sten- ( arbeid.ers ) r,,ri1 ik natuurlijk niet
ontkenr:.en. N[aar dat d.ie ro1 held.Lraftig was a1s l-ei-d.ers van d.e synd.icalistische
vakbond-en meen ik toch te moeten betwijfelen" Voor zover mi j bekend was het op 5
mei 1917, d.at d.e centrale regering ( d-oor midd-e} van de Guard-ia Civil) met behulp
van

d-e communisten

een aanval

d.eed.

op d.e positie van d.e anarchi-sten

in Barcelo-

rIà. Zoals in het begin van d.e burgeroorlog d.e arbeid.ers zlclt meteen teweer steld-en, d.ed.en ze het ook toen. Het waren echter d.e leiders van d.e CNT, d-ie d.e arbej-d.ers aanraad.d.en weer rustig aan het werk te gaar1.. Zli had.d.en d.aar wel- een zeer
grond.ige red.en vooï . Zi streefd.en na.melijk naar salnenwerking met d.e door d.e bolsjewisten beheerste UGT. Bij een gewapend. conflict nu tussen d.e arbei-d-ers veelal
lid- van d.e CNT - en de Guard.ia Civil en d-e bolsjewisten, zol) d-e kl-oof tussen d.e
CNT en d.e UGT bred.er word-en en de d.oor d.e CNT-Ieid-ers zo begeerd.e samenwerking
tussen d.ie twee organisaties zoal niet onmogelijk maken, dan toch in elk geval d-e
kansen sterk d.oen ve:mind-eren. Hier werd- door d.e CNT-leid.ers d-us geprobeerd. het
arbeid.ersoptred.en te voorkomen, ja het ond.ergeschikt te maken aan wat zal zagen
al-s het belang van hr.m organisatie. De leid.ers van d.e CNI werd-en clan ook d-oor d.e
central-e regering geprezen voor hun loyaIe houd.ing tijd.ens d.e meidagen van 1917
in Barcelona (Zte 'rSaluut aan Catal-onj-ëi' van George O::rnrell). Hienrit blijkt dus
d.uid.elijk hoe gering het verschil was tussen d.e CNT en d.e and ere organisaties.
Niet d e CNT was ond.ergeschikt aan d.e arbeid-ers, maar d.e arbeid.ers werd.en ond.ergeschikt gemaakt aart d.e CNT. 1ríat daar echter voor heldhaftigs aaÍL is ontgaat mi j
ten enemale.
Er is ind.erd.aad. een grote overeenkomst tussen u en d.e d-oor u zo zeer bewond.erd-e Bakoenin. Riep in 1862 d.e laatste in zLJn brochure "Romanoff , Poegatcheff
of Pestel'r Tsaar Al-exand.er If op het volk te bevrijd-en en d.e oorlog tegen Duitsl-arrd. te beginnen, in 1919 is het A.L. Constand-se, die kiest vooï d.e geallieerd.e
oorlog tegen het rf onvoorstelbare barbarisme van het Derde Rijk". h/oord.eIi jk zegt
u:

, ,
,

ItHet was duid.elíjk dat d.e Spaanse burgeroorlog het voorspel was van
de tweed.e wereLd.oorlog, d-ie ontketend. zou word-en d.oor Hitler en
Musso1ini" Aan welke kant moesten wij d.an staan in ons eigen Land.?
Ook soms neutraal gezind. zrJrr tegenover het onvoorstelbare barbarisme van het Derd.e Rijk? Dat de aanval zou komen, d.aaraan twlfe1de
ik juist na Miinchen niet meer. Welnu: ik heb gekozen. Gekozen vóór
d.egenenl d.ie met geweld. naar d-e ond-ergang zoud.en streven van d-it
reg'ime van ontaard.e moord-enaaïs. ïk kon in 1919 niet meer geloven
aan vred.e, niet aan revolutie, niet aan een algemene werkstaking ,

d.ied.eoor1ogzouve]chind.eren.Ikkonnogs1echtsge1ovenaandie
oorlog zeLf. Ik moest een keuze d.oen om niet al ware het slechts
i-n d.e geest - d.e miljoeïr.en slachtoffers van het natj-onaal--socia-

te verrad.en.tr
Waard.e Constand-se, in
Lisme

uw verklaring zegt u, d.at u nooit gespuwd. hebt in d.e
bron waanrit u ged.ronken hebt. Ik geloof d-at. Nergens heb ik iets van u gelezen,
noch ooÍt iets uit uw mond- gehoord. dat gericht wa,s tegen het anarchisme. Maar zo
u aI niet gespuwd. hebt in de bron waanrit u ged.ronken hebt, dan hebt u toch in
e1k geval gedronjcen uit d.e bron waarin u vroeger hebt gespuwd . In bovenstaand.
citaat lees ik nameli jk het ethische trekj e, d.at d.e geallieerd.en gebr.u-ikten om
hun belangenoorlog acceptabel te maken. E): u moet me rriet kwalijk nemen, maar a,an
sprookjes geloof ik nlet meer. Daarvoor ben ik te zeer realist geword-en. De fa-

1

beltjes,

d.at Hit1er en ivlussolini d.e schuld.igen aaf,1 d.e tweed.e wereld-oorlog waïen
en d.at d-e oorlog van de' kant d.er geallieerden gevoerd. werd. tegen het barbarisme
van het'nerd.e Rijk doen het bij mij niet. Il< zie een kapitalistische oorlog nog a1tijd. aIs, eerr: bel-angenoorlog'en niet à1s een id.eolog'ische kri j g waaraan sl-echtsè
I'aartvaller" schuld.ig 1s. Zonder al te d.iep op d.eze kwestÍe in te gaan - zou ik
. d.at wéI d.oen d.an zot7 I t geen brief maar een boel«uerkje word-en wif ik hier toch
stellen, d.at het Derd.e Rijk d-e grond.stoffen voor ztjn bewapeningsind-ustrie vaJÍL ztjn
,latere tegenstand.ers ontving. IIet efkaar hebben d.e 'r d.emocratieën" Nazi-Duitsl-and.
varr. he-t,no.d-ige voorzien. Het is dan ook niet d.e zwarte zíe} van een Hi-tler of
. van wie ook, d.ie een oorlog \ïeroorzaakt, maar het ztjn d.e kapitalistische productieverhoud-ingen d.ie to^t een oorlog l-eid.èn. En wanneer d-e geallieerd.en zo erg tegen het barbarisme van het Derd-e Rijk waren, waarom openbaard.e z:-clt dat d.an pas
toen d-e oorlog een fej-t was? Hebben a1 die rf d-emocratischeil staten met hun nonintenrentie-pol-itiek niet med-e d.e ovei:v.rinning van het Franco-fascisme mogelijk
gemaakt? En we1ke van d.ie staten heeft vó6r d.e oorlog een f eit was, krachtig
, stelling genomen tegen het barbarisme van het D'erd.e Ri jk?
Heeft d-e }Ied.erland.se
regering niet slachtoff,ers, d-ie fiaar d.it land- waïen gevlucht, weer aan d-e Nazibeul-en uitgeleverd.? Waar was toen hrrn weerzirn tegen rt barbarisme? Voor het d.oor
u ingenomen stand-pr.mt hebben d-e chri steli jken een heel- mooi gezegd.e , n. 1 . tt d-e
d.uivel uitd.rijven met Beëlzebnbrr. Ook u wild.e d-us het nationaal-soclal-istische
barbarj-sme bestrijd.en met'het d-emocratisch-kapitalistische barbarisme.
,Natuurli jkr eï zt jn d-oor d.e Nazir s zes mil joen jod-en vermoord." Geen woord.en
zijn in staat een d-ergglijk gebeuren te beschrijven.,\ríie het uiterst sober geschreven - boek rfne Ond.ergangrt van d-r. J. Presser leest, voelt ztclt d.e keel toeknijpen van ellend.e en walging; Maaï.,. waard.e Constand-se, is d.oor het optred.en
van het geallieerd-e geweld ook maar één jood. mind.er ve:moord-? En hebben dig geallieerd.en alles ged.aan wat mogelijk was om zoveel mogelijk jod.en van d-e gaskamers
te red.d-en? Het Alrtwoord" hierop mag a1s bekend. word.en verond.ersteld-, rrNeen! !rt Het
.verhaal- rran Joel- Brand. zal toch ook u niet onbekend- ztJrr, evenmin als het optreden van Ergeland. tegen d.e jod.en, die na d-e tweed.e wereld.oorlog naar f sraëI wil-d.en. Het Iot d.er jod.en - tot een and-ere eoncl-usie kan ik niet komen - speeld-e in
het optred.en der geallleerd-en geen enkeJe ro1.
En opmerkelijk, tot de verbond-enen in d.e strijd. tegen het 'rbarbarÍsme van he-t
Derd-e Ri5k't behoord.e ook d.e Sowjet-Unie. Was d.it soms het geëigend.e l-and. om het
barbarisme van Nazi-Duitsland. te bestrijd.en? Zijn in d.at land. in d.e dertiger jaren
niet miljoenen omgekomen in d-e Siberische kampen? Ztjn d.aar in d.ie jaren niet ontelbaren gelikwid.eerd.? Hadd.en wij soms nog d.e verkl-aringen oveï d.e terreur ond.er
Stalin nodig van een Chroesjts jow om 'd.at te weten? Vind.t u nu soms ook, d.at r,we
toen met geweld. tegen Rusland. had-d.en nloeten optred.en om het barbarisme van d.at
.trregi:ne van ontaarde moord.enaarstt te vernietigen? lvloeten we nu soms ook oproepen
tot een oorlog tegen d.e ontaard-e moord-enaaTs in Vietnam? En d.e ontaard.e moord.enaaïs in AlgerÍje enige jaren terug? Er het protegeren van d-e dictator van Cuba,
Batistar nog niet zo lang geled.en? Dat d.eed, 'AmerÍkà zoal-s u weet, zoals het ook
Amerika was, d.at med.e het bewind. van Arbenz'Guzman in Guatemala omve::v'rierp vani^iege d.e bed-reigd.e Amerikaanse belangen. Ja, Amerika, d.at zull-en we wel- meteen d.e
oo=1og moeten vdrklaren. En d.an Ind.ànesië, ,wÍaar na d.e misfukte machtsgreep van
oktober 1965 naar schatting zot ri. half mil joen mensen z;:.Jn afgestracht2 mannen,
vrouwen en kind.eren. Ook maar met geweld. vernietigen, , d-at regíme. Ja, maar hoe
moèt d.at nu ,met ons eigen 1and. (ro, ja, ei-gen) , d.at ook nlet zo'Tr brandschoon
verled.en heeft. Boven-Digoóf ligt ons nog veïs in het geheugen, om maarniet, te
spreken van d-e 'twee politionele acties na d.e tweed.e werel-d-oor1og, toen daar een
'zekere Westerling nogal huis schijnt te hebben gehoud.en. Beste Constand-se, ik geloof, d.at el-k land. aan elk land. d.e oorlog za\ moeten verklare.n, want vrij rcn baJebarisme zig;n ze ge,en van al-Ien.

U hebt voor het

geweld.

van het nationaal socialisme

d er geallieerden gekozen omd.at u d.e slachtoffers
aI ware het sJeehts in d.e ,geest niet wi.ld.e ver-

4raden.. Maar hoe staat het nu met d-e slachtoffers van het geallieerd-e geweld-? ïs
er bij u geen hezwaar d.ie te verrad.en? fn fr:geland. is op 2 oktober 1961 een boek
verschenen van d.e auteurs Sir Charles Webster en d.r. Noble Frankland. over de Engelse nachtel-ijke bombard.ementen oB d-e Duitse sted.en tijd.ens d.e tweed.e wereld.oor1og, Volgens een verslag in 'fHet Parool" va.n 1 oktober 1961 laat het boeic rrd.uideIÍ jk zien dat het van 1942 af s toen d.e bombard-ementen hun grootste intensiteit
bereikten, d.e bed.oel-ing i^ras om zoveel- mogelijk nuitse sted.en plat te gooien en d.e
bnrgerbevolking te d-emoral-iserenrr. Wat d-at aan sl-achtoff ers aan vrourden, kind.eïen en gri;saard.s heeft gekost is orlvoorstelbaar. De cijfers van I t aantal slachtoffers van d-e stad Dresden hebben toend.ertijd. een ontzettend-e ind.ruk op mij gemaakt , Wlerzi jd-s zien we dus, d.at d.e geallieerd.en weinig hebben ged.aan om zoveel
mogelijk jod-en van d.e gaskamers te red-d.en. Bombard-ementen op spoorlijnen waarlangs
jod.en werd-en weggevoerd. bl-even uit. And.erzi jd.s werd.en op grote schaal burgers
verrnoord- zond.er enige nood.zaak, want in voorr:oemd. boek komen d-e auteurs tot d-e
conclusie, d.at de terreur-bombardementen weinig of niets tot d.e overwinning hebben bijged.ragen. fs het vreemd-, d-at ik tot d-e concl-usie kom, dat u nationaaL-socialistisch barbarisme wild-e bestrfd-en met burgerlÍjk-d-emocratisch barbarisme?

voor mij is een staat een staat, of hij nu nationaal-socialistisch of d-emocratisch-kapitalistisch is. Dat wil natuurlijk niet
ïnd.erd.aad- Constand.se, ook

zeggen, d.at er geen verschil Ís. Evenmin wil het zeggen, d.at ik niet Jiever ond.er een z " go d-emocratisch regime leef d.an ond-er een autoritair reg"iem. Maar d.at
wil- d.aarom nog niet zeggen, d.at wanneer er tussen een z, g. d-emocratische en een
autorj-taire staat een confl-ict uitbregkt.om bepaald.e machtsposities of bepaald.e
afzetgebied.en, ik d.an zou moeten kiezen vooï d.e'ld.emocratische" staat. Er is ook
verschil- tussen d.e ene stmikrover en d-e and.ere. De ene l-aat ztjn slachtoffer nog
altijd. zoveel ge1d. houd.en, d-at hÍj nog met bus of trein thuis kan komen te::wij1 d-e
and.ere zi jn sl-achtof fer van z' rt l.aatste cent beroof t, \{anneer d.ie twee struikrovers nu ruzi-e kri jgen over d-e vraag wie bepaald.e slachtoffers mag leegschud-d.en,
moet ik dan d.e zijd.e kiezen varr d-e struikrover, d-ie ztjn slachtoffer nog het reisgeld. Iaat behoud.en? Ik peins er nj-et oveï.
In het begin van u1,{ verklaring zegt u, d-at er momenten waren, d.at u ztch
eigenlijk helemaal geen socialist voel-d.e rruit afkeer van de massa". En aan het
.

slot verklaart u d-an nog:
tr . . .het proletariaat is verburgerlijkt, de opstand.ige enl<eling werd.
ta wiser and- sad.der manr , West-lluropa i-s contra-revolutionair geword.en, het proletariaat inbegrepen. De d.room is ten einde. r'
Beste Constarrd-se, ik ben begaan met uw d.roefenis, maar heb ik in het begin
van d-eze brief gezegd., d-at ik, evenals u, van id.ealist tot realist geword-en ben,
d.aarop moet ik toch wel temgkomen, want het is niet juist. U bent geen reafist
geword-en, d-och een teleurgesteld.e id.ealist zond-er meer. Een teleurgesteld.e id.ealist, d.ie zi jn d.roefenis en teler.irstelling wenst af te wentelen op d-e ruggen van
d.e arbeiders. Laat ik me nad-er verklaren,
Yolgens mij leven we nog steed-s in een klasserunaatschappij. Een maatschappij
waarin d-e ene klasse het prod.ucti.e-apparaat bez:-t en d.e and-ere klasse niets ar1d.ers heeft d.an zijn arbeid.skracht om te verkopen. De kloof tussen d-eze twee klassen is onqverbrugbaar " Zoals echter in elke maatschappij zlet ook in d.eze warenmaatschappij d.e ond.erd-rT.rkte klasse zteLt steed.s weeï genood-zaakt in verzet te komerJ. Niet uit id.ealisme, niet vooï een social-istische samenleving komt d.e arbeid.ersklasse steed.s weer in verzet. Het, zLJn de d.irecte belangen d.ie Ltaar d.rijven.
Wat meer 1oon, een televisie, een bromfiets, a1s het mogelijk i-s een autootje, ddt
zijn d.e drijfveren. Natuurlijk spelen d.aarbi.j ook gevoelens van onrechtvaard.ig te
word-en behandeld een roL . De werkelijkheid- heef t echter bewezen, d.at d.e arbeid.ersklasse nooit voor id.eaLen in beweging komt.
Dat de arbeid-erskJasse is verburgerlijkt is juist, maa,r niet pas sj-nd.s de

)tr
staat een trWelfare Statett is geword.en, zoal-s u beweert, De arbeid.ersklasse is
alti jd burgerlijk geweest. Hoe zou ltet and-ers kunnen in een burgerlijke maatschappii. Zou ze in een br.rgerli jke maatschappi j socialistisch kunnen zíjrfr Onmogel[jk!
Toch is d.at wat d.e id.ealisten wensen, wat ook u a1t4d hebt gewenst. De arbeid.ers
opvoed.en tot socialisten. Ze duid-elijk maken, d.at ze voor een socialistische samenleving moeten strijd-en. Dat is wat ook u jarenlang hebt geprobeerd.. ir{aar die
verburgerl-i jkte arbeid.ers wild-en maaï nÍet luisteren, U, d.ie het zo goed. wist en
het zo goed. met hen voor had, stond. daar eigenlijk voor niets te praten. Parels
voor d-e zwijnen! Vand.aar uw 'rafkeer van d-e massa", vand-aar, d-at u a1s opstand-ige
enkeling "a sad.d.er mantrwerd.. 0f u ook'ra wiser manrtwerd.? Ik betwijfel het" 0f
men moet het wijsheid. noemen, d.at u tot het inzlcht bent gekomen, dat aI uw propagand.a, d-at aI uw praten en aI ur,,r schrijven geen enkel resultaat had-. Dat is d.an
echter maar een ha1ve wijsheid.. Hoe d"e arbeid-ersstrijd. ztcLt echter voltrekt, hoe
in d"e werkelijkheid strijd. voor het sociallsme word-t gevoerd. is voor u een boek
met zeven zegels gebleven. Had- u- ztcLt echter verd-iept in d-e lrerkeli jkheid-, had. u
ztch rekenschap gegeven van het f ei'u, d-at geen enkele omwenteling ooit tot standis gekomen uit id-eologische over,{egj-ngen, d-an had. u ztch een hoop d.roefenj-s kunnen besparen en was u nie-i rta. sad.d-er mantt d.och rrrell-icht tra wiser rnanrr geword.en.
Geen id.eologische overÉregingen d-cCen d-e slavenmaatschappij verand-eren in een
feod.al-e maatschappij en d.e fecilrile mae.tschappij in een burgerlijke of kapitalistische. Het waren d.e productiekrachten d.ie d-at L,ewerkstelli-gd.ei:.. Denkt u soms
ciat het kapital-isme is gekornen cloor plopa.ge.nd.a, d.oor op.,oecli-ng tot kapitalisme?
Neen immers? \riaarom zou d-a-n een soc.lalis'.,.sche maatschappij afhankelijk zijn van d.e
opvoed-ing d.er arbeid-ers tot social-iste:i? ZtTn katho-l-ieke, gereformeerd-e of wat
vooï arbeid.ers sorl"-q mind-ere strijd.ers dan anzrchistische arbeiclers? Waren het in
0ost-Duits1aad. niet d-e arbej-d-ers net een stzlinistische id-eoIogie, d.ie de stoot
tot d-e opsta,nd- gaven in juni 1951? \rlaren het in Hongarije niet med.e d.e rrcommttnistiscirerr arbei d-ers d-ie strijd voercten tegen- cle Russische tanks? V,raa-..rom ded.en ze
dat? 0m he',, bolsjewisme te vernieti-ge;r? ITeituur'Iijk niet" Zoals ze jn Oost-DuitsI and. in ve.rzct krIàrrreo tegen ci-e steeds zwaard-er r,,rord-end-e noïmen t zo r,,ras het in
Ilongarije ook d-e v,'ens naar een beter leven, de wens naar v,rat mind-er zorgan en wai
meeï vrijhed-en waar ze ne d-e dé-s-talinisabie in Rusland- op had-d.en gerekend.. ïd-eologrsche oveirdegingen \.raïen hen v-,:eei:id-, zoa.l-s ze ook rrreei,id. waren aan d.e gemeente-arbeid.ers -;an Amsterd.am toen oie in Í + voorjaar van 1955 in s-bri.1d- gingen, een
. stri jd. \,,'aaïvan mï " Ensing - ad-vocaat van cie gemeenie Amsterd-a;n verklaard.e, d-at
d.e overheid. een dergelijke sti.king nooit kan toeste.an, omd-at het in wezen het begin van d.e revolutie is. Opnerkel i jir nietwaar? , het begin van d.e revoluti-e, tervrijl d-ie arbeid-ers helernaal niet aan ïevolutie d-achten, d-och al1een maar aan wat
betere arbeid-svoor-waard-en. Maar zo gaai het nu eenma:}. Niet wat d-e arbeid.ers
d.enken i-s belangrijk" Belangrijk is al-!-een maar wat ze d-oen. Wat ze krachtens d.e
poBitie d-ie ze inne:rren noodged.wcngen m o e t e n d-oen. Er al-s ond-erl-iggend.e
klasse, a--l-s u.itgebuit: kl-asse moet het proletariaat steed-s r.^reeï in verzet komen.
En krachtens de plaats, d-ie het prole-t:.riaat irrneemt in het prod.uctj-eproces kan
het nooii; rrcontra-revolu-iionair't ztjrt.
In wezen d.oet u he'uzelfd-e al-s rl-e sociaal-d.emocratie ien opzichte van. d.e
eerste r^rereld-oorlog"Die 'orobeerd-e lnaar hor-rd-ing in clie oorlog goed- te praten d-oor
d-e schuld. op d-e a::beid.ersklasse te schrr:Lven. Hei pioletartaat had- ztch niet tegen de oorlog verzet.
U, ciie een tr,,'intigtal jaren gepcogd. hebt de arbeid-ers op
te voeden tot socialisten, sciruift het nood-zakelijk - falen d-aarvan' ook op d.e
arbeid.ers " De arbeiclers ztjn verburgerl-ijkt , zLJyL " contra-revol-utionair'r , omd-at ze
niet n:,ar u l-uisterCen en huir eigen weg gj_ngen. ï'faar hr-r_n eigen weg is d_e weg d.ie
leid-d.e naar het verzet (i, d-e volrrn van stakingen) tegen Franco in Spanje in de
laatste jarcn, o-ie leid-d.e iot d.e oris.Land. in Oos'u-Dr-rj-island- en d.ie in Hongari-je"
iÏet kapital-isne zal nimrner verdwrjnen d.oor d-e propagand.a van welke id.eal-isten
ook. Ilet socialisme zal a1leen mear een gevolg kunnen zi jn van d.e d-agelijkse s.kjjd.
d-er arbeid.ers, een strijd- zond.er i-d.ealisme, maar d-ie d.e macht van d.e heersend.e

6

kl-asse meer aantast, d.ari d-e propagand.a van welke 'r opstand.lge enkeling[ ook.
ïnd.erd.aad Constand.se, uwttd.room is ten eind.er'. Op het elnd.e van de d.room is
echter geen nuchter ontwaken gevoIgd..
Met proletarische groet (tenslotte ben ik
een proletariàr, al dan niet contra-revo-

lutionair)
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IN HET 'rRotterdamsch Nieuwsbladil
heef t prof . mï. T. Koopmans , d.ocent
in d.e rrinleiding tot d.e.rechtswetenschappen" aan de rijksuniversiteit te
Leid-en d.rie artikelen gepubliceerd.,
d.ie ztch bezig houd.en met het verschijnsel van d.e werkstakJ-ng. Aanlei-

is het wetsontwerp, d-at
d.e rrinlster van justitie in voorbereid.ing heef t omtrent het stalcingsrecht.
fn het allereerste artikel, veïschenen op zaterd.ag 2 april, d.oet
prof. Koopmans een paar opnerkelijke
uitspraken. Hij zegt ond-er meer, dat
in Ned.erl-and nimmer fabrieken d-oor d-e
arbeid.ers bezet zijn; d.at de staking
hier al-s politiek strijdmid-d.el, wanneer men afztet van d.e bezettingsjaren, maar zeld.en heeft d.ienst ged.aan
al z{n er - tegen d.e troepenuitzend.ingen naar Ind.onesië bijvoorbeeld. - wel
eens stakingen met een zu:.'rer politiek doel geweest; en hij zegt voorts,
d.at op het laatste wellicht d.e fameuze 'spoo:r*egstakingen van 1905 In uitd.ing daartoe

zond.ering vorïnen"

De professor vergist zi-cln" Ons zirl
dlverse gaallen bekend van I'bezettingsstakingen" in Ned.erJand.. De eerste
staking van een zod.anig type had. al

ver voor d.e oorlog plaats
Feijenoord..Na d.e oorlog is

bj-j Wiltoner een staking met bed.rijfsbezetting geweest in
d.e meelfabriek Holland (de kranten
stond.en er vele d.agen voI van) , waren
er bezettingsstakingen in d.e confectie-industrÍe; o . &. bi j Bend.ien. En
hoe d.enkt onze professor wel- over d-e
,l staking d.ie vorig jaar bU Wilton-Feljenoord. uitbrak? De arbeid-ers bezetten

.

Ivieuel- errkamp .

d-e werf, joegen het kantoorpersoneel
weg en beletten d-e d.irecteur d.e toegang tot zijn eigen bed.ri;f .
Prof . Koopmans, zo geloven wij verd-er, vergist z:.cLl ook als hij beid.e
stakingen vatrr het jaar 1901 een politi-ek karakter toeschrijft. De eerste,
d.ie van januari, had. clat karakter zeker ni-et. Het was een sol-id.ariteits-

staking rnet d.e transportarbeid-ers van

, waaraarr men bovend.ien een
sociale achtergrond. nooit ontzegd.

d.e vemen

heeft.

Wat tensl-otte te d.enken van prof .
Koopmans bewering, d.at achter een staking, uitgeroepen om een wijzi-ging in
l-onen of arbeid.svoor5raard.en te ber,reirstelligen "meestal rn vakbond.rr staat?
Die staat err zo leert ons d-e werkelijkheid., meestal- juist niet achter.
Dat is Íets wat ied.ere arbeid.er weet.
Ilet j-s ook ietsrdat d.e mod.erne socio-

logen weten, d-Íe over d-e tegenstelling
tussen vakbond.sbesturen en vakbond.sle-

den zo langza^merhand. boekenpl-ariken
hebben volgeschreven. Ja sterker nogr
d-at d.e vakbonden meesta] niet achter
d.e z o g. rrwil-d.e stakingenrt staan i-s f n
feit , \Íaaraan d-e nood.zaak om het stakingsrecht op d.e helling te nemen nou
net precies voortspruit. Is het er bjj

d-at rrstakingsrechtrr niet net precies
om begonnen d.e rrwild.e[ stakingen d.ie
er zrJn buiten de wet te plaatsen en
d-e 'f vakbond.sstalcingenr'7 d.i-e er niet
of nauwelijks ztJn een wettelijke basis
te verschaffen?
Het is aIIemaal kenrrelijk niet d.oorged.rongen tot het stud.eervertrek vam
de hooglera,ar, die d.oor d.e red-actie
van het "Rotterdamsch ltTieuwsblad." net
precies geschikt werd. geacht om ovell
staklngen te schrijven.Hoe bestaat I t
!
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DE weinige gegevens d.ie ons ten d.ienste staan, menen wij toch

inzicht te

een

verschaffen orntrent d.e gebeurtenissen d.ie, omstreeks
d e l1e eeuw voor Chrlstus in Erypte plaats vond-en, dan d.e psycho-analyse.
De geschled.enis - menen wij is een g'eschied.enis van klassenstrijd.en, en wie
zou da.ar nu niet aan d.enken, wanneer hij verneemt, d.at in een zeker rijk d-e koning
een rebel heette, van het stri jd toneel- verdween, en een ged-eeIte der bevolking
werd. uitged.reven of wegtrok.. Het is van geen belang of het eerste, d.an we1 het
Iaatste plaats vond. " Niettemin houd en wi j het op het eerste e d.an zijn wij in overeenstemming zowel- met d.e wetenschap a1s met de legende. (Acfrteruolging d.oor d.e
d-uid.eIÍjker

ku.::nen

Rod.e Zee),

Nu was het Egrpte varr d.ie tijd. een land.bouwstaat en het had. dus een feod.aalkarakter. Dat wil.zeg'gen: de ad.e1 en d-e geestelijkheid had.d.en d.e politieke macht,
Verder was er natuurlljk In koopmansstand., handwerkslied-en, slaven en lijfeigenen.
De grond-, het belangrljkste produetiemidd.elp wab natuurlijk in I t bezit van de ad.el en d.e geestelijkheid.. Hi.er vind.en wij dus d.e welbekend-e tegenstelling tussen
d.e adel en d.e geesteli.jkheid. aan de ene en ' t hand-elskapitaal aan d.e and-ere zijd.e.
De gild.en speeld.en d.aarbij een ro1 in oveïeenstemmi-ng met hr.u: ontwikkeling. Ontstaan uit religieuse bi j eenkomsten, waarop za j d-ie hetzelfd.e handwerk beoef end.en
elkaar ontmoette.n, week d,e aand.acht al gauw af varr d.e zaken d.ie het ziel-eheilmoesten bevorderen naar ond-e::werBen d.ie meer verband. hielden met het stoffelijk
bestaan. En zo ontstond.en d-an de g"iId.en. Hoewel in d.e aanvang d.emocrati sch gezind., ontwikkeld.en d.eze gilden ztch tot tirannieke instel-lingen, waarin d.e meesters en d.e besturen het voor het zeggen had.d-en; eeonomische, politieke macht en
rijkdommen verkregen. In Hollartd. werden zt1 inet eerst ontkracht; i,n d.e tr'ranse revolutie werd.en' zij opgeheveu..
0m d.e verhoud.ing van d-e gild-en tot het hand.elskapitaal d.uid.elijk te stellen
hetgeen in verband zal blijken te staan met Mozes en het ééngod.endom - halen wij
aan hoe furgot, minister van financiën onder Lod.ewijk d.e 16e, in 1716 d.e gild.en
omschreef (gegevens uit Vivat' s encycloped.ie) .
Nad.at in de aanl:ef van d.it voor de kennis van het gild.enwezen hoogst belangrijke staatsstuk d.e plicht d.er regering is erkend. om aan a1le inwoners het

rechten te waarborgenr word-t met leedwezen geconstateerd., d.at op één d.ier rechten, het recht om d-oor arbeid. in z:,jn ond.erhoud. te
voorzien, inbreuk word.t gemaakt d-oor instellingen, d.ie weI van oud.e d-atum ztJyr,
d.oón wier bestaan niet langer gewettigd. kan word-en geacht.
Het ed.ict stelt vervolgens in het licht, hoe in nagenoeg alJe sted.en van I t
koninkrijk d.e beoefening der verschil-lend-e vakken uitsluitend. in hand-en was van
een betrekkeli jk kl-ein aantal. meesters, d.ie met uitsluiting van all-e burgers het
recht had-d.en van te produceren en te verkopenrwaarvan het gevolg was d.at zi, d.ie
uit nood.zakelijkheid. of lust ztch aan d.e beoefening van een of and.er ambacht wild.en wijd.en, d-aartoe nj-et kond.en geraken d.an d-oor ztclt te ond-er*,rerpen aan rï1 langd-urige, even schad.el-i jke als overbod.ige . proef ti j d., na allerlei rechten te hebben
betaald. en op.veelvuld-ige wijze te ztjn afgeperst" Zti, zegt het ed.ict, wier nij-dd.elen d.eze uitgaven niet toelaten, zi-eÍt zicln geen and-ere keus overgelaten d.an armoed.e te lijd.en of hr:n werkkracht ruaar and.ere land.en over te brengen, Zo ziln d.an
de gevolgen d-ezer instel-lingen voor d-e staat een onberekenbare vermind.ering van
h a n d. e 1 en nijverheid. (spatiering van ons, D & G). Het stuk keert zi-ch nog
meerd-ere malen tegen d-e gild.en in verband. met het nad.eel, de onvrijheid. en de belemneringen, d.ie zLJ het nationale zowe] a1s het inter:aationale kapitaal veroorzaken.
onbelemmerd.e genot van hun

,

8Had.d.en d.e gild-en in d.e mid.d-eleeuwen het monopolie van het handwerk, de ad.eJ
en d.e geesteli jkheid had.d.en het monopolie van d.e grond.. Een hechte d.rie-eenheid.
d.us, d.ie bezegeld. werd. d.oor het monopolie van d.e geest, de kerk, waard.oor d-e monarchen van ltruropa werd-en gekroond..
Deze bevroren toestand. van d.e stoffel-ijke verhoud.ingen ej-ste ook een bevroren toestand van d.e geest, d.ie men nog d.uid.elijk kan waarnemen in d-e vorm van d-e
mid.d.el-eeulíse kunst. Onwezenlijke starend.e blikken. Beeld-en d.ie al-leen d.iend.en om
d.e kerk te versieren. Het kerkportaal bestaat uit hond.ero-en wezens d.ie al-leen
d.j-enen om d.e wand.en en d.e spitsboog te inrl-l-en. Het ind.ivid.u is niets, de kerk
all-es" Slechts d.oor en voor d.e kerk is men iets
IIoe and.ers is het met d-e hand.el gesteld. ! In plaats van versteend.e toestand.en en nauwgezette herhaling varr d.ezelfd.e cerenoni-ëënrbeweging, overd.racht, vervoer, het treklren naar vreemd-e land-en, roof , avontuur, gebiedsuitbreid.ing vooï
het verkrijgen var. goed.eren en slaven, hand.elsoorlogen tussen d.e concurrenten. . . .
Thuis eist men echter vred.e en eenheid. van het V 0 L K . Geen ond-erlinge twisten en wapengeweld., \^raallmee d.e ad.el zljn geschillen beslecht. Geen tollen en toIgeld.en bij het overschrijd.en d.er adelljke en kerkelijke d-omeinen. D E N A T I E
ï S É É irt . Geen verplichtingen dus aan Rome, alleen verplichtingen aan het
Iand., het 'rvad.erland.rr en aan god.! aan d.e ene I'od. Uit het stuk van Turgot bliikt
wel, d.at de giId.en, wanneer ze vol ontwikkel-d. z:jn, zicl:r niet verbond-en voelen
met het hand eL skapitaal en dus d.e zijd-e van d.e kerk kie zen.
Bovenstaand.e be schouwingen ïoepen beel-d.en op uit orlze elgen ge schied.eni s ,
geschied.enis
van Ned.erland.; alleen zien we d.at ze niet ophoud.t met het hand.e
d.elskapitaal, maar verd-er gaat en d.e basis legt voor het ind-ustrie-kapitaal. Deze basis noemt Marx d.e oorspronkelijke accumulatie.
Zoals wi j weten heeft d-at in d.e staten in het Oosten nj-et plaatsgevond en.
Varraf Babylon tot Rome zien wij telkens hetzelfde gebeuren" Zij ontwikkel-en ztch
tot hand.elsstaten, breid.en ztch enozm uit om d-an een sne11e ond.ergang tegemoet
te gaaJr. Zo verging het achtereenvolgens Babylonië, Erypter Perzië, Grj-ekenland.
en het Romeinse Rijk.
Wij menen d-at d.at ligt in het karakter van het handelskapitaal. Het hand.els:
kapltaal j-s improd.uctief . Het d.oet niet anders d.an goed.eren verplaatsen,wat zeeT
nood.zakelijk is maar., . . IMPRODUCTIE'.
Zo kon het verkwistend.e en zteh i-n weel-de wentelend.e Rome sl-echts voortbestaan d.oor gebied.suitbreid.ing, d.w, Z. roof en verslaving vaÍI vreemd.e volken. EIke gebied.suitbreid.ing eiste een grotere bezetting, d-ie onbetrouwbaard-er werd.
naa:rnate men gebruik moest maken van sold.aten uit d.e ovellhÍonnen gebied.en. De ineenstorting van het Romeinse Keizerrijk was even onafwend.baar als vzllÍt d.e Imperia
d.ie'aan Rome vooraf waren gegaan.

Wanneer het hand.elskapitaal kan oveïgaan in industrieel kapitaal zet d.e
ontwikkeling d.oor. Maar d.it vereist een bepaald.e hoogte van wet"r=óhrp en techniek, Deze werd. i-n d.e Oosterse staten niet bereikt. Daarom kwamen ztj niet verd.er
d.an het hand.elskapitaal, wat met revolutíes in d.e oud.e feod.al-e samenleving gepaarà grng. Dit bed.enkend.e is ons d-etrrebel-seítkoning, en d.e uitd.rijving d.er jod.en vol-komen d.uidelijk" WU hebben hier te d.oen met één van d.e vele revoluties van
het handelskapitaal tegen d.e feod.aliteit.Deze revolutie leed. echter d.e ned.erlaag
en d.e opstandigen, beroofd. van hun bezittingen, werd-en uitged-reven.
Vlaren d.e opstand.igen d.an d.e jod-en? Dat is d.e enige concLusie d.ie wij ku.nnen
trekken, alhoewel en Ichnaton bewijst het ook niet-jod.en aan d.e opstand. hebben d.eelgenómen. Tenslotte was het :een stri jd. tussen het hand.elskapitaal- en het
f eod.ale stelsel.

In het oud.e Erypte

waren.d.e jod.en niet gekenmerkt d.oor hun voorkomen. Hun
rrd.e vreemd.elJ-ngtt. Daard.ooï was er voor hen geen.and.e-

posi-tie was d.e positie vaÍr

-9in de feod.ale maatschapp$ dan in d.e hand.el-. E1 in die hand.el werd.en zq
als bijna overal elders, Zodat het kon voorkomen d-at een konÍng hun zijd.e
koos , zich met hen I'encanailleerd.e".Wij weten uj-t d.e geschied.enis van I t !íesten,
d.at koningen in chronische geldveriegenheid- verkeerd.en, Dit kan ook een red.en
zíjn geweest van d.e band. tussen Ichnaton en d.e jod.en en d.e aantrekkeliikheid. van
hr-rrr ééngodend.om. Het ééngodend.om is het god.end.om va3 d.e ha3de] , zoaLs wij menen
te hebben aangetoond.
Eigenaard.ig d.och volkomen konsekwent ontwj-kkelt zlch in Europa I t Christend.om. Wanaeer Rome in d.e 4e eeuw het Christend.om officieel aanvaard.t is het zowat
op het toppr-mt van ztJn macht. Dan echter nad.ert d.e catastrofe. Dat Christendom
is echter niet het chrÍstend.om zoals wi j het in d.e mid-d.eleeuwen aantreffen. Het
is nog - zeker tegenover het veelgodend.om van d.e Romeinen een ééngod.end.om. Als
dan d.e Romei-nse legers uit d.e bezette gebied-en moeten word-en tenrggetrokken, breken er in Europa d.uistere, chaotische tijd.en aarl, waanrit rnet med.ewerking van de
:re plaats

rijk,

kerk de feod.ale midd-eleeuwen tevoorschijn l<omen met een ontwikkeld.e heiligen-cuJtur.r, d.ie geIljk staat met een veelgod.end-om, Dan ontwikkelt ztdn in vele gebieden
de handel en d.oet d.e a1oud.e tegenstelling ztch geld.en. De heiligen, om het kort
te zeggen, word.en d.e straat op gejaagd- en hr-m opperhoofd-, d.e ene en allenige god
blijft in hand.en varr d.e revol-utionalren van I t hand-elskapitaaI, d.at nu d.oor niets
gestoord. met hemzel-f kan ond.erhand.elen.

Het verd-ere verloop had nu moeten zi:n - wild-e het hand.elskapitaal d.e histogetrouw blijven - d.at het eind.igde j-n een d.ebacle. Dat d.eed- het niet, hetgeen
\,Íe toeschrijven aan d.e voortgeschreden techniek, de ontwikkeling van de productieve krachten, d.e ontwikkeling van d.e ind.ustrie. In tegenstelling tot de hand.el
schept d.e ind.ustrie waarde en méér waard.e d.an er in gaat. Dat d.e meervraard.e d.ie
zLj schept niet in d.e zakken komt van hen d.ie haar voortbrachten is een punt dat
hier niet ter d.iscussie staat , maar zli schépt meer wóórd.e.

rie

Wij hebben nu d.e religie verklaard. uit d.e maatschappelÍjke werkelijkheid. zoÍtd.er voorkeur voor d-eze of gene richting, zond.er voorkeur voor het één- of veelgod.end.om of welke religie ook" Dat kunnen wij van Freud"'s method.e niet'zeggen. Hï
vind.t het ééngod.end.om de meest vergeestelijkte religie. Op b\2. 66 zegt hij, dat
het een eer is voor het jood.se vo1k, d.at het een trad.itie heeft bewaard. die
leert , dat d-e god.heid. ceremonieën en off ers versmaad.t, z\ ei st slechts geloof en
een l-even in waarheid. en geïechtigheid.. Wij d-oen d.e logica zeket geen geweld- aan,
wanneer wij hierin lezen, d.at het jod.envolk voor Frer-rd- nog steed.s het uitverkoren
volk is.
Eï zljn plaatsen i-n tr'reud.rs boek, d.ie sterk

d.e verd.enking oproepen vaÍr jongl-eren met begrippen. ttWanneer lviozes d.eze eerste messias wastt , schri jft hi j , ttdan
is Christus ztJn plaatsvervanger, d.an heeft ook d.e verrijzenis van Christus een
stuk historisehe waarheid., want hij was d.e weergekeerd.e gelouterd.e oervad.er va^n
d.e primitieve horde, die a1s zoort zijn plaats had- ingenomeÍr.rr
Maar d.e Christus is niet veuezen, is niet uit d.e d.ood. opgestaan, en d.aarom
zít er geen atoompje w6rheid. in d.e beweEng, laat staan een stuk. ïndien men
althans d.e verri j zenis opvat, zoals d.e gelovigen haar opvatten. Deze opvattÍng
van d.e-verrijzenis is een historisch feit, een hÍstorische waarheid., zoal-s ook
d.e opv?-lting varr F.reud. daaromtrent I d.ie een geheel and.ere is, een historisch
feit of historische waarheid. is.

De exogamie, het huwelijk buiten d.e eigen hord.e, word.t op b1z, 169 verklaard

aIs een maatregel van d.e broed.erclan om,nu hgttrmannetjerrd.ood- is, met elkaar in
vred.e te leven. 0p blz. 1!{ word.t verklaard-, dat men dus afzlet van geslachtelijk

verkeer met d.e rrhartstochtelÍjk begeerd.e moed.ers en zusterstr .
Dit af stand. d.oen van het huweli jk in d.e eigen hord.e, word.t hed.en ten d.age
nog vrij veelml-dig bij wild.en Ín stand. gehoud-en. líij menen echter, d.at d-it geen
afstand d.oen is, eerd.er het tegendeel. Men p ï e f e r e e r t d.e vrouwen uit
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d.e andere horde. Deze waarheid. is in stri jd met d.e geslachteli jke moraal
tteeuwig d.e jouwe tot d.e d.ood. ons scheid.t" e met onze huwelijksmoraal dus.

vam.

prefgreert een vreemd.e vrouw boven 'zi1n
zuster. Meestal heeft hij zelfs een se:«rele aÍkeer van haar. Als regel heeft dit
ook d.e vad.err en d.e moed.er van haar zoons. IIet d.agelijks samen moeten zrjn heeft
j-nvloed- op onze sexuele ged.rag'ingen. Na korte ti-jd- van het huwelijk prefereert
een man geslachtelijk een vreemd.e vrour^r boven d.e zijne . Zou hij haar echter nooit
tevoren hebben gezien, dan is d.at wéI het gevaI. I s d.at missohien overeenkomstig
d.e regel: H e t
men sel Uk gev oel
w o r d. t
s t o m p d. o or

'

De man in otaze huirl j ge sa.menleving

ond.ergaan
het
prikvan
steed.s
d.ez e1fd.e
k e I s ? Wii menen van wel. Het is opmerkelijk d.at een paartje op school zeld.en
gevo::utd. word.t uit d.ezel-fd.e kl-as, Maar wij lcrmnen ook niet inzien, d.at d.e omgaJlgsvormen onder d.e exogame regel mind.er confl-ictstof op zou leveren d.an bU end.ogamie, het huwen d-er hord.egenoten ond.erling. Het verschil is dat men in een hord-e
bij exoga^mie steed.s een vol-wassen vreemd.e mannelijke bevol-king zou aantreffen,aangezlen het regel is, d.at d.e echtgenoot bi j de hord.e van de vrouw i-n komt wonen.
AIs red.en geven d.e ethnologen op d.at 211 d.an niet geheel en al aan d.e }cr^Iaaie buien van d.e man is overgeleverd..
Er zou nog veeL meer aarr d.it boek van Freud. d.oor ons te kritiseren zintmaar
wu will-en het liever hierbij laten. Dit artikel- bevat genoeg stof tot overd.enking
en anti-kritiek, wel-ke laatste wij hopen toegezond.en te krÍjgen"

NA VIER

EEUWEN

met d.e leid.ing van het Verbond. belast
werd..

BEGIN vorige maand., op de 5e april
om precies te zUn, was het juist vier
eeuwen geIed.en, d.at d.e Ned.erland.se ad.el-'te Bnrssel aan d.e landvoogdes irtargaretha van Pa:ma'het zogënaamd.e, bi j
naaJn altrans aan ied.er bekend.er"smeek-

schriftt' overhand.igd-e. Hèt feit is
àiet onopgemerkt voorbij gpgaan. lviet
name in het kl-eine stad.je Vianen aan
d.e Lek heeft men er aand.acht aan geschonken. Daar is ni-et al-Leen wekenlang een tentoonstelling

gehoud-en van

d.ocumenten, d.ie op het smeekschrift
betrekking had.d.en, maar d.aar in Vianen is bij d.e officië}e opening d.er

expositi-e op zaterdag 1 april

d.e

aanbled.ing' van het smeekschrift ook
min of meer officieel- herd.acht.
Dat dit juist in Ylanen geschied.d.e.
is niet toevallig. ïn Vianen immers
is het Verbond. d.er Ed.e1en opgericht
en d.e toenmalige rrvrijstad.tr Vianen, d.ie
niet ond.er het wett:,g gezag der regering te Bmssel viel1 heeft in d-e gesehied.enÍs van het rrverbondrt een belangrijke rol gespeeld., in belangrïke
mate ook ornd.at te Vi-anen het kasteel
stond. van d-e heer van 3red.erod.e, een
d.er belangrijkste Ied.en, d.ie tenslotte

De min of meer officiele herd.enkingsred.e werd. te Vianen uitgesproken
d.oor prof . De 1a Fontaine Ve::r^reij uit
Amsterd.am, bibliothecarj.s d.er Amsterd.a^mse universiteitsbibliotheek, die
bij d.ie gelegenheid. prins Willem van
Oranje 'td,e architect van d.e Nederland.se opstand. tegen Spanj e'r noemd.e en
Hend.rik van Bred.erod.e vergeleek met
een ttuitvoerd.er, d.ie er d.e fund.amen=
ten voor Iegd.e.
Er was bij d.e officiel-e en rf d-ef tigerf
genod.igd.en d.aar in het hi stori sche

stad.huis van Vianen - wae,r d.e exposiwas ondergebracht- uiteraard. niemand.rd.ie protesteerd.eo ,Eri. toch bevatten d.eze woord.en van d.e professor öe
grootst mogehjke histori sche onjui-stheid., d.ie zi.eh maar d.enlcen laat.

tie

'Zo er

tussen:d.e prins van Oranje
en het Verbond. d.er Eoelen enerzijd.s en
trd.e opstand.rr and.erzi jd.s een rf verband.tt
bestaate d.an geen and-er d.an d.it, d.at
d.e prins en net aIs hij d.e ed.elen aI1es hebben ged.aan wat in hun vermogen
1ag om rrd-e opstand.tt te voorkomen en
onmogelijk te maken.

De ed.elen van het ttverbond.tt ver-
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verklaarden nadnrkkelijk

'tniets te ond.erm.emen, d.at j-nd,ruist
Ittegen
de ere God.s of tegen d.e majesteit van d.e koning en de Sbten;
'r
rrintegend.eel is I t onze uitsluitenrrd.e bedoeling d.e koning te hand.harf
ven in I t bezit z\jner heerschappíj,
rreen gped,e ord.e en politie te verrf
zekeren €or vooï zover d.at a,a,n ons
rr
ligt , a]l-e volEqqpstand.eq._. -g31oepoJ-i e s_r__pa,r tliËg.happe4 en
' r e_nr_lqqqg
'

tttwist.-eg_lsggn te.. gaan.

tr

Met dat voornemen, volksopstand.en

te bestrÍ jd.en was het t t Verbond. der
Ed.e]en bittere ernst.Als klasse koesterd-en zLJ voor een vol-ksbeweging aIleen maar vrees. ïn feb:ruari van d.at
jaar 1566 nog haè Will-em van Oranje
aan zijn broer Lod.ewijk geschreven:
rrHet (uitbreken van d.e opstand.) wifrrlen wij gewis verhind.eren. Want wij
trweten maar a1 te zeeT d.at wjj zeLf ,

frals I t eenmaal tot ztt]..]r- een omwenItteling komt 7 a1s d-e eersten word.en
"te grond.e gericht en gemÏneerd,.rr
Àan d.e prias van 0ranje komt de
twijfelaehti-ge eeï toe in Ce maand.en
f ebnrari rmaart en april 1566 het uitbreken van d.e opstand te hebben verhinderd.. Men ka^n het ook nalezen bij
d.e historicus prof. F:ruin in d.iens

NAAR

EEN

NÏEUW

trVoorspel van de 8O-jarige oorlogrr.ïndien prins Willem ergens d.e architect
van was, d.an van een gebouw, d.at een
ilLusie bleek en d.at, toen d.e opstand.,

zrJn streven ten spijt, tóch uitbrak,
volled.ig in elkaar stortte.
Eoe meer men ztch in d.e historie
van d.e opstand. en van het ( f oyale)

Verbond- d-er Ed-el-en

voorzichtige

-

waarvan d.e o zo
Oranje nog

erL aarzelend.e

nlet eens lid werd - verdlept, d.es te
meer springt het klassekar?kter d.er
gebeurtenissen in het oog.
Omgekeerd.: Ïroe meer men het klass_ekarakter d.er officiëIe geschiedsriswetenschap in het oog vat, hoe meer ook
men d.e blik scherpt voor d.e huid.ige
mythe van rt Ned.erland.se koningschap,
d.es te d.uid.eli jker word.t het, waarom
d.aar in Vianen met d.e histori sche werkelijkheid. een. loopj e moest word.en genomen. Na vier eeuwen verslui"ert men
het klassekarakter van d.e opstand. tegen Sp,anje, omd.at het huidig klassebelang (.r* d.e heersend.en, d-ie d.e officiëIe samenl-eving vo:mren) zLcln verzet tegen I n geschiedenisbeschouwing,
d.ie aan d-e feiten, d.at wi1 zeggen aarl
de toen en later bestaand.e klassentegenstellingen alle recht d.oet wed.ervaIen.
o

PROTETARIAATI

EHI WERKGROEP uit d.e Algemene Werkgevers Vereniging heeft een rapport
ultgebrachtr. d.at ttDe ond.ernemers en het personeelsbeleid. van morgentt heet.
Daarin staat ond.er meeri
I'Binnen 2l jaar : dus I n generatie na d.eze zal men waarschijnlijk met 'een geheel and.ere werknemer te maken hebben. Het is zeer
goed mogelijk d.at er dan een leerplicht tot 18 jaar bestaat met er
op aansluitend. het vervullen van de mÍlitaire dienstplicht, Bovend.ien zal er d.an misschien een vierd.aagse werkweek zin, zodat d.e
werknemers buiten d.e zondag nóg twee d.agen van d.e week niet werken.
Rekening houd.end. met d.e nivellering (ook in status) naar boven,
waartegen in genen d.e1e bezwaar kan bestaan, zal een autocratisch
bewind. (van d-e ond.erneming) op zi jn-1pe-eeuws d.ood.eenvoud.ig niet
meer mogelijk zin,
tr'/e brengen deze r.r-Ltspraak hier niet om te constateren, dat d.e schrijvers va^rr t t rapport hie:rnee het bestasn van een autocratlsch bewind. nrí exkennen en rrre wilLen ook niet ingaan op I n recente verklaring van een vooraanstaand. figuur uit het becLrijfsleven, d.at een ond.erneming afleen maar au-
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tocratisch kón word.en geleid . Ook zullen ure nu nj-et spreken over d.e .vraag,
of er van d.errnivellering naar bovenrr ook in status aL lets te bespeuren vaLt en of het niet zo 1s, dat percentsgewijze loonsverhogingen - nog
geheel afgezien vart d.e prijsontwikkelingen - alleen maar neerkomen op een
d.é-nÍve11ering. Dat we met het laatste vooralsnog te maken hebben i-s juist
dezer d.agen in het bond.sorgaan van d.e Algemene Ned,erland.se Agrarische Bed.rijfsbond. (UrIAf) van
toond..

'

het NW met behulp van heel wat cijfe:materiaal-

aange-

het ons d.itmaal te d.oen is, d.at is d.e uitspraak, ook van d.eze
er gelijk met d e enorane technische ontwikkeling, d.e nj-euwe prod.uc-

!Íaarom

zijd.e r d.at

tie-method.enrd.e nieuwe wijze van bed.rijfsadministratie, de nieuwe transportd.e nieuwe energie-bror:nen, noem maar opr noem maar opr ook een
nieuw Wpe proletariaat ontstaat, dat van d.e arbej-d.ersklasse uit d.e dagen
d.er eerste industriëIe revolutie evenveel verschilt als d.e control-eur van
een elektronisch schakelbord. of een computer verschilt van d.e een of and.ere stoker aan de oud.e stoornrnachi-ne van James !,iatt.

midd.elen,

Die verand.eringen in het proletarisch type d.ateren niet van vaÍtd.aag
of g:isteren. De ra^mpzalige machine-bestorner, losge:rukt uit ztjn agtarisch
bestaan of rrit d.e besloten huishouding van d.e thuiswerker maakte al lutte-

1e tientall-en jaren nadat het machine-tijd.perk was begonnen plaats vooï een
6nd.er type arbeld.er en d.e werkJied-en, cLie eens Van Marken in Delft of Van
Heek in Dtsched-e 's morgens vroeg hrlrr fabrieken zagen binrrentrekhen (figuurlijk gesproken d.an, want patroóns plachten niet zo vroeg uit de ver?en
te stijgen al-s het 'rmlnd.ererr volk! ) zijn aI lang en breed. legend.e.
De tijd,
d.at men trde[ arbeider in onze industrieplaatsen zond-er meer
met groot gemak en terstond. op straat herkennen kon aan kled.ing en bed.eesd.e houd.ing is lang voorbij. De tweed.e industriëIe revolutie
dle van de sL
lektriciteit - met Edison en Graham BeI] begonnen, ge1Íjk d.e eerste industriëIe revoLutie begon met Arkttrright en Watt, heeft een ónd.er proletariaat
tevoorschi jn geroepen en d.e ind.ustriële :revolutie, waarin wij ons thans bevind.enr d.ie van d,e computer en d.e translstor, zal d.e arbej-d-ersklasse 'mèele
verand.eren den alLe vorige technische verand.eringen bij elkaar.
Naar or:lze overtuigrng zal- d.at nieuwe, ztch nog in word.ing bevind.end.e
type van arbeid.er, een groter bed.reiging voor d.e burgerlijke ord.e en d.e kapitalistische wijze van produceren volrmen, d.an d.e arbeld.er in het verled.en
ooit geweest is. HÍj zal veeleisend.er zint bel<rnramer en intelligenter, omd.at
d.e heersend.e klasser'vaÍrwege haar behoefte aan geschoold.e technici hem intelligenter en vakbekwamer heeft gpmaakt.Be zijn veel-eisendheid zal o€n fiatur.lrlÍjk gevolg zijn van d.e steeds toenemend.e behoeften, d.Íe d.oor d.e mod.erne
,maatschappij zéLf geschapen zfin. Als het bekend.e woord. van Ma:-cr. dat d.e kapitalistische maatschappij bovenal lnaa.r eigen d.ood.gravers produceert enige
betekenis heeft in d.e praktische werkelijkheid., d.an d.eze, d.at d.it woord- op
d.ie arbei-d.er van morgen meer clan ooit van toepasstng zal zin.
,

----======

DUTDETIJKE

TAAt

AAN het d.ia,manten feest van iret Ned.erland.s Verbond. van Vakverenigingen
heeft ook het Christelijk Nationaal
Vakverbond. enige aand.acht besteed.. In
rrDe Gid.srr, het orgaan van C.e Chri-steIi jke. CentraJe troffen we op .9 april
een herdenkingsstukje aari. In d.at artikeltje word.t geenszins de nad.ruk

gelegd. op de verschill-en tussen NW
en CNV, die men in het verled.en bij
geen enhele gelegenheid. verzuinnd e zo
breed mogelijk te etaleren. Integeno-eeI. De hartelijke gelu-lsrens ond.er I t
opschrift I'Zestig iaa.r l\[\ry'r beklemtoont d.e overeer:komst tussen N.1f.V,
en C,N.V.

rri^Iij opererenrt aldus het stukje
in ttDe Gid.srt " op hetzelfd.e terrein
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veel van wat ïrU beogen loopt fa:aIIel. t'
en

En even verd.erop heet het:
rfHet moge víaar z:-jn dat wij dep"lj§§
verscheid.ene beleid.slijnen van het NW

resoluut moesten afwi Jzenr ten volle
blijft overeind.,d.at het l[W in d.e chaos rond. d.e eeuwwisseling d.e d.irecte
actie en d.e anarchj-e vei:v.rierp en zich
inzette vooï I n constnrctieve en systematische aanpak van de problemen.rr
Een wélgemeend. compllment

voor

d.e

burgerlijkheid. van het N.\r.V. zouden
we zo zeggen. In d.e mond. van het CNV

OPEN

BR]EF

BESTE

ROEt,

AAN

kan d-it alleen maaï betekenen: rtHet
I\f'nf plaatste ztch van meet af aan op
d.e basis d.er bestaand.e orde en streed.
tegen alles,wat ztch in d-e arbeid-ers-

klasse aJs spontaan verzet d.aartegen
openbaard-e.

rt

ïÍet Gid.s-artikeltje zegt tensLotte:
frln d.e loop d.er jaren zijn, , . vel-e
geschilpunten tussen NW en CNV verdwenen of aanmerkeli jk verkl-eind. Dit
heeft ertoe geleid. d.at we in vele zaken gezamenlijk kirrunen optred.eír. o .rr
Dat i-s duid.eljjke taa], die geen enkel commentaar behoeft,

PROVO

ROEI

VAN

DUYN.

Ik ben 50 jaar. Dat feit alleen al maakt mijn positie in een d-iscussie met
rn Provo en over d.iens hoofd. heen met and.ere Provors vennoed-elijk allesbehalve gunstig. Ik hóór het je aI zeggonz wé6r zot rr oud. heertje, d.at d.e jeugd. eens
eventjes d.e 1es wil 1ezen. Je verg"ist jet Ik ben niet voor[schoo]-meesterrr in d.e
wieg gelegd., Bovend-ien heb ik mijn leven lang een hekel gehad aaï] mensen, d.ie al]ééÀ maar-op grond. van hr.m teeiti;d. het beter meend.en te weten d.an een jongere.
Eerbied. voor gri j ze ltaren heb ik nooit gekend-. Trouwens, met hééI d.e 't eerbiedighei-d." heb ik altijd- op gespannen voet gestaan. Ik d-oe d.at nog. Ik vond dat altijd.
mind.er erg d.an op gespannen voet staan met d.e fei.ten. Vanclaar bijvoorbeeld van
jongsaf aan mijn sympathi.e voor Woutertje"
Je kent Woutert je toch, hoop ik: d-e jonge heId. uit Mul-tatulir s rrWoutertje
Pieterserr? fk ben met hem opgegroeid., Niet met lrlouter zelf natuurlijk of schoon
ik we] hlouters gekend. heb - maar met Multatuli, d.at wil zeggen: met zin "Idee'én"
dan. AIs je ooit zijntrGeschied.enissen van Gezag" gelezen hebt of ze misschien
nog eens g66t lezen zlul je begrijpen, hoe het ond.er and.ere komt, d-at ik nooit
aan d-e kant van tthet gezag" gestaan heb...
bi j all-e bewond.ering vooï d.e grote parnEen Multatuliaan? Mis ! Dat ben ik
fl-ettist Multatuli, d.ie ik ook nu nog koester zelf s al-s jongen nooit geweest '
Ik heb echter pas achteraf begrepen hoe d-at kr,'ram. Hij had. mij vee1, maar wel-beschouwd. toch ook weer veel te weinig te zeggen, omd.at hij nu eenmaal behoord.e tot

een andere werel-d. d.an ik, tot een ónd.eïe maatschappelijke vrerkelijkheid..
Van ztjn eigen werkelijkheid. kan een schrijverreen producent van cul-tureLe zaken, ztch natuurl-ijk nooit losmaken. 0f geloof jij in ernst, d.at iemand. verd.er kan
springen dan ztJ:n polsstok lang is? Als je d-at n i e t gelooft, aIs je het met
me eens bent, d.at bi j een bepaald. soort samenleving ook een bepaald. soort I'cultuurrf hoort en bij een rottige samenleving d.us een rottige cultuur - waarom ter
werel-d. richt je d-an tot d.e zogenaamd-e r'l-1nkse" beweging van vand.aag het verwijt,
d.at haar opvattingen over een nieuvre cultuur tekortschieten? hlaarom meen je d.an,
d.at Provo met voorstell-enrrvoor een experimentel-e revol-utionaire lijnrto.à. op rt
gebied. van de cul-tuur moet komen of komen kón?
ïk heb nooit gehoord- of gezien, d.at een rrrevolutionaj-re cultuur'r d.e samenleving revolr:tioneerrle^ T)e A,T0-ors- rlie in do tr^rintirner iaren on hlote rroeten öm

-
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meiboom en pinkstertnrur d.ansten hebben het oB hun manier getoofd. Maar je weet
wel: alléén d.e muren van Jericho zijn gevallen nad.at d.e Jod-en er zevenmaal opheen
had.d.en gedanst. De mllren van.het kapital-isme zl,Jn d.oor het d.assen d.er AJC-eïs
niet bezweken. Zelfs als ze d-at d-ansen nog veel langer zoud-en hebben kr.:nlen vo1houd.en zoud.en ze niet bezweken zin.
Goed, goed., ik weet wel, d.at je met me in zult stemmen, d.at d.e cultur-:r van
d.e AJC een burgerlijke cul-tuur Íras, Ivlaar d.óórom gaat het niet. Het gaat om d.e belangrijke vïaag of het ook ónd.ers zou hebben gelcr,md en of het thans of in d.e toekoms.t. and-ers kan.

ïk meen van niet. De cultuur is een prod.uct van d.e maatschappij, niet omgekeerd. Niet d.e cul-tuur verand.ert d.e samenl-eving, maar mét en d.oor verand-eringen
in d-e samenl-eving tred.en ook veranderingen in d.e cul-tuur op. Datzelfd.e geldt óók
voor d.e Í'ilosofie, d-ie je in je brief rtaan d.e linkse bewegingrr (Provo r1o. 1) in
één ad.e".r hebt

genoemd-.

Over d.ie brief in Provo en over d.e 'r l-inhse bewegingrr wil- ik het met j e hebben. Dat had. j e waarschi jnlijk a1 we1 begrepen. Trouwens, j e hebt me als het vrare
zelf tot een d.ergeli jk gesprek uitgenodigd- . Zeg j e niet zeJ,f aan het slot va.n j e
ontboezemingen, d.at je hoopt, d.at ze het ond.erwerp van een d.iscussie zull-en ztjn,
I'd.ie uit een overmaat aan goed.e bed-oelingen een werkelijk revolutionaire kern
vormt van een nieuw l-inksrr? . . .
Helaas" Ik moet je aI d.ad.elijk een paar bekentenj-ssen d-oen. De eerste is d.ezat d-at ik geen overrraat aan goed.e bed.oeLingen heb. Ik heb er zelfs helemaa1
geen. Ik geloof eenvoudig niet in goed.e bed.oelingen en in d e tweed.e plaats geloof ik niet in ( of aan) revol-utionaire kernen. Ik vind. een z, g. 'rrevol-utionaire
kernrr een uite:mate oud.e:rrets eïr romantisch begrip. f en d.erd.e dan ben ik wat huiverig vooï het woord. rrfinksrt. Naar mijn mening is er moeilijk een vager en versletener begrip te vind.en. I{et de werkelijkheid. correspond.eert het a1 helemaal niet
meeï.
Hoogstens met een zeker heimwee ytaar een voorbije situatie, die rraar m{jn o,
vertuiging noch in d-e politiek, noch op het sociale vlak ooi-t zal terugkeren.
Wanrneer ik zegt d.at ik niet aan goed.e bed.oelingen gelcof , d.an wil ik daarmee uitd.rukkenr dat d eze altijd. schipbreuk lijd-en op d.e bikl<elhard.e klip van d.e sociale wetmatigheid..Menselijke id.ealen zijn vrijwel altijd. i-n rook opgegaan. Voor zover eï soms Íets van werd. gerealiseerd-, bleken ze in .werkeli jkheid. a]ti;d. d.e verpakking voor t t een of and.ere maatschappelijke belang. Om belangen hebben d.e mensen gestred.err ook wanneer ze d.achten om verheven u., hog" j-d-ealen te vechten.
Dacht ie, d.at het humanitaÍre id.eaal van d-e opheffing d.er slavernij ooi-t een
schijn van kans zou hebben gehad- tegen d-e macht van d.e sl-aven-bezitters, wanneer
niet d-e kapitalistische ontwikkeling rn klasse van I'vrije" loonarbei-d.ers had. vereist?
Dacht j e d.at Fred.erica Montsény, een Spaanse anarcho-synd.ical-Íste, d.ie al-toos tégen ministerialisme en parlementarisme was geweest, in november 1936 uit
mind.er goed.e bed.oelingen toetracl tot d.e regering van d e Spaanse republiek? Zij
d-eed- het met d.e beste bedoelingen en zeker niet met d.e bed.oeling haar vroegeïe
opvattingen te verloochenen" Desond.anks heeft Fred-erica Montsény als minister
net precies d.atgene moeten d-oen en ged-aan wat ze voorheen in ministers en regeringen had veroord.eel d.,Ze heeft niet n6"6r beleid. of h6àr politiek kr:1:ren voeren,
niet overeenkomstig haar opvattingen kunnen hanclel-eyr?ze hàeft med.e:verantvroord.elijkheid ged-ragen voor het optreclen d.er regering.
Als je me vraagt of ik d.at Fred.erica irlontsény kwalijk neem, d.an antwoord- ik
ontkerurend." Het Ís me er alléén maar om te d.oen d.e sociale- en politieke wetmatigheid. te si-gnaleïen, er je aand.a.cht op te vestigen, hoezeer bij het menselijk
ha:rdelen d.e maatschappelijke praktijk, d-at wi1 zeggen d.e maatschappelijke verhoud.ingetrr bepaald.e ontwikkelingen en d.e omstand-ighed.en van het ogenblik van d-oorslag-
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betekenis ztJn! van groter betekenis d.an d.e politieke wi] of politieke
leuzen. I ets daa:rrart moet j e trouwens ook a1 ze:-f hebben geconstateerd.. Keer j e
je niet in je brief rraan d.e lirikse beweg"ing"' tegen wat je het "legaliteitscomplexrt en een teveel aan r'legitimi sme" noemt? Geef j e d.aarin niet te kennen, d.at
'f d-e linkse bewegingr' "èe autoriteiten waar mogeti;k moet aanval-l-en'r en d.at zti
rrniet
bU hen op aud.iëntie moet komenlf? En wd,s het niet zordat je zelf, betrekkelijk kort na het publiceren van d.ie woord.en een gesprek met d.e Amsterd.amse burgegevend.e

meester

had.?

ïn d.at d.ee] va.n j e brief "aan d.e linkse bewegingn waarop ik nu d.oel , schrijf
.
je letterlijk: 'rDe nood.zaak om d.e wetten van het gezag te schend.en, d.e burgerlijke
ongehoorzaamheid. over d.e hele l-inie d.oor te voeren is d.e linhse beweging nog
niet aan het verstand. gebracht," Naar mijn mening is "4e nooLZaak" d.e wetten te
overtreden geen lcrnrestie van het vqrs,Eg"n<I, nlet om hetzelfd.e in and.ere bewoord.ingen te formuleren - een lc\nrestie van d.e theorie. Het is een l«restie van d.e
praktiik. 83. al-s d.e praktijk werkelijk aan d.e man komt, dan zÍllen de wetten overtred.en word.enr d.esnood.s d-oor lied-enl d.ie ztch daar in theorie altijd vurig tegen
hebben vevzet. Dat was bijvoorbeeld. wat er gebeurd.e bij d.e kerkafschei-ding van het
jaar 1e54 toen een d.eel van Ned.erland.s protestanten z:-clnrin naam van I'koning Jezu.s'r verzette tegen koning Willem I. Zo men d,eze rrkleine (maar vrome) Iuyden"
voorspéld had., d.at zri j-n verzet zoud.en komen tegen de ("van God. gegevenf') overheid., dan zouden zij het evenrnin geloofd. hebben, als wanneer men hen op het hoogtepr.mt huru:er opstand.ige beweging (maart 1816) voorspeld. had., dat ztj z:àh (d-oor
d.e maatschappelijke verhoud.ingen d.aartoe gedwongen) binnen enkel-e jaren in meerheid. weer zoud.en bukken ond.er het gezag,
Dacht j e d.at d.e 0 os t-Ber1flnse bour,,nrakarbeÍd.ers , d.ie op d.e 16e jr.mi 1951 van
d.e steigers d"aald.en om voor een verlaging d.er 'rnomen" , d.at wil zeggen voor een
6nd.ere berekeni-ng van hr.m tariefloonrte d.emonstïeren, van d.e itnóod.zaaktr d.er rroïtwe-ttelijkheid.r' overtuj-gd. waren? Ze waren al-leen maar er van overtuigd., dat ze be§list niet mind.er l,iarken in hun loonzakje mee naar huis kond.en brengen dan op
dat moment aL het geval was.
Dacht je d.at de kathol-ieke mijnwerkers van Genlc bomen hebben omgehakt en een

spoorlijn gebarricad.eerd hebben, omdat hun verstand hen van d.e nood.zaak.ener br:rongehoorzaamheid. d.oord.rongen had.? Geen sprake .uà:n; ze ded.en het, omd.at
d.e logica van hr.m actie het hlm nu eenmaal voorschreef . Ze zeid.en'niet: laat ons
het Sezag aantasteno nee, ze zeid.en: laat ons ervoor zorget:, d.at ond.erknripers
onze strijd. niet kr.mnen verzieken. Omd.at ze d.ót verhind.eren wild.en kwamen ze in
confliet met de bestaand.e ord.e en er was voor hen een nood.zaak d.at te verhi-nd.eren, die d.irect verband- hield met het dagelijks bestaan.
Met het d.agelijks bestaan! Let d.aar alsjeblieft goed opr juist in het verbahd., waarin ik hier oveï r'nood.zaak" spreek. Omd.at die Oost-Berlijnse bouwvakarbeid.ers over wie ik het zo pas had. niet met mj-nd-er Marken thuis kond.en komen,
dóórom waren zij geno.od ZgAk! te d.emonstreren enzovoorts . JU hebt het, in j e bewuste stuk j-n Provo lto. 7 over rtmensen, d.ie. . . geen zin hebben nog: aan d.it arbeid.sproces d.eel te nemen, maar in een protesthoud.ingfev€ïr...tr IÈ zou je d.aar d.it
op wi11en antwoord.en, dat een arbeid.er, ook wanneer h{j zich eï rekenschap vap
zou geven, d-at hij liever niet aan het arbeid.spïoces zou d-eelnemen, niettemir
-re+ooizaak:! is d.at wéI te d-oen. Dat is d.an, wat men weL met een zwaaflfi1chtig woordhet arbeid.ersl-ot of rrd-e proletarische sitr:atie'r noemt. Meer nj-et. Maar ook bepaald- ni-et mind.er! Et in het algemeen een situatie, d.ie reed.s in d.e wieg gegeven

gerlijke

i-s,

\fat overigens, versta jij Roel eigenlijk precies ond-er'rtreven 1n een protesthoud-ingt'? Zoveel begrijp ik er in ied.er geval van., dat het in ied-er geval 1even
is. Nu, óm te leven heb je toch zeer zeker fn. aantal kleinighed.en als voed.sel- en
d-rinken nod.ig en een mini-mr:m aan kled.ing om je te beschermen tegen d.e weersgesteld'heid-. Al-s je die kl-einighed en n i e t hebt is het met ied.er leven - al of

-16nÍet in rtplotesthouèingrr - binnen àfzienbaxe tljd. getl"aa;c. Om.ze echter te icríru:en
hebben noeten ze geproduceerd hrorden, in r+at voor arbeidspïoces alan ook. Dat is
een Íía"a,rheid a1s een koe, liaartegen geen protest nogeliik is.
Welaan, ik behoor niet tot ale buxgerl{ke ooralisten, àie moord. en brand. roe!en, warneer. icmand te kèrulen geeft, rlat hij niet aan het arbeid.sproces wiL deelnemen, zich niet wil Laten exploitelren. Ik constateér echter alleen, d.at er men-

sef] zijn, diè zich - on welke realen d.a.n ook - d.e luxe permittexen kunnen oÍI niet
aan het arbeid.sproces d.eel te nemen, fiaar dat d.e a:beid.ers in 't altemeen zioh
die Luxe n i e t ]<uÍmen pemitteren. Een arbeider heeft geèn endere keus: hij
staat vooï d.e nood.zaak om te arbeiden.Er ziin blijkbaar aÍId.exen voor wie clie nood.zaak nj-et bestaat: zij kuru:en Provo zïn, zij kunnen a1s zij wlllen da€r'ttree ook o1lhoud.en, zoals Jasper Grootveld..
Dé arbeider kan niet ophoud.en arbej.d er te zijn. Me"ar ófs arbeider en i n
het arbeidsproceÉ kont hij voor.tdu.rend in botsing rnet d.e bestaande maatschappij en
de bestaarde oxde;of hlj dat u:iI of nlet,of hU zich dat €iedroomd. had dan ve1 zich
gans andere voorstellingen had gemaeJrt. AIs arbeideï leeft hij niet in een protesthoutling (d:.e nen alèsgewenst kan laten varen) flaar in een conflictsituatie,
lÍaaraa:r niet te ontkornen valt. Niet in een plot_gqlhouding leeft de arbeider,
maar in een verzetshoud.ing en d.at is er geen, die hem indivj-dueeL is aangeboren,
mqa,ï' daf, is er een, d.ie ontsta,at ií ziin arbeid.ssfeer en a1s gevolg daarvan in zifrr
milieu. Met and ere woorden3 het is een klasse-verschijnsel. Daar ligt dsJr de sociale verklaring voor het historische verschiJnsel, dat à1le verzet in het verle'den
en in onze tjjd (ja, ó6k dat van de Afgescheid.enen, maar daar karr ik hieï onnogelijk d.ieper op ingaan) een kl&sse-veizet is.
Aha!, zu1 je misschien uitroepen: Daar kont dan eindefijk de ma]:) istische
aap uit cle mouv. Ïnderd.àa<I, l,ra€J3ortr zou ik er een gphei.u va.n naken: ik beschouw
de nethode, die Ma::< gevolgd. heeft bij zijn óralyse der kapitalistische naatsohappii aIs de nethod.e, d.ie het meest geschikt is om ons een inzicht te verschaffen in
ha:f, uezen. Maar mag ik, nu we het ilàn toch overc Ma::l en zijn methode hebben, miln
rrmelrxi strr-ziin even nad.er preciseren? lk ben als
'rmar:cigtrt een verLroeal tegenstand.er van ied.ere vo::n van bolsJewisme, een tegenstander v€,n het parfementa,risme, rn
tegenstander va,n ied.ere doctrinaire gezindheid en tn tegenstander van iedere orthodoxie, fk heb, afga.and e op wat jè in Provo hebt geschJeeven, de i-nd.ruk dat je
d2,ar van op moet kijken. Dat kont meen ik, omdat je, wat het.ma:srisne betreft,
kenneliik ten prooi bent aan een aantal mi-sveïstand.en.

richti-ng naar. het sociafj-sme d.oor KarI Uaro( is aarger,reheb ne afgevïaagd, hoe je daar4 toch wel bij komt. Ik heb - in uijn ma,rr<i stische onschul-d. - altijd gedacht dat hij niet op één, maar op tól van plaatsen in
..zijn larerken juist nadrukkelijk betooSd. had., dat zoiets a1s rrhet xichting wijzen
naar. het socj-alismerr tot de onnogelijkheden behoorde. Je schrÍjft, dat vofg€ns
Marx rfd.e rDens in zijn axbeid. zichzeJ",f word.t en dat de vervreemaling van de arbeid
dus het grootste kwaad j-srt. Ik heb bjj Ma:::r nooit ièts ard.ers g€Lezen, dsn d,at hij
.net het begïip rrvezvreemdin{' 1) d.it bed.oeld.e, dat de nens heèft opgehoud.eri neni
te z{in, derhalve van zlchzel-frr vervreemd. is en dat zulks juist rn gevolg was van
het arbeitlsproces, hraarin sed.ert d.e verdwijrdng van het handwerk door de gestage
mechanisatie en rationaliss,tle ale kwal i ta ti eve,
dat wi1 zeggen cle
m e n s e I ij k - i n d. i v í d.u e 1e
eigenschappen van degene die arbeidt,
steed.s verd.er worden uitgeschakel-d.. Nj-et om d.e arbeider én zi-jn aJbeid is het ln
het kapitalistlsch productieprooes te d.oen.Eet gaat in het kapitalisne om d.e ar-

Je schrijft, dat

''zen'r.
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De te:rrr "vervreemd.ingrrr of liever rrzel-fvervreemd.ing" , zoals het letterllk bi j
Ivlarx heet, vind-en wij op zichzelf, zond-er nad-ere verkl.aring, typisch filosofisch
en niet erg geh-rkkig gekozen, want weinig verduid.elijkend-, Wie echter leest wat
of er bij Manc mee word.t bedoeld- zal begrijpetrr waarom wij Roel- van Duyn ve::urijten
d-e zaak op zljn kop te zetten.
1
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beid-skrasht, d-ie tot een waar geword.en is en we1 tot een waar, d-ie d-e bijzond-ere
eigenschap heef t, d-at zri neér rnraard.e produceert dan ztJ zeJ.f waard- is " Om d.ie
'surplus
méér^raard.e, dat
aan waard.e , is het begonnen. De kwalitei-t van d.e arbeid.
verliest in het kapitalistisch prod.uetiesysteem haar betekenis.Het enige dat betekenis krijgt is hetzij d.e arbeid-sl«rantiteit . - in rn primitíef stad.ium der mod-erne samenleving - hetzij de arbej-d.sprod.uctiviteit. Maar d.ie arbeid-sprod-uctiviteit
is níet een kwestie van ind.ividueel--menselijke eigenschappen t zli is een zaak van
d.e techniek.
l{ij leven in een technische maatschappij , waarin.niet langer d-e mens d.e d-rager is van het arbeid.sproces. Niet a1s mens neemt d-e mens d-eeI aan het arbeid-spïoces, maar a1s een rrgemechaniseerd-" d.eeltje van een mechanisch systeem, een
systeém, d.at hij kant en kIaar, met al-le maatschappelijke verhoud-ingen d-ie er bij
behoren, al bi j z\n geboorte aantreft, d.at geheel onafhankelijk van zijn wiI functioneert,waarin hij word.t lngevoegd- en bil welks wetten hij ztch willoos heeft neer

te

leggen.

Niet ztjn frtsheid- of zijn vermoeienis regel-en het arbeid-sproces van d-e mens,
het ploegenstelsel, omCat d.e rnoderne technÍek nu eenmaal zulke grote investeri-ngen vereist, d.at ztJ all-een bÍj contÍnu-arbeid. rendabel zLJrL.
Niet d" _i"d.vidr131e prestaties van d.e mens regelen ztJn arbeid-stempo, cloch d.e
d-oor d-e rel-atie tussen techniek en rentabiliteit bepaald-e snelheid. van d-e lopend.e band.. De mens, d-at wil- zeggen d-e ind.ivid.uele arbeid.er, is niet nleer interessant, hij is alleen nog maar van betekenis voor zcver hij bezitter is van menselijke arbej-d-skracht; niet van een bepaald. soort van menseli jke arbeid.skracht , maar
van menselijke arbeid.skracht zond-er meer. De mens is niets meer, de tijd, (oftewet
d-e procluctiviteit, oftewel de tj-jd- bij een bepaalde stand- van d.e techniek) is alles " En wanneer hed-en ten dage in het bed.ri jf sleven zo sterk d.e nad.ruk word-t gelegd. op d.e rrmenselijke verhoud-ingen" d-an is d-at niet tegenstrijdíg met d-eze zienswijze van Marx, nee het bevestigt juist d-e juisiheid- erïran. \,,/ant al het gepraat
over het belang Cer'tmenselijke verhoud-ingen'? spruit hieruit voort, d-at d-e menselijke verhoud-ingen, ja het hel-e rnens-zljn in het moderne arbeids- en prod-uctiepromaar d-e prikklok en

ces voortdurend- word-en verstoord- en opgeheven. itriet d-oor d-e arbeid- d.us word.t d.e
rnenselijke (zelf)-vervreemd.ing ongeheven, nee, zLJ komt clus uitgerekend. d-oor het
moderne arbeidsproces tot stand-. Dat wil- zegEen, d.at men bij Marx precies het omgekeerd.e kan lezen a1s jÍj hem in d-e schoenen schuj-ft.Overigenss van enigtrethostt
is bi j iviarx geen sprake. Ook niet van een"arbeid-sethostt" En voor zoyer ik weet
treft men een legitiem parlementarisme - wat je hem ook aI in de schoenen tracht
te schuiven - wéI bij d-e sociaald.emocratie of d-e PvdA, ia ook blj d.e PSP aan, maar
niet bi; Itiarx aan. iii j dri jft er afwissel-end. of d.e spot mee of oef ent er buitengewoon scherpe kritiek op uit, een veel- scherpere lcritiek d-an bijvoorbeeld. het pro-

votariaat.
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Maar laten we l"tarx l-iever rusten. Ik heb, uit een soort van Itwaarheid-sd.rangtt
geprotesteerd. tegen d.e in mijn ogen ontstel-Iend.e enorniteiten, d-ie je uit gebrek aan werkelijke kennis ongetwijfeld. omtrent hem verkond-igt, maar tenslotte
gaat het omrrd-e lir:l<se bewegingrr. Welnu, juist als marxist geloof ik d-aar niet
aart. Wat is het kenmerk van t'd.e linkse beweging'r? Dit, d.at ztJrfd-e massatr de weg
naar het socialisme wijzen r^ril. Zíj heeft een maatschappelijk id.eaal, waarvoor ztj
d.e menigte oproept om te stri jd-en. Ortze tijd. eehter is er een, waarin d.e massa
zéLf op het toneel verschijnt, nÍet om voor " d-e id-eaientt van ttlinkstr maar om voor
Llaar eigen belangen te vechten. Dat is iets, d-at ik voor rnijn ogen z7-e gebeuren
en ik zie daarbij d-an tevens nog, d-at ztj bij d.ie eigen en zel-f stand-ige strijd. voortdurend- d.oor trfirÈsrr in d.e vrielen word.en gered-en, worden belemmerd- in hun actie
of l+ord-en geremd-. Tel-kens weer ontstaan er conflicten tussen d.e strijd.end.e arbeid-ers en tussenrrlinhsertbewegingen, d-ie voornamelijk hieruit voortspruiten, d.at
het optred.ell van d.e arbeÍd-ers in het geheel niet overeenstemt met d.e i'theorie"
v?n d.errl-inksetrpartij of groep. Die confl-icten neilen nj-et d.eze vorm d.an, d.at d.e
partijen 'rorthod-oxerr strijdmethod.en zoud-en propageren, d.e arbeid.ers d.aarentegen
rrmod-ernerr stri jdmethod.en zoud-en toepassen. Tenminste niet, wanneeï j e ond.er ttor-
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thod,oxefi strijd:nethod.en d.atgene verstaat, wat jij claarond-er verstaat, Roe-I, blijkens
je opsomming in Provo, Je noemt d-aar stakingenrbed-rijfsbezetting, marsen en red.evoeringen in één ad.em en je geeft er d-aar"mee blijk van, d.at je in het geheel niet
gemerkt hebt hoe o n orthodox aI die strijd.mid.d.el-en krrnnen zrjnrr\ianneeï ze maaï
niet in het keursfijf van een partij-id.eologie worden toegepast, maar door d.e arbeid.ers zelf. Het komt er in het geheel niet op aan 6f er gemareheerd. word.t of
niet, het komt er op aan of er op'beve1 van een partij-centrale gemarcheerd. word.t
of d.oor de arbeid.ers zelf op eigen initiatief , zoals bijvoorbeeld. d.e arbeiders
van d.e mijn te Zwantberg naar d.e mijn te Waterschei marcheerd-en om hu.n collega's
tot ned.estaken te bewegen. Eï3. is je ook het verschil tussen een I'wild.e'r staking
tegenover een itofficiëIerr ninmer opgevallen?

Het conflict tussen d.e strijdend.e arbeid.ers en tussen rtlinkstr loopt in d-e
praktijk - over d.e vraag of d-e strijd. er een van d.e arbeid.ers zéLf dan wel van d.e
órganisatie za]- zíjn, Niet d.at d-e arbei-d.ers ztch. om d.at probleem bekommeren. Die
gaa11 hun gang, omd-at ze :niJ eenmaal- moeten. Maar zod-ra d-at gebeurt d.oemt er voor
t'JÍnlcs" een probleem op. Want d.e zelfstarrd.ige strijd- var:. d.e arbeid-erskl-asse berooft 1111116=rr van zijn basis, d.ie d.aarin bestaat, d.at r'links'r nood.zakelijk zou ztjn
om d.e klasse d-e weg te wij zer:. Dat blijkt in de praktijk niet op te gaan en ik kan
eenvoud-1g niet aannemen, d.at het opeens wél op zo1) gaaJl als er een lrnier-rw linksrr
zou komen, zoals iij nastreeft.
Het conf lict tussen 'r links" en d-e arbeid.ers - waaraan in 1914 na d.e Jorclaan
opstand. in feite d-e O'. S.P. kapot ging en nad-ren vele and"ere ftlinkse'r orgartisaties d-oet z13lt zo bij herhaling voorrd-at eï een algemene oorzaak voor moet ztir1,

hebben gevond.en, d.at er een period-e in d-e maatschappelijke
ztjn, waarin d.e belangen van t'linkse" partijen' en d.e begeweest
moet
ontwikkeling
langen vap d-e arbeid-ers samenvielen, daarrra echter kennelijk een period.e is aaÍLgebroken, waarin die belangen uit elkaar gaan Bliikbaar had.d-en d-e arbeid.e:is een
tn dnd.ere posihal-ve eelr,{ of langer geled.en ónd-ere betangen. en verkeerd-en zli in
tie d.an hed.en ten dage. Ik meen d.at het ztjn oorzaak heeft in het reÍt, d.at eï in
een bepaald- tijdvak voor d.e belangen va"r:r d.e arbeid.ers birrnen d.e bestaand.e maatschappij gestred.en werd. d-oor organisaties, d.ie ztclt om d.ie red.en en ook omd.at
het niet and-ers mogelijk was op d.e bod.em d-er bestaand.e maatschappij plaatsten,
maar d.ie ztn en betekenis verloren toen door d.e maatschappelijke ontwikkeling re\ve' d-e arbej-d.ers niet meeï in confl-ict kwamen met bepaald.e gevolgen van d.e kapitalistische prod.uctiewijzer'maar met heel d-e kapitalistische ord.e als zodanig. En
d.at nu is een proces, d.at al vele tientallen jaren aan d.e gang is, maar d.at z:.dn
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meen d.ie

hierin te

toch steeds duidelilker aftekent.
Hierin ligt ook het antwoord. besloten op je vraag waarom d.e rrlinkserr beweging van zo weinig betekenis is voor d.e j eugd en verzand is... De rrlinkse'r beweg"ing hoort bij een tijdvak d.at voorblj is, een tljd.perk dat vóór d.e oorlog begon a]
ten eincle vras gelopen. Géén goed.e bedoelingen, geen rronwettefijke" insteffing,
geen rrnieuwe lcu-l-tuu.Irr of wat d-sfl ook kunnen dat ti j d.vak tot nieuw leven wekken.
' Pertijpolitieke organisaties hebben voor de strijd. van d.e arbeidersklasse afged.aar.
De klassenstrijd. van onze dagen blijkt gan6 andere organisaties d.an partijen of vakverenig'ingen in hèt levèn te roepen. A1s de j eugd - niet gehand.icapt d.oor trad.ities - of d.e ?rovors zeggen, dat zij in partijen geen vertrouh,en meer hebben - met
welke bewering overig€ns d.e oprichting van een Provo-partij, die aarr de (raads-)
verkiezingen d.eelneemt volkomen in strijd is - dan is dat niet zotn wonder, IvIaar
in die situatie ga,at het om gans énd.ere dingen da:r Provo meent en ziet. 3ïna had.
i-k geschreveni zien wil of zien kan. Want in de sociaLe vragen is d.e positie die
men inneq[t - dat bewijst de geschiedenis - nu eenmaal a1les bepafend. Eet schip
va.n ile zelfstardigp arbeiders stri,jd hééft la,ngzaan zee gekozen. Ik kan niet and-ers zien d.an d.at ale ?xovor s d.ie boot gemist hebben. 0f d.at erg is? Een antÍroord
daarop is eigenliik niet wel mogelijk. Eet s,r'beidersschip zal er heus we1 om varen
en de Provors, d.iè het briesje, d.at d.e Ansterdanse autoriteiten teg€n hen onflcetend. hebben al voor een storu houd.en, zullen er eens nisschien wel blij om. z{n.
Met kam. groeten,

C. BrendèI,

