
2e JAXRGANG

NUIqMER 10

oKroBm 1966

EN

orgaan gewiid aan de Problemen
van de a:mlfstandige arbeidersstriid



+++++++++++++#++++++++#+++++++#+++++++
+
+

BIJ ELKE BIJZO}IDERE IIANDETÏNG GAAT

IMT DENIGN AAN EET DOEN VOORAF.

3IJ iIE[ HANDETEN VAN KÏ,ASSEN OF

MASSÀ I S BIÏJKÍ DE SETEICENIS VAN

HEI EANDELEN PAS ACIITERAF. H]ER

GAAT DE DAAD VOORAF AAN I{ET BE-

GRÏP, AÀN DE GEDACETE.

#+++++++++++++++++++++++++++++++++++ ï



DAAD
EN

O?gnut $ríflp rilt dc proHanat
van de zelÍstandige arbeldersstrfld

GEEN VASTE ABONNEttíEt-rtSPnr,S

De uitgave zal worden bekostigd uit

Red. en ddm: Cotn. Outshoormtraa! ïr'Arneterdam:W

Poatgiro 307695

IRUWLUGE biidragcn

GËDACI-ITE

JÀ N N A G E.], KÀ N O NS

NOG ]UE E R VERTEIIEN

IIET ïS NAïUURLïJK zuiver toeval, d.at het buitengewoon congres van d.e Partij
van d.e Arbeid,, in Rotterda^nr bijeengeïoepen ond-er d.e sterke aand.rang van vele par*
tij-afd.elingen en een aantal spontaan gevo:md-e, meestal uit ttverontmste jonge-
renrr bestaand.e, d.iscussiegroepehr op 11 november, d.at wil zeggen op i,r/apenstil-
stand.sdag, beginnen zal, Géén toeval echter zal het zitrti-ndien straks het.resuJ-
taat van d.at congres als een wapenstiJstand. tussen d.e oubollige politici ener-
zij-d.s, de rad.icale geesten and.erzijd.s za,l kunnen word.en saJnengevat.

l4isschj-enr vle d.unren daaromtrent niets te voorspellen omdat we nu eennaal
geen profeten zíjn, zar- die wapenstilstand. word.en bereikt d.oor op:het altaar van
d.e eerr.heid een paar oubollige politici te offeren. Misschien ook zal men, om d.e
sed.ert enige tijd. wreed. uit z:-Jrr d.ommel opgeschrikte achterban weeï in politieke
slaap te sussen, wat d.rÍest-rad.icale akl<oord.en aansLaan. Maar d.at men ztch géér,
illusies make, indien dat zo moeht wezen. Een rad.icalere toon in Rotterdam in
1966 zou bepaal-d. niet méér te betekenen hebben d.an d.e d.onderend.e rtlnternatiorra-
left op dat and.ere congïes in Rotterd.a^m, in november 1918, waar d.e SDAP een ova-
tie bracht aan Troelstra om vervolgens voort te marcheren op d.e weg: van burger
Vliegen en van burger Schaper, de weg trouwens, tiaa;r.op ook TroeLstra zelf z:.cih
steed.s bevond.en had. en waar hij slechts schijnbaar van was afgeweken.

Yoor wat ons betreft Lezer mag u overigens d.eze verbl-eekte herj-nnering aarr
wat er d.estijds gebeurd-e weer even snel vergeten als wij lna.at hebben opgehaald..
Waar het om gaat is d.it, d.at in d.e komend-e novembermaand de PvdA ltaat koers niet
wijzigen zal om d.e d.ood.eenvoud.ige red-en, d.at ztj tot een koerswijzig:ing niet in
staat is. Jan Nagel moge d.an in het z:-eht van Rotterd.a.nr een bord.je hebben ge-
plaatst met het opschrift: 'rNaar links s.v,p"", d.e partij zal rechtrrtt gaan en
ni-et afwiiken van haar route, d.at wi1 zeggen van d.e weg rrraarop 211 z:.ch bevindt,

Dat die !,Ieg naaï een crisis blijkt te hebben gevoerd. zou ook zond.er Jan Na-gels inmid'd-eLs al rrbertlchterr brochure, or:miskenbaar en bijna een gemeenplaats zijn.Maarhetwezenvand.iecrisisbestaatniethierin,d.at
in Y.N. van 10 september geformuleerd. heeft t'd.e meestón (in ae priaA) wel .a11-
d-ers zoud-en willen, maaï d.at niemand. precies weet hoe.rt Nee, het wezen van d.ie
91isi-s is, d.at (mogelijk) vel-en wel- and.ers zoud.en wil1en, 

^^uí dat nie*rrra anders
kón.

Ook partijen zijn nu eenmaal aarr een maatschappelijke wetmatigheid. onderhevig
en wenselijkhed.en wegen voor lnaar minder zwaar d.an nopd.zakelijkhed.en. Die zienswii-
ze scheid-t ons van d.e niet onsJrmpathieke d.okter Jan Nage1, die aa;1 het ziekbed
van de hrdA een aantal reeeptjes heeft geschreven, mae;r van wie w1j zegg,e;a., d.at
lrij ons nog meer'vertel-len kaJr. 
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ïs het d.an Y}let zo, zal wellicht Jan Nagel en za1 nogelijk ook öe Lezer vra-
gehi d'at de PvdÀ z61f haar weg gekozen heeft en dat het d.erhalve mogelijk moet
zijn in Rottèrdafi voor een àd.ere weg te kiezen? MislDe PvdA hééft n-iet voor haai
pölitíeke weg gekozen. Zij bevond. zLch d,a.ar aL op toen zij nog al-s onvolgroeid.e
vrucht door de SDÀP onder het buïgerlijk hart g€dÍagen $erd en haar narsroute r.ras

reeds uitgèstippelal nog eer zii werd. geboren.

Vraagt menr waa,r da^n het beg'in van d.ie 'íeg l-igt, dan antwöoxd.en wi j, d.at hij
- overigens evenmin rrvrijrrilligrr natuurlijk - aI blj het Deventeï congres van 1909
d.oor d.e SDA? betred.en werd. ïn dat jaar, rraarin de SDA?-propagardist vqore Twen-
terd.e heer Íreeuwenburg, zich uitsprak voor d.e ontwikkeling nar,r tn "volkspartiji'
en d erhalve d.e door Vliegen in rt duister begonnen vrijage met de VriiziÍlÍLig-nemo-
craten Ín het volle d.aglicht voortzette, hieId. d.e SDAP, die nog nj.mner een part\l
Ig4 arbeid.ers geweest ue,s, nasJ een woord van Saks, 6ók op een partij vóór arbei-
d.ers te zijn. Dat de.dingen in de maatschappij. (soms) langzamer riSpen Oan tg ae
mens is }rel bekena. Derti§ jàxeí, tot aàn de vooravènd. vaÍi de fifèede were]door-
1og, zou het duren eer d.e gevolgen dier vrj-jage. duidelijk zich.tbaax werd.en. Toen
bleek ook, d.at dè-jongeie ViíjzirirÍí§iDèrnóciateir, die ih 1iét tijdschfift rrne 0p-
bouwrr hun spreekbuis had.den, we1 bereid. waren om de verplichtingen vaÍr het vader-
schap op. zich:te ne4erl, tegen het tijdstip, da! de gEboorte va,n ee:r nieuve pqli-
tieke telg.tegerooet ge4ien kon word.en. Samen met doktep BanÍIing en baker [hona,s-
sen.etorif.en,, aii d€ll oo-k rcmd, het zB,cht-rose wiegje, waarin Ín 1946 de. kil ge--
vlljd werd.; And.ers gq zegd.: de PvdÀ is _nooí:t verbu=rgerli jktD . z-ii was bpr€€rliÈ van,
huis..uit,, zijnd.e de vrqcht vatr.de burger4lijke ontwi}d<eling d* SDAP in d.e richting
van d.e Vrjjziffrig:Iemocratische _bond,

Ivlisschien zal Jan Nage1 ze§§en, dat dit alies geschied.enis is en lang gele:"
den. Dat is vaar. I,iaar het is eÍe.n uaar, d.at de gesctri ed.eni s toch we1 van bela^ng
is a1s men enig.inzicht ra'il vexkxijgen. in. d,e cri sis, $aaraa,n de Pgdl.ten prooi is.
Jan Nag€f schri jft: I'Een pa.4tij, di e in tien jaar bijna jffo ven haar aanharig .k't{iit-
laakt en bimën dxie jaar dri. e achtereenvolgend e verkiezingsned.erlagen liidt'..
moet .met een.rxotgang na€,r de dokter ïennen en hem vragen :tiesno-od§, de. snijtafel-.
klaÉir ,ie zetten. ;0m nisverstand,pn te. voor,komen! Írlet on de patÍent te vertoorden,
ma&x,om heE wee! beter te maken.rr, In het ]aatgte hoof,d.stxkje va4. zijn parnflet
blijkt clui.èe1ijk, r,rat of Jerr Nagel d.e chirlrg.wi)..,1a ten d.oen. Hijr Jan Nagel r acht
een Í!i.eu\re; iopstelling van. de.:PvdA nood.zakelijk: z{i uoet linkser, non-epnformisti- '

schex en raaalicaler word.en. Dat komt er gp.neer, d.at hij.het gezwe] e4qr gBzapige
burgerlijkheid vil laten uitsnijèen. De rpartij:historie echter, en ín het. bSzonder
d.at d.ee-! claarvanl dat men de Genesis zou kunnen noemen, leert, d.at er van een
burgerlijk g e à w e 1 geen spÍake.is, dat integendeàl' de bi:rgerlijkhëià töt het
w e z e n van d.e PvtlA behoort. Verbaast het u lezerrin Nagels brochÈie geschie-
d,enis rtoervervelende leerstofrr te horen nóe'men, waai"van een d.eei wèf uit het ori-
dertrijspiogramna zou kunnen word.en geschrapt? :

NAGEJTS brochure over d-e HidA was nog maaï nauweli jks varl d.e pers, toen d.e

eeïste critici zi-cin reed.s meld.d.en. ,.In een ingezgnd.en stuk ip 'rHet Vrije Vol-k?r kgn
menop9 septemberlezen; : , I , i

trltleneer Jan Nagel meent d-at 
'd.e 

Fnd.A ziek is en tmet een rotgangr naar d.e

d.okter moet" Maar wat te d.óen al-s d.ie d.okter nu eens tot d.e nuchtere conclusie
komt d.at d.e HrdÀ slechts tn bràa.lmid-deltj e behoeft teneind.e enige 'zogenaarnd pro-
gEessieve schreeuwers }§^rijt te raken d.ie er d.e oorzaak van ztjn d.at d.uizend.en stem-
men verloren zlJrr gegaan (niet aan links ,zoals Jan Nage1 ten onrqphtg sugge-
reert)?'t ,:

Van aIle m'eningènr d.ie tot d.usver ver het boekjà ttHa, d.ie PvdArr gepubfÍ-'
ceerd. zijn, i= d.eze, afkomstig van d.e he ï J.J" Juist:in'Amsterd.a.ulr'd.e meest on-
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jtulste. Hoezeer wij oo verschill-enp hef is ons een behoefte
hem in beschezrning te lijk, soort aanvalr. d.ie naai onze me-
ning alLeen maar ve he.t met d.e str.lkken t-q ,bewi jzen feitl
d.at d.egene d.ie hem ondernam op rt moment d.at hU schreef Nage1s brochure niet ge-
lezen had." Ve:moedelijk had. hij alleen maar kennis genomen van het stuk, d.at dei
d.ag tevoren ond.er d-e titel "Ha, d.ie Jan Nageltt d.aarover in rrHet Vrfje Vol-krr gepu-
bliceerd. werd.; geen bespreking, maar een verzameling van enige lukraak, uj-t Na-
gels pamflet gegtrepen citaten, aangenrld. met tn hééI kort commentaaT, Een verde-
d.iging vatrr Jan Nagel tegen d.it ingezond.en stuk is om d.e d.ood.eenvoud.ige red.en
van elementai-re eerlijkJreid. - d.es te nood.zakelijker, omd.at de red-actie van r'IIet
Vrije Yol-krr verzuimd.e er op te wijzen, d.at d.aarin sprake was van' een carricati.rraLe
vertekening. :

Jan Nagel beweert in "Ha, öie FrdA't niet, d.at d-eze paiti; stemmen aafl líhks
verloren heef t, noch wordt iets d.ergelijks d.oor hem ge=''*gg"reerd. " Integend.eel , hil
stelt zé6r nad.nr.Icl<e1ijk (prg, 24 en 2J) , aat de PvdA, hoewel niet geheel (aus ge-
d.eelteli jk wé1! ) rechtstreeks, stemmen aan d.e Boerenparti j verloor en hi j geeft
d.aarvoor, zowel- op d.eze beid.e blad.zijd.en als eld.ers in ztjn br'ochure ook een veï-
klaring. Jan Nagel doet meer. Hij .toont met jaartallen en cijfers aarL, :d.at de, gro-
te 'achteruitgang van d.e hrdA voor het eerst bij d.e verkÍe ztngen varr 1961 d.uideljjk
z;.cLttba.ar werd.. Dat was twee Jaar v66r Jan Nagel in het hoofd.bestuur d.er partij
werd- opgenomen en hij had. ztch toen politiek nog nauwelijks geroerd. H6m kan men
dus ni'et d.e rrschuld.l! voor d.ie achteruitgang in d.e schoenen schuiven. Nu doet d.e
schrijver van het ingezonclen stuk in "Het Vrije Vo1k'r d.at strikt genomen ook niet,
Hij wijt haar aan rrprogressieve schreeuwers". Maar hij d.eelt even later Jàn Nagel
bii d.e schreeuwers in. Hij zegt ook van hern: "Hlj (.fan Nagel) hoopt ' een breekijzer-
tje te'mogen zijn.' Die hoop kon we} eens, in verwrlling gaans Breekijzer:tje Jan'Na-
Belrh$ sloopte de hrdA.rrNu is het natuurlijk zot dat d.e Pvd.A nooit'd.oor rriemandrr
gdsloopt zou kr:nnen word.en, d-och alleen maar d-oor !'iets" o, Doch geheel afgezíen
daarvanrerl'afgezien ook van d.e vraag, wie cian wel net het slopen vah d.e: hrd.A, be*
Sonnen is eer Jan Nagel ztclt d-aarmee zogenaamd. onled.ig hield, de beweringrr-dat
Jan Nagel hoopt rf een,breekijzertje te mogen ztltt't is geheel en al uit de:'puie fan-
tasie van d.e schrijver van het ingezond.en stuk gesproten. Jan Nagel géwaagt neï-
Sens van d.ie hoop en I t woord- 'rbre-ekijzertjerr komt in heel- zijn pamflet riÍet voor.
Wat hij in'werkelijkheid. hoopt (op blz,'lO en b:-z. 7D is rreen bouwste"rrrr:fs hebben
geleverd., een'tbijd.rageil om uitrrd-e huid.ige ve:molmd.e situatie'r te komen, Ontpopt
d-e heer JIIIST z1clt derhalve als een politiek varken, Jan Nagel ontpopt zich a1s
een politiek id.eafist.

I{E[ ïDEAL]SI{E van Jan Nagel b]ijkt ond-er and.ere hiemitz dat hij de PrrdA ni.et
a+alyseert zoal-s zíj is, maar d.at hii, wanneer hij over Ltaar pn?.at op de achter-
grond. vam. zijn ged.achten vooïtd.urend d.e hrdA ztet, zoals ztj volgens hem zou moe-
ten zijn en zoals ztJ volgens hem zcu behoïen te word-en. iIï is geen sociaal ond.er-
zoeker, hij i s moralist. Maar een moral-ist, d.ie zlclt geen ogenblik afvraagtr wat
of we1 d.e basis vormt van ztjn moraalr ftog mj-nd.er, wa;r of wel d.e voo:r,,raard.en te
vi-nd.en zi.jn voor d.e verand.erÍngen, d.ie hij voorstelt, A}s hU op een gegeven moment
een ?rnieuw linksrr bepleit, d-an richt hi j tot het 'r trad.j-tionel-e links't - niet ge-
h6é1 én al zond.er red.en - het verwi j t, d.at het te d-ogmatisch is. AIs hÍj d.an ech-
ter 1n zijn'angst voor het 'ldogmatt , d-at hij overigens op eèn geheel verkeerd.e plek
meent te ontwaren, zeer terecht ied.ererrformul-et'afzweert, d.an d.oet hij d.at zon-
d.er d.e weg naaï d.e realiteÍt te vind-en.

, t li

ten in "Het Paroolrt varr J september. Dr. Cramer söhríjft:ttln de praktÍjk hij ont-
kent d.at ook niet - lijkt ztjn (ttagel s ) politiek veel op d-ie van d.e PSP. Zijn boek-
je laat na aan te tonen, wa€,ïom d.e PSP d.an nog niet j-s uitgegroeid tot d.ie t'mo-
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d-erne, grote linlsse partijtt van zLJn d.romen. . . o 
tr. De opmerking i-s juist. En als

men zou YYaBeïIr hoe of het wel komt, d.at het d.oor d.r. Cramer gestelde probleem
d.oor Jan Nagel niet word.t aangeïoerd., d.an j-s d.e verklaring d.eze, d.at het ant-
woord. op d.iens vraag in d.e maatschappelijke verhoud.ingen te vind-en is, in d.e sa-
menJeving en d.at juist d.e maatschappij voor Jan Nagel niet of nauwelijks bestaat.

Vreemd-! Ofschoon Jan Nagel de scherpe pijlen van zÍjn flitsend.e , btjzond.er ra-
ke en bijna voortdurend. uitermate kostelijke en vennakelijke kritiek geenszins uiit-
sl-uitend- op d.e PT/dA richt en bijna alle politieke partijen in ons l-and. bij voortdu:
ring krachtige vegen uit d.e pan krijgen, komt het geen ogenblik bij hem op uit d.e
al- gem e e nh e i d. d.er d.oorhem scherp gehekeld.e gebreken enveïschijnselen
d-e conclusie te trekken, dat er een algemene oorzaak voor moet wezeÍr, die buiten
d.e parti j en moet bestaan" Dat komt, omd-at hi j d-e h/dA en geen enkele parti j be-
schouwt in haar relatie tot d-e maatschappij, \^Íaarvan ztj het prod.uct is en waarin
zli een bepaald.e fi.:nctie heeft. Voor Jan i'[agel ztjn d.e partijen het product va3 d.e
Schme1zett1es,d.e Eibert Meestertjes, de Koekoeken, de Geertsema's en d-e Roolvin-
ken. Vand.aar d.an ook, d-at naar ztJn overtuiging tteen nieuvre opstel-ling vàn d.e
PvdA gepaard- moet gaan met een grote 'rpersonel-e wisseling" ( b1z . 15) " Naar. onze
opvatting zijn d.e Schmelzertjes en d-e Roolvj-nken - d.ie men overal aantreft - het
product van d.e partijen. Natuurl-ijk heeft Jan Nage1 gelijk, d-at er al-om in d.e potri-
tieke vi jver een vervel-end-e gezapigheid- heerst. Maar als het vroeger and-ers was
en wanneeï in het verl-ed.en gans and-ere figuren krachtige klaroenstoten lieten
horen, d-an ligt d.at niet aan d-ie figuren , maar aan het feit, d.at er toen dndere
païtijen ÍíIaren, d.ie een ónd-ere rol- speelden i-n d.e samenleving. De ontwikkeling
van d.e maatschappij heeft eï nu eerunaal- toe geleid., dat d.e verschill-en tussen de
politieke partijen zijn vermind.erd.. Dat is een proces, waaraan bijvoorbeeld. ook een
partij al-s de PSP z:clt niet onttrekken kan. Niet voor ni-ets .ànri;ft dï" L. van
d.er Land. in ztJrr aan d.eze parti j gewijd.e stud.ie: trAangezi-en d.e PSP-afgevaard.igd en
ztcLt van hun verantwoord.elijkheid. bewust zir- en ni-ets vertonen van een Had.-je-me-
maar-insteIling, welke slechts minachting toont voor d.e instituten waarin men
uit rnrije wi1 zitting heeft genomen, is d-e belangstelling voor en gerichtheid- op
het total-e terrein van het overheid.sbeleid. een eis geword-en,waaraarr niet te ont-
komen valt3 men zit niet all-een in t t schuitje van d.e politiek en moet meevaïen,
maaï men staat ook med.e aan het roer en is med.e-bepalend. voor d.e koers. Het zi jn
d.e immartente krachten in het politiel< pïoces zelf , d-ie een 'partij' , welke groeit
en welke langer d.an één verkiezingsperiod.e bestaat, dwingen tot volwaard.ige'par-
tij zlclt te ontwÍkkelen,wil ztj haar eigen mogelijkhed.en op verd.ere groei- niet on-
d-ermilnen.rr Het wil- ons voorkomenrd-at d-e rrimmanente krachtenrr.waàlsran d.r. Van d.er
Land. hier spreektr eï] d,ie hij naar orlze smaak veel te veel- als politieke krachten
ztet inplaats van als social-e, d.oor Jan Nagel in ied.er geval volkomen word-en on-
d.erschat. En als wi j van I'sociale'f krachten spreken, inplaats vaJt over 'rpolitie-
ke", dan hebben wij het oog op de ontwiicrrelÍng in d.e richting van ord.ening en
staatskapitalisme r een ontwikkeling, waartegen z-tch. bi jvoorbeeld. d-e Boerenparti j
verzet. Koekoek en de zijnen vertegenwoord.lgen - men zie ook het opstel rfDe ont-
wikkeling van d-e politieke partijen bij d.e gang naar het staatskapitalismert in het
j ongste aprilnummer van "Daad- en Ged-achte" temid.d.en van het kapi tal-i sme van
vand.aag, nJ-et het kapitalisme van, moïgen, maar dat varr gisteren. Vand.aar d.at ze
een buitenbeentje vormen, vand-aar hur: opvallend-e oveïeenkomst met een figuur a1s
Don Qu-i cho tt e o .

Natuurl[jk heeft Jan Nagel gelijk a1s hij beweert, d-at Koekoek een nog grotere
politieke nu1 is d.an vele and.ere politici. Maar d.at verkl-aart zt jn succes niet,
integendeeli het maakt het d-es te onbegrijpelijker. ïets meer begrijpt men, wanneeï
menr zoals Nage1 óók d.oet, z:cln wat nad-er bezig iroudt met het BrograJn van de 3P.
Maar 9ok d.aarmee. kornt men er niet, omclat d.e verkiezingscijfers uitwijzen, d-at Koe-
koek nj-et .slechts stemmen. van rtrechtstt gekregen heeft, maar ook van trf inl<slr. -Jan

Nagel erkent het vol-mond.ig en zegt, niet ten onrechte waarschijnlijk, d.at het stem:
men zijn van lied.en, d.ie wraak hebben willen nemen op d.e politici, d.ie in hr:n o-
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gen tekort geschoten zijn. Tekort wae.rin? In het voeren van oppositie, in rt à8ÍI-
trekkelijk maken van hun pïograrn, d.ie in één woord. - in ilit opzÍcht tekort ge-
schoten zíjn, d.at ze te gezapig zijn geweest. W.at Nagel vergeet is, dat het op-
positievoeren slechts mogelijk is bij het bestaan van reëIe tegenstellingen. Die
waren er vroeger in d.e politiek, niettegenstaand.e het feit, d.at alle partijen op
d.e bod.em van d.e brrrgerlijke sa.menleving stond.en. De ontwikkeling dier burgerlÍjke
sa^menl-eving zelf heeft d.e tegenstellingen vermind.erd. en d-aarrnee de verschillen
tussen d.e partijen grotend.eels uitgewist. Ze zijn, zoals'rHet Paroolrr een aantal
maand.en geled.en constateerde, ond,erling meer en meer |tuitwisselbaar" . Dat ligt
niet aan d.e gezapigheid , omgekeerd., d e gezapigheid. i s d-aarvan d.e konselcwentie ,

We zeid.en het al; d.e ti jd. van d.e politieke klaroenstoten is voorbij, Wat men
inplaats d-aa:sran verneemt in d.e parlementaire muziektent of waar d.an ook, d.at
zijn d.e tonen van een strljkorkest van bassen en violen en daarbij opvallend. weinig
eerste. Geen wond-er onder d.j-e omstand.ighed en, d-at Jan Nagel uitroept, dat beat-
orkestjes populaird-er zijn dan Yond.eling! Maar dat hij ztch niet verg:isse! Het .ge-
d.reun van de beat-orkestjes zal d.e bestaand.e maa.tschappelijke ord.e niet d,oen
schud.d.en op haar grondvesten. Zii wanheld.e eehter wéI toen in 1951 op d.e stenen
van d.e HennÍngsd.orfer Chaussee d.e d.offe roffel weerklonk van 12.000 paar rnarche-
rend.e arbeid.ersvoeten.Er: toen - om 2 and.ere voorbeeld.en te noemen - d.e gemeen-
tewerklied.en van Amsterdarn in 1955 in frwild-e" staking gingen, toen zei d.aarover
fater mr. Enslng, d-e gemachtigd.e van Amsterd-a^ur voor het ambtenarengerecht, d.at
een d.ergelijke actie eentrrevolutionair karaktertt d.roeg. Bij de rrwilde[ actie van
d.e buschauffer:rs in 1960 erkend.e opeens d.e regering-De Quay d.e macht van strijd.en-
d.e proletari-ërs. W6rkelijke strijd. tegen d,e gegeven sociale verhoud.ingen, d.at is
in onze dagen niet meeï d.e za,ak var:, een politieke partij wéIke d.an ookr oItr niet
te word.en misverstaan - d-at is d.e zaak van d.e arbeid.erskl-asse. De politieke te-
genstellingen zLTn ve::rnind.erd-, de s o c i a 1e zr Jrl er- d.e z.g,trwelvaarts-
staatrt ten spijt - voor in d.e plaats getred-en.Daarmee is een voorspelling in ver-
vulling gegaan, d.ie Lotenz von Stei.n aJ voor meer d-an een eeuw temg heeft laten
horen.

+

E\[EN IIEAICI/AARDIG als karakteristiek is het, dat in d.e brochr:re van d.erraan
politiek doend-erf Jan Nagel oveï d.e arbeidersklasse en oveï ltaar positie in d.e ka-
pitalistische samenleving met geen woord- gerept wo,rd-t. Het lijkt haast of ze voor
hem niet eens bestíÉt . Geen wond er, d.at hi j ztch een kritiek op d.e hal-s gehaald.
heeft als die, welke Th. van Tijn'heeft laten horen in V.N. van 17 september.

"Nagel wj-Lrt , schri jft Van Ti jn, " een omschakeling ( tees: tenrgschakeling! )
varr d.e I vri- j e I rraar de I geleid.e I loonpolitiek: d.e lonen moeten van overheid.sr^lege
bind.end word.en vastgele$r d.e vakbeweging moet zich met and.ere taken bezig hou-
d.en, Hij beroept ztch d.aarbij op d.r. De Ga1an, d.irecteuï van d.e tiliardi Beckman-
stichting; hï zott ziclt lcunnen beroepen op alle l-eid.end.e socialisten in Ned.erlarid.
vóór c&o 1959r eï] nu bijvoorbeeld. op Wilson in Enge1and.. Toen De Galan in d.ecem-
ber vorig Jaar d.eze lcruppel in het hoend.erhok gooid.e, werd. hij heftig bestred.en
d.oor NVV-voorzitter Kloos. Als ?nieuw linkst d.it punt niet opnleuw zou overden-
ken, zaL het zeker d.e vakbeweging tegen ztcLt krijgeh en d.aa:mee d.e wezenlijke aan-
hang d.er parti j. Daarvoor behoeft men niet opzi j te gaane a1s men meent gelijk te
hebben. Maar is het wel julst?

Van TÍ jn ve:rrolgt d.arr: ttOnze I ond.erneniingsgewi j ze geoïganiseerd.e economie I

(vroegere td.ogmaticit zeid.en: kapitalistische economie, men bedoelt hetzelfde)
kent als criterlum voor d.e aI of niet goed.e gang va.n zaken: d.e rentabiliteit,
d.ow. z, d.e vraag of het belegd.e privé-kapitaal mi-nstens' d.e gemidd.eld.e winst af-
werpt . Zolang d.ie productieVo::rr bestaat zaT alle overheid.spolitiek tenslotte ge-
richt. moeten ztJn' op het scheppen yan een rgr.rrstigr klimaat voor investeerd.ersl



6

d.e :, 'Eef eiae ,1'oonpoliti-elt is aan ',d.at r strèven rond-ergeschikt en maakt dus de,:lonen
tot ,sl-uÍtpost varr de ''economi..sche begroting,Gefeid,e loonpolitiek betekent ,het Be-
d.rukt houd.en van d.e tota'Ie loonsom'. Het betekerit tevens, d.at de arbeid-ers verbo-
d.en word.t naar meër te streven d.an de overheid ze 'toes taat ' ( straf,sancties' op ac-
ti.es d.aanroor'zijn tonontkoombaar'). Wat wil- dat zeggerfr Tentrijl Jan Nagel het he-
Ie' boekje d.oor pleit voor openheid, 'voor insehakeling rran d.e mensen ze1,f in-
plaats van over htm hoofd.en heen te d.oen beslissen, vooï peïsoonlijke vrijheid.,
enz. r wiI: hij d,e vakbeweging'en de bedrilfsarbeid.ers aan banden leggen, juist ïíaar
het gaat om ,hr.rn wezenlijke bestaan:sred.eÍtr respectieveh-jk belangrijkste bestaans-

Tot zover Van Tijn, bij wÍens betoog tegen Nagel, waarop we aanstond.s nog wat
nad.er ,zull-en'tenrgkomenl we gra;,,g wat wil-lekeurigie kanttekeningen w1IIen maken. :

. , fn d.e eeróte plaats .ditl. d.e vakbeweging en aJle f eidend.e socialisten ( t ) Ín
Ned.erland:stond.en voo:: ca. 1959 d,e geleid.e ioorrpolitlek voor, welker betekeniÉ
m9.4,_ind.erd.aad. ongeveer,zo zou ]qmnen schetsen als Vafr TUn ged.aaq heeft. Die !g":
Ieid.e,loonpolít:.et<i hebben w" in d.e jaren vrcor q959'gok gekend , Zet d.e vakbeïIe-
ging d.gstgd.sr, dat.de arheiàers daa:mee aan-band.en werd.en gelegd? Natuurlijk niet.

tere e weten, vooral voor d.e .regd.s. génoemf,,e heer Juist i:: .A,m-

dle , g_zon$en st$je_inzake Jan Nagel verklàart, d.at hl1 '!voors-
r ve, chenkt aan. het.NïV d.an aan hén"tt Men zou d.e heer Juist
agen z:.jn vertrouwen in d.e vakhewèging eigenlijk berust. Ver-

het NVTr, dat .dé !Sg.Ieid.e lgonpolitiekf voorstond., of vertrou'rrt hll het
e rvrijere Joonpolitiekr voorstaat. Of heeft hij ztch met het probleem
npolitiek nooit'.bezig gehoud.en en j.s dàíraan zijn vertroriwen Ín het I\I\[V

,:

Tweed e kan ttekening: Van :Tijn zegt r dat ztj r di e van f ondernemingsgewijze geor-
ganiseerd.e economÍe' spreken hetzelfde bed.oeten als zi, die' het oveï de 'kapita-
lÍsttrsche economief hebben. Wi j zijn d.at niet met Van Íi jn eens ; Zii r ,die vari de
rond-en:emÍngsgewi jze georganlseerd.e economieÍ spreken, bed.oelen te ontkennen of
te verd.oezeLen, dat d.ie productie kapitalistisch is. Bovend.ien zoud.en wij, in ver-
barrd. met d.e rentabiliteit niet graag alléén over Í t privé-kapitaal spreken t zo-
a1s Van Tijn d.oet. Ook voor het aand.elen-kapitaal of het overheid.skapitaal be-
staat het probleem van de (maatschappelÍjk! ) gemidd.eld.e winst.

d.àt is een wat duideli jker uitspraak over d.e I vri jere loonpolitiek! r d.Íe.:voor d.e
tgeïeid.e loonpoli-'ti.ekt in d.e plaats getred.en is. Is d.ie er.rriet op gericht een
ttgr.mstlg kIÍrnaat voor investeerders te scheppen"? Wordt' d.ie' niet ,aaÍÀ dat "streven
ond.erge§ghikt gemaakt? Zoals Van Tijn het schrijft word.t de ind.:ruk gewektr alsof
d.e vaÈbewegi1g tenrgkeerd.e varl d.e d.waLingen. haars weegsrtoen. zij d.e gelei§.e loop-
pqlitiek, prijs .gaf, d.ie d.e leid.ende (staats)-socialisten altijd. tot eèn (staats)-
sociali§tisph ( lees: staatskq,pitalistischl ) criterium hebben gemaakt.' Wrj zien I t
ze r dat , d.e oveïgaï1g van tgeleid.et riaar tvrijere-t of tvrije I loonpolitiek niets aÍr-
d.qrs is'geweest d.an d.e aanpassing aan een gewijzigd. economisch klinaat, d,Íe voer
d.e met aó ourgerlijke maaiàchappfi vergroeiàe vakbóweging onontkoombaa= r*., Geen
arbeid.ersbelangen hebben,daar qen rol gespeeld., màar d.e belangen van d.e - ind.er-
d.aaQ kapitali stische - eeonomie. We lichlen d.eze o-pmerlting er uit, omd.at we ons
in v-erband. mèt Jan Nagel met rn g:ans and.er aspect van Van Tijns kritiek hier *iI:
1en bezig houd.erlo :

. ,. --.. ..: +

:*::
TERUG DUS, naaï Van T{n eïr:Nage1. De

d.e belangwekkend"ste, die we gele4en hebben.
kíng van, Nagglp boe§je d-oor d.r. N" Cramer
litieke v1ak, d.e kritiek van Van Tijn is,

kri.tiek van d.e eérste op d.e laatste is
, Beweegt d.e - zeer welwil1end.e bespre-
in llHet ,Pàroolrt zíclt'zqiver in het, pg-
bi j ons weten, d.e eni§e ,' waatin" op d.e
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xoaatschappij wor-dt jn8é8aan. Oís bezwa"a,Í echter tegen Van Tiin is dit, dat § ook ."

hier, gèlijk h{j ook we1 bij een and ere gelegenheid ged.aan heeft - men zio het:Ötrr':
ste1. l'over het karakter va.n de PvdArt iI Daad en GedachterÍ vÉn oktobeÍ 1965:- de
arbeid.ers(k)-asse) en tte vÈkbeweg:ing als aan elkaar identiek behandelt. De vakbe.
rn'eg.ing en de arbeid.erÉ, dat Ís nÍet hetzelfÖe. Meh behoeft d.e geschiedenis: der ,.

ontelbare rtwildel stalcing€n naal opppervlakkig te bestud.eren om dat in të zien.

Men kan er over pra,ten of het jujst is, dat de vakbelÍeg'ing de basi-s vo:mi
va,:: àe PvdÀ. Wij voor ons geven er d.e voorkeur aaJI r on - gelijk r"$ d,at in het zo-
juist genoende opstel hebben gedaan - er op te wijzen, d"at ?vdA en vakbelreg:irÀg
beid.e d.e functie hebbenr de belangen van de (in opnars ziinde, in ontwild<eling
verkerend.e) naragersnaatschappi-j te behartigen. Dat de aJbeid.ersklasse echtër de
basis van d-e HrdA zot) ziiÍt (Va.n fi5n fo:muleert het strikt genomen iets anders,
na.aï rdj d.oen met ónze fo:rulering, menen wij, zijn bedoelingen geenszins onrecht),
dat is een zienswijze, die wij ten enemale voor oniuist houden.

!e zaah i-s van belang, want gesteldr d.at Jan Nagel zich d.oo,r d.e kritiek van
Van TUn zou Laten overctuigen en zijn gewraakte paragraaf over een rgeleider loon-
politiek uit zijn schets-ontwerp voor het prograjll ener verni euwd.e progressÍeve
partij zou halen? Wat dan? Zou Van Tijn d.an van merring zijn, dat die pa?tjj stl,l-Ja,:rr
NageL op de wa::me sympathie van d.e arbeid.exs zou ku-r::ren rekenen? A1s trij zjin bii-
drage in V.N. - die veel la:rger was dalr de passages, die wij hi.er siteren kond.erh
goeà be6repen hebben, d.an zou hij dat inderdap.d.. I4aar ldj g€1oven d.aar rriets van. .

Onze zienswijzé is, dat in onze tijd, d-e klassebevreg'ingen der arbei,d.ers en de zo-
genaamd e rrprogressieve politiekrt in rn totaal ander vfak liggen en geen raa§un-
ten met elkaar geneen hebben. I^Iij g'eloven niet a€rr een rrnieuv finksrr, omdat d.e

naatschappdlijke werkelijkheid ons 1,aat zien, dat d.e sociale conflicten \Ía onze
tijd geheóI eigen orguniÀatievom vragen, orga,nj-satievormen, die typisch voor de
behartig:ing van typische arbeid.ersbelangen zijn geschapen.

Onze tijd. wordt daard-oor gekenmerkt, dst de arbeid'ers zéLf handefend op het
toneel d.er Bèschiedenis veïschljnen. Achi;er ons ligt een periode, wa.a.rin het to-
taal aÍrd.ers was,de period.e, rraarin het g'ing om de behartiging van het arbeiders-
belang b i n n e n het raam va"n d.e burgerlijke maatschappri. In 919 periode kra-
ren èe politieke partijen - typisch burgerlijke, poli,tieke orga.nisatievomen - de
instituten, d.ie vd ór de arbeld.ers hun stem verhieven en vó6rd-ea.rbei-
ders in het krijt traden. Hun optreden viel sa.men met en bèaÍrtwoordd-e aa;n de ei-
sen der kapitalistische ontwilLkeling zelf. Nu leven wii in een gans andere ti)d en
d.aaron liiden a1le pogingen thans dergelijke organÍsaties op te richten - voor het
veryulfen van een taak, die niet neer aa,n de ord.e is - onherroepelijk s chipbreu-k t
vroeg of laat. ne ti-jd., d.at op d.e bod.em vaJI het kapitalisoe zelf de zogenaa.md.e

't arbeld.erspa.rtijen" , d.ie bestonden uit socia.a.l bewogen inteflectuelen, d.e offici'é-
Lè'oppositie voerden, is voorbij. Ied.ere strijd. van tle arbeiders brengt hen onmi-d-
dellijk in confh.ct, niet mei bepaalde aspecten ener kapitalistische politiek,
naar met heel de kapitalistische samenleving als zodanig en d.ientengevolge Íla-
tuurJ-ijk ook met d.e kapitalistische staat. In d.ie sanenleving en die sta,a,t echter
zijn de politieke paJtlen - men leze er ook d.e gecíteerde woorden vaJ] dr. Van der
Land. nog eerns op na - vo11ed.ig geinteg::eerd..

Heel d,e ellende in discussies, gelijk die, welke Ja,n Nagel nu heeft Litge-
Iókt, spruit hieruit voort, dat daarin ie:cmen afs 'rfinksafrr of i'een nieuw linkstt
gebezigd lroxden, die in een samenleving a1s d.ie van vanctaag geen reë1e zin neer
hebben. I^íat bed.oeLt men aLs men rrlinksaft' roept? Een duidelijker oriënterÍng in
d.e richting van het s taat skapj- tali sne? Lraat men dat dan duid.elijk zeggen en zich
niet schuld.ig nalrèn aan dezeffde vaagheid, die een Jan Nagel - voLkomen terecht
overigens - aEJr een glibberige vos aIs d.e heer Schmelzer in zulke felle ber^roor-
d.ingen verwij t .

Of bedoelt men Eet rrlinksafrr een oriéntering naar de arbeiders? WÏ houd.en
d-ie voor een burgerlijke partii onmogelijk en ffii hebben af bètoogdr dat tle PvdA een
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arrer komt nog iet§ amd.ers'bij', Wiel eèn
iet alieen:d.e wet'(d. i'immanente wettt,

PvdA z'o'goed a1s ied.ere and.ere pol-i'tie-
ook vol-komen hetgeen z:.ch 'afspeelt in d.e

wereld vaJx d.e arbeid-ers. De apathie d.ie d6à,r wat betieft d.e poli'tlek bestaat
houd.t mind.er verband. met d.e verÀchijnselen d-ie Jarr lfagel-:zo onbàrmnartig aan d.e
kaal< stel-'t, dan we1 met het feit, clat d.e.were1d. d.er ar-beid.ers hoe langer hoe
meer - niettegenstaande hr-rn zogenaan'td.e burgerlijke emancipatie - !n aparte werel-d
woröt, d.íe v'àn d.e volstrekt,burgerlijke weleld- dei: politiek d.oor een steed.s bre-
d.ere kloof gescheid.en, is. Zted.aar d-an in korte brekken qen opvatting, die ons
ond.e:ischeid.t aowel van Jan Nagel: al,s: van d.e "trad.itionel_e li-,ni<s,enf r, vlaarvan hi j
ztch. angstvallig gescheid.en wil houd.enr rnC,àï dÍe op hr.rr beurt getuige het àr-.
ti,keI 'van Van Tijn in V"N. - hém nog,,zo gelc niei; vinden.

, l': i==--============t.

OVER ARBEIDER-q EN PROVO ' S

" . I{ET A. NIIIS, d.e schrijve4 van het vlugschrift "!/at is er gebeurd. in Amster-
d.am?It he.bben wig ni-ets gemeen. Nie,u aIIeen, d.er"t hi j Ce hrd.A ' rrd.e grootste lirilcse
parti j!! noemt, nat ,wij om allerlei red.enen- onjuist achtorr maaï .zijn boekje is ei-
genlijk één d-oo:r1opend. pleid.ooi voor een r.rat psychologischer en taciischer optre-
d.en van d.e auto:riteiten en politie, opd-at zogenaamd.e e1cessen tot het verled-en
behoren. Nuis red.eneeri: het loopt mis al-s d.e politie eï maar op 1oB- timmert, d.e

politie moet ztch een gans and-ere mentaliteit e:-gen nc.aken" Nuis red-eneert ook:
onze politici zijn tot regcnten geword-en, die alleen maar d-enken aan hun politie-
ke baantje en ten koste r.ran alLes en r:ct a1le rnid.d.elen het -gezag en d.e autor:L-

-tgi! willen hand-haven.

: \.i i j red.eneren heef and.ers. \'Iij zeg'gens d-at on4e politici zulke gezagsaanbid.-
d.ers zijn gewoid-en en zo vele trekken geroeen bIíjken te hebben met d-e vroegere re-
genten (van Amsterd-e.:n of van r,relke' gemeente ook) en d.at d.e politie er zo op Ios
slaat, d+t kont, cioord-at d.e social-e tegenstellingen verscherpt ziiJqr' d.at komt
d.oor een tr'ee1 grotere gespannenheid. in C-e soci-a-l-e qfeer, Dg heer Nuis zegt niet:
zo meeqter zo knecht, met d.e hur@e sociale ord.e zal- ook d.e huidige politie veï-
dt^ri jnen, nee, hi j verkgnd-igJ: laat d.e krecht z:-cLr wat huma,tleï ged.ragenr' d.an komt
d-e meester ni4d.er in opspraal<. Hij heeft geen kritiek op d.e politie al.s gevolg
varr* ,een kriti.qk op d-e huid.ige samenlevir€r nee, hij heeft kritiek op d-e overheÍd.,
omdat haar politie ongeschikt is vooï Ltaar taak. Een and.ere po'j-itie zou d,e gege-
yen orcl-e mrnd-e:: in geva-ar brengen.
" ' Niettemin bevat het boekje rran d.e heer lluis tn lang niet onaardlge paqsage,
d.Lé namelijk, waarin hij over het .rerEcilil tussen arbeid.ers enerz\ids_ en rad.ieale
intellectuelen, beoefenaren r,ran v::ije beroepon, stud.enten e.d. spreekt, .met and.ere
woord-en3 over het verschil tu-ssen het" arbeid.eri:milieu :en' het milieu waaruit d.e

provo r- s kornen. Daarover s ch:- jjf t hU.:

ItDe oud.e sta'd. is, afgezj-èn van d-e kantoren, de ,wi.nkelstraten ,en d.e vele in-
stellingen, d.ie bd een inter.trationaal centruil horen, een v€lrzameling schild-erach-
ti.ge maar uitgeroond.e arbeid-ersbuurt€rro' De r,rioningnood. en verkeersverstopping ma-
ken het l-even er moeilijll. De o',ld.e kapitali'sti.sche tegenstellingen word.en er als
ëen d.agelijkse realiteit gevoeld, en 'd.e erkend.e valibonden, lijken.er §.oms ; e eïd-er te-
genstand-ers d.an bond.genote:r Ín' d.e klassenstn jd.c o o ; o Een belangrijke, in aq.rrtaJ-
waarschijnlijk nog steed.s groeiend.e groep binnenstadbewoners heeft.weinig aaÍira-
kingspunten met d.e arbeid.ersbevol-king. Het zijn d-e mensen d"ie in d.e stad zijn ko-
nen wonen omd.at heb- !n internationaal centnrm is, ..veoral cultureel: kunstenaars,
schrijvers, intel-lectuelen, journalisten, stud-enten, weerbarstige 'jongens d.ie d.e
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provincie ontvluchten. Ook als hr.:n levensomstand-ighed.en even moeilijk of moeilij-
ker zt jn d.an d.ie vart d e arbeid.ers , bli jf t er een beLangrijk verschj-L . De arbeider
1s gebonden aan een bestaan in d-e oud-e stad en waarschijnlijk zoa h4 de beschut-
ting van d.e buurt graag ruil-en voor een betere baan en een beter huis ergens an-
d-ers, De and.erenrd.ie ik bij gebrek aan een beter woord- zal sarnenvatten a1s d-e'rin-
telligentsi-a'r, hebben er iets te zoeken d-at zLJ nergens and-ers d-enken te ktmrien
vind.en: id.eeèn, gelijkgezind-en, plotselinge roem, een ongebond.en ti.jd. voor d.e kal-
me carrière begint, of gewoon een vrij bestaan d.at naar eigen voorkeur kan word.en
ingericht, zond.er irmoenging va;ÍL and-eren. De groep bestaat overvregend- uit jonge-
ren, omd-at ouderen d.e bin:renstad. vaak weer verlaten. Sommigen zLJn rijk, and.eren
arsnrmaar d.oor hr.m overeenkomstige instell-ing kan een afln Iid. van d-e intelligent-
sia meestal gemakkelijker praten met een rijke soortgenoot d.an met d.e arbeid,er op
wiens trap hij woont" Het mentaliteitsverschj-l- tussen arbeiders en intel]igentsia
komt ook tot uiting in d.e politiek. Voor d.e arbeid-ers word.t d.ie bepaald. d-oor eco-
nomi-sche tegenstellingen en loonbeleid.. De intelligentsia word.t veel mi-nder 1n
het eigen bestaan bij de politiek betroklcen. Yelen van hen bemoeien er z:-cft niet
me e , and.eren lJn links of extre em links , maar and-ers d-an d.e arbeid-ers . De zaken
wàaruoor ztj walan lopen - Vietna:nrNieuw Guinea, verkeersproblemen - hebben gemeen
dat ied-ereen evenzeer gebaat zott zijn bij een oplossing. Zeld.en vertegenwoord-igt
de intelligentsia een groepsbelang - behalve als het gaat om d.e vrijheid. van me-
ningsuiting en het recht op afwijkend- gedrag.rt

I\ïatuurlijk ond-erschrijven wij niet j-ed-er woord. uit d-eze passage" Maar wat d.e

hoofd-zaken aangaat, word-t hier het verschil tussen arbeid-ers en j-ntelligenisia
en d-erhal-ve ó6k tussen arbeid.ers en provof s zeer treffend. benad-erd-.

JAN NAGEI EN HET

DOGMA

JAN NAGEL,d-e schrijver van de on-
langs verschenen brochure ttHa, d-ie
hrd.At:, staat met I t d.ogma op gespan-
nen voet. Dat heeft hi j, zond-er het
zelf ook maar in d.e verste verte te
vermoed.en, gemeen met Karl Marx, de
man, d.ie in vrijwel aI zijn werken en
telkens en telkens weer tegen ied-er
d.ogma te veld-e trekt,

ZtTn afkeer van ied-ere d.ogmatiek
scheid.t Jan Nagel van wat hii zelf
frd-e trad-itionele linkerzilde" noemt.
Wat hij daarmee bed-oel-t Ís een niet
zo gemakkelijk te d-efiniëren d,eeI
van d.e poli ti eke arbeid-ersbeweg'ing,
waarvan d.e beweg'ing d-er arbeid.ers
ztclt in d.e loop van vele tientallen
jaren hoe langer hoe d.uid-elijker ge-
d.istancieerd. heeft. 0f het nog wel
zin heeft om d-ie,gïoep rrlinkstt te
noemen en of heel d-e trad-itionele,
d-oor Jan Nagel klaki<eloos aanvaard-e
ind.eling in rrlinksrr en rrrecht stt nog
wel enige reëIe zin heef t, d-at ztJn
vooï de hand- liggend.e vragen. Maar
het is niet onze bedoeling, d.ie nu
te gaan beantwoord-en .

!Íaarom het ons hier te d.oen is,
d-at is d.it, d-at d-e groep, die Jan
Nagel op het oog heeft ind.erd.aad.
sterk d.ogmatische trekken vertoont.
Zi j heeft, in het verl-ed-en meer nog
d.arr in het hed-en, een d.ogma gemaakt
van rt marxisme en Manc in een dog-
mati-cus verand.erd..

Jan Nagel, die tegen ieder d.ogma

zegt te ztJr. behalve d.an aI dad.e-
lijk tegen d.at van rn scheid-ing tus-
sen trrechtstt en rr linksrl begaat I n
enollrne vergissing, wanneer hem, al-s
hij het over d.e d.ogmatiek heeft, bii-
na onwil-l-ekeurig, onmld.d.eIli jk d.e

naam van Marx uit d-e mond. valt. 0m-
d.at d.e linkerzijd-e van het marxisme'
een d.ogma heef t gemaakt, meent Jart
l'[ageI, dat Marx ind-erd.aad. een dogma-
ticus wàs.

Tegen d.ie mening tekenen wij pro-
test aan. Niet in d.e eerste plaats
terwille van d.e histori sehe wa.ar-
hei-d., die gans and.e,rs luid t e maar
bovenal omd-at 6nze afkeer van de
d.ogmatiek nu eenmaaL gepaard. gaat
met een grond-ige hekel aan ied.er
kritiekloos napraten. Een d.ergelijke
hekel heeft Jan Nagel blijkbaar niet.
\r/at vre emd. i s vooï i emand., d.i e anti-
d.og'natisch wezen wil-."
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'' . HET COIï,ffiE VAN 3 HS W van Axnsterdam bevat sed.ert 6 september j.1. weer een
CIN-er. Àchttien jaa? laÍlg is d,a,t niet het geval gelÍeest. föen in 1948 de bolsje-
r,riki ih Praag hun staatsgreep .pleegden en d.e beid.e Amsterdainse CPN-r,rethoudelÍs
l,een Seegers en il}. Ben Pols& zich openlijk so]idair verklaà.:rd.en net het nieuwe
[sjeo]rische rëgi.èh, köstte hun det éérst hun portefeuilles en veqvo]gens ook hun
.-tot eèh wessën,.neus gemaakte - wethoualerschap. In 1956 weral d.e invloeÈ van cle:

CPttT in de Arobteitiaslse xaed nog vercler teruggedrongen. Dezelfde partijenr Èe i4:
i,ini 1966r:'.aa€,r aanl,elding van de strijd vall de bouwvakaxbeiders r hun diepe af-
schlx,r ven revo.l-utionaire geberrrtenissen niet ond.er stoeLen of barken staken, die
bl,a,akten in 1956 van - een uiterst vexd.ach+ - enthousi-a,sme voor cle revolutie'

' '; ; ; in Eongari,j e Í.rel te versta€Ír. ne on[iskenbaa.ï contra=revoluti-onaire houding
van rt. i-nterne.tionale bolsjewisme, het inbegrip van de CPN, was voox hen aEnl-ei-
ding de .A.msterda.mse CPN-raa,d.sledeí te weren uit de raad.scomÍi ssies.

. Die situ.ati e heeft.zes jaar geduurd, Ín lj62raan het begin dus van de vori-
ge .zittingsperiod.e van d.e Amsterdamse raad, werd.en de CPN-èrs d.aa.r weer tot het
wgrk in de cerrdssies toegelaten. Nu is, gevolg va:r het 'r,àorafgàand overleg tus-
sen d.e voorzitters veÍr de raad-sfracties, 6én hurner ook teruggekeercl ih het co1-
lege. Blijkba"ar vond.en die fra,ctievoorzitters, net als J. van Tïn op 1, augustus
j .,f . In het l'reekblad rrVr{i Ned.erla.nd.tt , tlat 'r 1 !'{8 nu lang genoeg geled.en islr .

Het Arnsterda.mse dagblad 'tHet Pardo]'! denkt daar vólkomen ard.èrg over. Had
J. van Tijn zijri pleidooj- voor een CPl{-wethouder in Ansterdàm de titel Segeven va,r1
rrEen conmunlst s.v.p.tr, rrHet Paroolrt publiceerde op i1 augus tus een commentaEr-
tje, dat ttColl,ege op brede basisri heette, maa.r hrar.rva"rr de strekking was: gé6n
conmunist s.v.p. Het stuJrj e va:scheen op de dag, dat de resuftaten van het voor-
ovërIeg tussen de fractievoorzitters bekend. waren. Er worclt in gezegdr dàt rrhet

moet r,torden betreurd, d.at een meerd.erheid. van democratische partijen er verstan-
d'ig aafl neeht te.'doen het isolenent val C-e CPN op te heffen". Het stukje zè*t
voorts, dat de beslissi:}g vaxi. de fractievoorzitters bewijst, dat 'rmen.,. het
fimd.a,mentele,.veïschil . tussen wat d.e d.emocraiië I.riI dienen en w€.t haar om zeep
IíÍ1 breng€n ul.t het oog verloren heeft.:r iÍet. conmentaartje in "Het Paroolrr,bq-
sluit met d.e woorden, rlat rrde C?ltI een voet tussen de d.eur.krij€ft, terwijl de poli-
tÍéke hyg:iëne zou hebbon verlangd. dat d.ie deur gesloten bleef.rl

Ais.wij,omtfent deze zaken grond.ig met 'rHet Parool-rr van mening veqschillen,
d.an n. i e !.- en het ís goed. om d.at in aLle duidelijkheid vooröp te sté}1en -
ondat wij. omtrent d.e C?l[ een gunstiger oordeel zoud.èn hebben. ïntegendeel, ons
oord.ëel over rle CII,I Ís steLlig vée} ongunstiger dan dat van.het bevuste dagblaó.
Het ÍerschiL tussén on§ ehttHet Panoolrr is niet, dàt 'iHet Parooltr de CPN "bngun-
stigrr be-oorrleéIt erl .w'ij "epnst14'; het verschif is d.it, dat rrHet Paroof'r in feíte
de C?N óngeèchikt aèht voot een politieke sanenwerking.op d.e babis van d.e be-
staande o"ale, Iíij daa:tentègen d.ie 

'ongeschiktheid niet.ïe::nogen in te z1ën. rrHèt
ttPaióo}r bedordeelt de CPN ongunsti.g, omdet het blad in die pàrtij ée4 vija.nat vsn
àe bestaand.è naàtschappij ziei. wij-Íeoord.eleri d.e CPN " ongLm;tig" omd.at zij zicln
naar onze opvatting op de bodem det bestaand.e maatschapplj plaatst. Wij zien in d.é
C4{ geën bèd.reig'jng d.er besta"and.e ord.e, maar een vilgnd. varr d e à"béid"ers,

ïIjj zegg€n! in feite acht rtllet ?aroolr' d.e CP.N een vijald v4n de bestaand,e ox-
de. 1^/i j bed.oelen tlaamee, d,at het sta.ndpunt van 'rHet Paroof " d66rop neerkont. ]n
het bewuste conmentaartje echte! word.'6 valt de bestaénd.e .maatschappelijke orde met
geen woorcl gerept. rrHet Paroolrr schetst d.aar d-e CPN aLs I n rr gevaa.:r voor de d.eoo;
cratierr. lI$ achten het onjujist een d.iscussie over,hét kerakter vsn de C?N neJ.r rrL

d.érgelijke teiminologie te ïoerën, omd.at de dingen die belangrijk zijn.:en vaaron l'.t:

Ali: àen ons bijvoorbeeld zou l-ragen of r^Íij dè CIt{ voor ëen "demócràtiscËé"
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parti j houd-en, darr zou ons antwoord. ontkennend. luid-en. Het zou d.an schiinen alsof
rrHet Parooltt en trij in d.at opzicht althans d"ezelfd.e opvatting huld.igen. Dat nu is
geenszins het geval. AIs wij de CPN trond.emocratj-sch'r noemen d.an leggen wi,j haar d.e

maatstaf a.an--van' de arb e i d. er s d.emo c ï& t i e. AIs d.anrrHetPa-
roollr zorJ. veïond.erstellen, d.at wij daar alleen maar mee bed.oelen, d.at d.e arbei-
ders het in d.e CPN niet voor het zeggen hebben - i+at volkomen w66r is en d.at
,zul-ks toch eigenlijk op precies hetzelfd.e neerkomt al-s d.e bewering van I'Het Pa-
roolr' (U; andere gelegenhed-en) , d.at er in d-e CPN geen vrije meningsuiting heerst,
d.an zov rrHet Paroolrr ons hebben misverstaan. Het begrip trarbeid.ersd.emocratierr
houd-t veel mé6r in dan tfvrije meningsuiting van de arbeid.ersrr.

Hoe weinJ-g ver men komt, wanneeï men eeïr begrip aIs rld.emocratierr met vri j e
meningsuiting geli jk stel-t en d.us d.e I'arbeid-ersd-emocratiet' met trvrij e meningsui-
ting van d.e arbeiders" blijkt terstond., wanneer men h.et oog ricLtt naar d.e Pvd.A"
Daar word.tl laten we het vootztchttgheid.halver z6 formul-eren, géén ketterjacht
of zuiveringsactie ontketent, war.neer er afwi jkend.e meningen word-en verkond.igd.
Dat is 'voor itHet Parool-t' een red.en om d-e PvdA een rrd-emocratische parti j'r te noe-
men. Maar hebben d.e arbeid-ers het voor het zegg'en in d-e PvdA? Zel-fs rrHet Paroolrt
zaL d.at ni-et durven beweren, &1 zal het blad- mogelijk nog we1 ontkennen, dat
ook d.aar - op gans and-ere wijze darr in d.e CPN d.e vrije meningsuiting toch maar
zeer beperkt is. Hoe het zt jz gezien van het stand.punt van d-e rrarbeid-ersd.emo cra-
tie" is d-e Pvd.A evengoed. ónd.emocrati sch als d.e CPN. Gezien vanult het standpmt
d.er burgerli.ikè d.emocratie d-aarentegen is d.e PvdA d.emocratisch en de CPN niet.
Het begriprrd.emocratiet'is d.us niet vast oml-ijnd, Vand.aar d.at men er nauwelijks
mee kan werken.

lrlat d.e arbeid.ersd.emocratie met d.e burgerlijke d.emocratie gemeen heeft, d.at
is alleen maar, dat beid-e begrippen eind.igen met d.e k]ank d-emocratie, die in het
ene geval heel wat anders inhoudt d.an in het and-ere geval. Wat d.e niet-d.emocïà-
tische CPN echter gemeen heeft met d.e burgerlijk democratische partijen, d.at is
niet d.e ene of and-ere klar:k, rrlà&r d.at ís de zeer concrete basis, d-at zti alle een
op loonarbeid- berustend.e samenleving a1s d-e normale accepteren en d.at zU d.erhaf-
ve dezelfd.e maatschappelijke wortel hebben. 0m die red.en levert d.e CPN voor d.e in
Ned.erland bestaand.e ord.e geen enkel gevaar op. Niet d.e ,politieke , maax d.e maat-
schappelijke hygiëne gebied.t om d.at d.uid.elijk uit te spreken.

VEBANTUIOORNING VAN'DE VOOR TIDAAD EN GEDACHTEII

BINNENGU{OIVitrIf GELDELIJKE BIJDEAGEI\Ï

. 
1e b,@rta.af 1966

C.R. te A.. f .21,-; C.B. Jr. te A. Í.2,50; C.v.d.B. te A. f,.6,-; W.C.3. te A. Í.5.-i
E:E. te R. Í.r.-i Th.F.v.ct.H. te A. 1.10.-i P.K. te R. /.5,-; J.M. te A,. Í. 12r5O;
J.M. te F, f .25..-, Th.M. te B, f.42.-i G.d.P. te 3. f.20.-; N.P.d.P. te R. f,.1!.:;
A.v.V.'-te D.7Í. í.11 ,5O1' R.W. te A.. f .21.-; C.l^/.1^/. te R. f .2.-. TotaeÈ f.' 26ï15A.

Ëet geyeri vàn.flinke bijdragen .blijft notrig. Zij, d.ie voor 1966 nog geen financi-
ee1 offer hebben gebracht voor de vooxtzettj-ng v€rn ons maanalblad, wor.tlen ver.:
zocht dit ten spoecligste goed te naken. Voor het einde va.n het jaar client ieder-
een een bijdrage te hebben gegeven, !{ie dan niets betaaLd heeft, zal van onze
abormeel$st moeten uoxd.en afgevoerd. Wi! nenren echter niet a,an, dat één onzer
lezers het zo ver zal 1aten. konen.

fn elk geval: all-e gevers h a r t e lflk d.ank6



Ond.er bovenstaand.'e' titel heeft' één oníey kamerad.en een ingez:ond.en
stukje naar het d.agblad.rtHet Parool-rtgestur.ird.. Nu, terw:-;I ,U dit
nrunmer van frDaad.' en Ged.achtett in ord.e maken, weten wij nog àiet of
ftHet Parooltt dit ingezond.en str.rkje zial opnemen, Wij menen eï ech-
ter goed- aart te d.oen het schrijveà ook lrl rrpaad. en ded.acht'e" op te
nemen, los van het aI of niet opnemen d.oor t?Het Parool o 

.

.i ,' De redactie.

ItEconomie i verr,rarring is uw naiamtt ; Dit zi jn woord.en die volgens d.rs. BeiÉ-
hgizèn f0 jaài. géleaen zijn gesprókeii rJ.oor.prof . N.G. Pierson, en d.ië - zo'meent'
drÉ'. 3èishriizén - nog steed.s van kiacht zijn. (Parool 11 riÉart 1966). Deze uit-
sp!É,ak i.h.ach1 neurend.g 2ou nen .tius'w61 moeión uitkijlren, v66rdat mèn een nenÍng
uit§preekt pqtrent een'ond.erwerp dat in d.eze ve eloirvatiend.e 'rwetenschapu thuisl
hoortl d.e réclame.

. IÈ nie en- 4u, Éat tlrs. Bèishuizen dat niet heeft ged.asJll waar hij zelgt: :'Dë
rèclatue heeft zonder, ile geringste twijfel een.zeer belangrijke IoI gespeeld..-. en
d.oet {.àt- nog - bij het ontstaaÉ van d.é massàproductie, aàngézien ztj nll-. nassa-
con$nÀptie bevordeit, zond.er itelke die massaproductie' ond eikbaan i":u... - ,..:- ..' 

Is omgekèeïd. d"e me,ssaconsumpti " uorl'a"= massaprod-uctie - af§ezien van wat
mèn eigenlijk d.ient te verstaan e'nd.èr deze begrippen - sa.lns mogeli.jk? UaÀr laten
uij dit. laàtste'latenr nrsten en duideli j]öeid shalve eerst vaststellen, ,.dat de re-
clame een..uidilef .is in d.ienst van de concuirentie; d.e wed.ijvèr. , r,r

Met reelaroe beóogt men.,grotere.afzet te.bereiken. r Het bed-riegel-ijke is nu,
d.at; d.it voor één, bedrlif 'mogeliik is, maar dat dit altlid gaat: ten koste.van.'de oro-
zel, van een and.er of.,and,ere' bed.rijÍen, aan€iezien de dringend.e adlriezen oinlalit of.
d.at te kopen niet vergezeld ga,an,varr,d.e som.om,de:koop te xealisereÍt. ne eom,
beschikbaar voor de koop, voor de cönsumptië, Étaat vast en },lizigt zi.ch ni.et door
d.e reclame. Deze reclane trekt de kopers he:r- maar ook derwa.arts, zodat d.eze op
d.e menselijke geest tegen elkaar inwerkende krachten el-kander neutïaliseren, dat
wiI zeggen: opheffen,

rrDe recla^me..heeft iets. te naken.met werkgclegenheiqlr r, zegt drs. Beishu-izen.
Zeer zeker, dat héeiï 'ook -öe geoènté die àoorge'dlaaid worat, otr product va^rr
menselijke azbeid heeft te maken met . werkgelegenleid.ihet kont er naax op aan hoe!
Eoe staat het dus net itè aÏbëid (ae werk'gelegenfieid)' öie dooï de reclame g€ab-
sorbeerd word.t? Ànders in elk geval , d.an met d.e arbeid d.ie gebruiksartikelen,
grond.stoffen en productiemiddelen produceert. Èet productieproces is tegeli jker-

a,ncldelen. Wat in d.at proces geconsr:meercl
oductief . 

geconsu4eerd., wearbij tle voort-.
ltaten. aiwerpt, MaÀr. de grbeià,.4e $ónd.
t i+ 4S, p{oductie . van reé}aner alient. iÍl
f. de ,meàseIi jke 

. behoeftén,; het is. inpro-
i-k van d.e productiebestanddelen voor een

rectrarie,,kdinen .1n mÍrldërj.ns vàn het,,:iff#ïÏi;ï;rl'"itíffi;i:Jïffi:"-r

!ÍIJ HEBBBI NOG ilIKEI..,E IXffi{PIAREN BESCHIKBAAR Veq m m.OCUUar! WAS DE SOCï+A],-DE-

ï:iïï:l:=Yï:l:::::::==::ï::=:::=:::l=i=*::::==+!====i======s+.!======:
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DE GRONDSTAG VAN HET DENKVERMOGEN.

(Korte sarnenvatting)

EEN TIJDSCI{RIFT a1s 'rDaad. en Ged.achte'f , d.at zich met de zelfstand.ige strijd.
van d.e arbeid.ers bezig houd.t en met maatschappelijke vraagstr.lkken, d.at d.erhalve
sociale verhoud.ingen analyseert, mag ztch er af en toe ook wel eens op bezÍr:rten,
wat of analyseïen eigenlijk inhoud.t. \ríie na-d.enkt, d.us d.énkt oveï d.e arbeid.ers-
strijd., mag er zich ook wel eens rekenschap van geven, wat of d.enicen eigenlijk is
en, hoe dat in zijn werk ga.at.

Dat moge of een vaRzelf sprekend.heid, of iets zond erlings sehl jnen, het is in
elk geval bepaald. geen overbod.ige zaak rraar ons gevoel. Om d.oor urid.d.el vatrt I t
d.enken tot ju:iste conclusies te komen, moet men zeker weten, dat er op d.e goed.e

manier ged.acht word.t. De wetensehap d-aaromtrent kan men sLechts verkrijgen d.oor
d.e kennis van het d.enkproces zelf . Vand.aar het ond.erstaand.e beknopte stukje.

Gemakkelijk is d.e stof niet , zeker niet in d-eze beknopte volan. Niettemin
hopen wij, d.at het een aantal- onzer lezers interesseert.

o

DE WmKEtIJI{ruID is alles wat contact aanga"at met ons denkve:srogen en wel d.oor
mid.d.e1 van onze zintuigen. BÍj d.e zintuigelijke waaïneming beg"int alle weten. Deze
verkJaring stelt ons tegenover elk id.eal-isme, d.at, zoals bekend., de waarhed.en
zond.er hulp van d.e frbuitenwereld.tt meent te kunnen prod.uceren }outer d.oor d.e

werkzaamheid. d.er hersenen, of zoals zlj zeggen; rrd.oor d-e menselijke geesttt. De
werkzaarnheid. d-er hersenen bestaat echter hierin, d.at zti uit bijzond.ere verschijn-
selen het algemene, het begrip volsnen; het begrip, de abstractie of het id.eëIe
gemid.d.e1d.e. Zii d.ie het d.enken menen te klmnen vind.en d.oor het anatomi-sch ond.er-
zoek d.er hersenen - zoals bijv. prof. H. Rohracher in zlJrrrrDie Arbeitsweise d-es

Gëhlrnsr' (Vtiinctren 1925) - zijn aIs d.e man d.ie om te weten wat smed.en is minutieus
d-e hamer gaat ond-erzoeken. Zond.er smeed.ijzer is het smeden echter even onmogel[jk
al- s d.enken zond.er voorwerp.

IïET IDEËiiE 9UUIDDELDE is het begrip van een aantal bijzond.ere of conerete zaken,
die toch iets gemeen hebben. Kippenhokken mogen ond.erling nog zo zeer verschil-
Ien, zodra ze d.ienen als woonhuis, heeft het kippenhok als begrip afged.aan. Het
id.eëIe gemid-d.eld.e, het begrip, het wezenlijke of het abstracte zdn hier synonieme
temen"

HET DEI{KPROQEË a1s abstractie-proces laten wij tqt goed begrip a}s een vertraag-
de film aan ons voorbij gaa;rr U bevind.t ztcb, in een d.ichte mist t zo d-icht, d.at
men ind.erd.aad. geen hand. voor ogen kan zien Voorzichtig verd.er gaand.e meent u
iets te zletTr eh ind.erd.aad. tekenen zlelt contouren af in d.e mist. Ten laatste
herkent u een kippenhok, of .... e ... zond-erling geval, u herkent het niet omd.at
u nog nooit rn kippenhok gezien hebt. In d.Ít geval hebt u toch iets gezien, want
u bent tenslotte niet blind.. Dit iets is d.an weer een ideëel gemid.d.el-de. Was het
kippenh.ok u bekend. d.oor d.e vele vroegere waarnemingen, dan bevond. ztch in uw
hoofd. een id.eëeI gemid.d.eld.e, een begrip d.aa::van. De nieuwe waarnerni-ng vart een
kippenhok d.oet het gemid.d.e1d.e in uw hopfd z:-cLr enigszins wijzigen; Zolang het
kipÈenhok nog níet in het id.eë]e gemid-d-e1d.e is opgenomen, leid.t het een zelf-
stand.igbestaarr.Metand.erewoord-en,hetisconcreet,ofbi]zond.er,4isj-@.
0f d.it proces een eeur,,i d.uurt of een second.e d.oet aan d.e hierboven gegeven analy-
se niets af . Het d.enkproces is een eenheid- van d.enken en ztjn, of van hersenwerk-
zaarnheid. en voorw€rpr d.at no::naal zeer snel verloopt, snell-er d.an d.e waarneming
waa:rree het aanvangt. Men zie hj-ervoor rrDe waarnemingstijd", proefschrift ter



-- 14, -

verkrijsing y-àJl. de.-graad. lram-,doetor. in .d.e gereeskr.md.e.:var--.I.F., Ha,zelhof, Gronin-
gen 19230 

: ,..J - i

IIET Yffi.L0OP is als volgt: Voo::werp, -zintuigelijke waarneming van een concretie,
d-oor vergeli jking met d-e abstractie in het hoofd. tot abstractie geword.en er yeï-
vöIgens raet het' id.eële gemid.d.eld.e óf abstraete ald.aar'vörsmolten. '

,:-:
DE HffiÍNNERING. In d.it proces speelt de herinnering ae;il,het vroeger waargenomene:
of" d.e herkenning een' onontbeerlijke ro1. In d.e voorraadschuui van begripperrr ií
het d.enkorgaa,n, sluit het waargenomene zich aan bij een ?fverri,rante zj-elrr of liever:'
bU een id-eëel gemid.d-e1d.e van I've::wanrte zielenrr. Dit contact noemen wij d.e herirrre-
ring...,..

OÈ imnfmspruiVe fs tweeled.ig:actief en passief . In de Brtelse .taa,I door tnree ver-
sèhillend-e woord.en weèrgegeven. Actief herj-nnereÍr = to ridcollect; passief he::in-
neren '= 'io remember. Ind.ien men !tto recoliectt! met het d-ierJ-ijk herirrrteringsver-
mogen in verband zou brengen, zou d.at oPrhet gelaat vati. een Drgelsman, &te toch
niet schroomt om van het rrhoofdrr en d.e rrbenenrr van een paard. te spreken, een
flauwe gtimlach teweègbïlengen.De, d.ieren hebben al-leen het passieve herinnerings-
veranogen, zodat zal wéI kunnen herkennen, maar niet als'd.e mens ,.rillekeurig'be-
grippen.uit d.e voorraad.schuur, d.e hersenen, nemen en ze ald.aar ond.erling ver-
bind-en (a" fantasieën) tot wanstaltige of verleid.elijke wezens , maaÍ ook tot nut-
tÍ.ge werktuigen.

DE BU\THEI'D VAN.HET DEI\I(PROCES'MET DE !'BUITHÍ\^IERELDT? .0F MET ZïJN OBJECTU\T.::'fi@t
resultaat van een denlchand.eling is vooreerst hét rrbegrip'f of het "ideëel.: gemid-
cleld.e1' , geboren' uit d.e veelheid. van enkele of 'bÍ jzondergr afzond.erlijke' zintuige-
lijk waargenomen dingen of hand.elingen. De toepassÍng van'd.eze', regel op hét d.enl<en

-?eIï rs één d.er belangri jks-te, aanwinsten van het 19e-eeuwse denken, d.ie wl j dan-
k€n aan Josef Di-etzgen. (Zie rrHet wezen d.er menselijke hoofd.arbei.d.lt r.vertaald.
d.oor Herman: Gorter) ;
:.,:'

ÀlET AtS ,EEMOOU'bijvoorbeetd.r word.t ool.< het d.enken zélf zÍntuigelijk waargenomen
bf j and-eren of bjj onszelf . Net a1s bij een boom ontstaat het,id.eëel- gemld.d.elde uit
d.e duizend.erlei waargenomen afzond.erlijke d.enk-hand.elingen. De concrete boom kan
in z:-in lijfelijke vom niet in ons hoofc, doch ook aan d.e conprete, aflzgn-Èe_rliíke-
d.enkl:and.elingen is hier d.e toegang veïsperd... 'Voor beid.e, is sleohts plaats voor

Z0AIS iÍïJ NU BIJ DE B00M takken, wortel, stam en eventueel blad.eren a1s attribu-
ten ond.erscheid.en, zo ond-erscheid-en wij bi j het d.enken d.e attributen fgorwgrp,
zintuigen en berss4e4, Denken wi j de at Lributen van-d.e boom weg, dr4..,*F- ggk, gn?g
boom verdweneÍr. . Doen wi.j hetzelfd.e met d.e attributen van het' denken, d.an is ook
d-it een deel geworden van de ondoorgrond.elijke ether. Met andere woord.en; het Ís
verdwenenrterwi,jtr e1k d.er attributen daarentegen tot €en geoidd-eId.e van àíjn soor!
is geword.en, een id-eëel gemid.d.eld.e d.r:s. ., :
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TOCH KOI{I.NA DAT AILE§ DE VEAAG QP: -Ind.ien 
ons

met abstracties, met ideëel gemid.d.elden, hoe 
'iè 

,

concreties r^reer te: geven? Dat doen wi j,d.oor d.e
cretiserend. begfipr b.'v. rr_DITrr huis. Hiemit
narnelijk; twee abstractles vormen een concretie
dat 1. t,:,1 -tgei-!,ni'et'a3-t{id. 2 iec ' ,.: . ---
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d-enkapp araat slechts kan werken
het d.an mogelijk bijzond.erheden of
toevoeging :ran een ALGHUEH{ ocrr-:
volgt d.an 'een vreemd.e. concLusie,
of 'bij.zond.erheid., waaruit blijkt'::..
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ïN mN VERTROIIr,/EtIJK rond.schrijven,dat in d-e herfst van 1964 circuleerd-e on-,
d-er een aantal Amerikaanse zakenlÍed-en en ond-ernemers 1), werd. d.e voorspelling
uitgesproken, d-at d.e (officiëIe) Amerikaanse arbeid-ersbeweging een peri-od.e van
g?o!e interne moeili jkhed.en tegemoet ging. Zi j rdas gebaseerd op het f eit, d.at er
in d.e Verenigd.e Staten in toenemend-e mate sprake was van een verzet van d-e vak-
bond-sl-ed-en tegen d-e vakbond-sleid-ers. Een verzet, zo werd. er gezegd., d.at beslist
méér betekend.e d.an het bestaan van een aantal- grieven. .

Niemand- kan ontkennen, d.at d.e samenstell-ers van het rond.schrijven in bepaal-
de opzichten een scherp oog had.d-en voor d.e realiteit. Even zeker echter is het,
d.at zti soms ook d.e plank vér missloegen.trVan d-e huid.ige generatie van vakbond.s-
leid.ersrr, zo las men in hwr rapport, "behoeven d-e meesten niet te vrezen vooï
hu4 positie.rr Maar nog geen Jaar nad.at d.ie woord.en waïen neergeschreven was Da-
vid. ivïcDonald. van d.e vakvereniging van staalwerkers er al niet meeri zeker van,
d.at hij ztjn plaats a1s opperste leid-er van d.ie bond- zou kunnen behoud en. Het l-eek
er oprd-at hij d.ie zou moeten afstaan aan ztjn secretaris-penningmeester I.t'J. Abe1,
d.ie ind.erd.aad. korte tijd- fater tot presid.ent gekozen werd..0p die verkiezing volg-
d.e een reeks vaq onvericwikkelijkhed.en, waarbi j over en weer d.e beschuldiging van
"verkiezingsfraud.ett werd. geuit.In d.e vakbond. van electricÍëns was het al weinig
and-ers, ook al- was d.an d.e gang varr zaken precies omgekeerd-. James B. Carey
werd- als voorzitter van d.ie vakvereniging herkozerL Achteraf echter viel ook
d.aar d.e beschuldigi-ng van fraud.e . Toen d.e beschuldiglng bij nad er ond erzoek volko-
men juist bIeek, werd. Carey, d.ie ztJn post meer d.an 15 jaar bekleed. had., v€rrro,rr-
gen d.oor Paul L. Jennings 

"

OÈ ztc\tze)-f na.tuurlijk is het in d-e oligarchische 2) vakbond-swereldrwaa{ 8e-
neraties achtereen d.ezelfd-e bonzen z:-clt aarr d.e top van het apparaat bevind-en:, a]
een soort van completettrevol-utiettwanneer figuren als David. ivicDonal-d. en James B.

Qarey opeens van de voorgrond- van het toneel verdwijnen. Maar men kan niet bewe-
I€Írr d.at een d.ergelijke command-owisselingd.e ui t d.rukk i n g is vanhet
wi jdverspreid.e verzet van d-e led.en tegen d-e bureaucratie. De waarheid is niet,
d-at McDonald. veïvangen werd- d-oor Abel varrwege een groeiend.e ontevred-enheid- aan
d.e bàsis. De waarheid. is, d.at d.e vervanging van McDonald. d.oor Abel en van Carey
d.oor Jennings slechts bewijst, hoe moeilijk d.e bestaand.e ontevrecienheid. bir:nen d.e

vakbeweging zélf ztch manifesteren kan. McDonaid. en Carey mogen a1 vooï d.e wol-
ven zirl gegooid.rwanneer d-e ene bons de plaats in::eemt van d.e and.ere is d.e posi-
tie d-er bureaucratie natuurlijk ongeschokt.

.,Itroe machtig d.ie positie i-s bleek, voor wat d-e staalwerkersbond. betreft, in
1958" Donald.CRarick, een pl aa t s elijk leid.errd.ieuiteraardvééI dich-
ter, bij de arbeid-ers stond (voor zover d.at d.an bij zuJk soort ]ied.en rnogelijk is)
d.an d.e figuren aan d.e top, d.eed. toen een gooi naar het presid.entschap. Hoewel hij
gestei.md. werd. door aIle afd.elingen in het belang:rijke staald.istrict van Fitts-
bu:rgh, maakte hij geen schijn van kans. Hï behaald.e niet meer d.an een d.erd.e van I t
vereiste aantal stemmen. Boze, maar bepaald. niet helemaal ongeloofwaard.ige, ton-
gen beweren, d.at d.at I«ram, d.oord.at d.e stembriefjes gecontroleerd- plegen te wor-
d-en d.oor het bureau van d.e secretari s-penningmee ster. In e1k geval was het zo t

1) Bepaalde passages uit d.it vertrouwelijk rond.schrijven zj.jn later geciteerd. in
een officieel rapport. Zo ztjn ze ook ons bekend- geword.en.

2) Oligarchisch komt van oligarchie, d.at heerschappij van' weinigen betekent. We

hebben ons van het woord. bed.lend, omdat in een belangwekkend.e, in 1952 in En-
geland. verschenen stud.ie over d.e vakbeweging, het bestuur daarvan,een oligar-
chie genoemd word.t. (J. Goldstein, The Government of British frad.e Unions).
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d.at voo rzttter McDonald,, toen het in 1965 tussen hem en secretaris-penningmees-
ter AbeI" gj-:rg, ,- i-rr,d.at .bureau hitter weinig ve*rouwen.bleek te he-bben.- ItràJ d.eed.
aan het bond.sbestuur het voorstel, d.at bij d.e verkiezingen d-ie toen aan d.e ord.e
waren d.e stembriefj:es rna^ar door tn onpartíjdlge ,instarltr-e van .buiten d.e bond. moes-
ten word.en nagezien. Het bond.sbestuur Srng niet op d.ie suggestie in. 0p dót mo-
ment t zo luid.t het gynisch oord.eel van goed.-ingewijd-en, was i[cDonald. het vooxzit-
terschapa1}«^rijtno8voor.erookmaaréén.stemw.asui]tgebracht.

Alleen dwazen zu}len d.e Amerikaanse'bond. van staaLwerkers nog ln d.emocrati-
sche organi satie noemen, waÍrneer ze me! d.eze feiten bekend. z1jn. Varrwege het ge-
b-rek aan zogenaa"md-e d-eaocratie i.s ,de vakbond..d.er Amerikaanse staalwerkers d.an
ook vrijd eÍt zijd. berucht. Democratische trad-ities'd.aarentegen zoud.en, aldus het
Amerikaanse bi jgeloof , er nog wel- heersen bij d.e Yerenigd.e Automobiel- Arbeid.eis,
d-e United Auto Workers, de beroemd.e vakbond- van Walter Rguther. De ontevred.en-
heiE echtel ís= in' d.e:geled.eren. va^n deze organi.srii" bepaald. niet mind.er groot.
ldiet mind.ei'groot, omd.at ook hier de topfiguien practisch onaantastbaar zijí, be-
halvd dan in 'liet 'geïa}, d.at i zij z:clt, gelijk bij d.e staal-werkers geschied ir, tegen
ellca,nder keren.

Tn 1961 brachten d.e automobr elarb.,.id-ers, uit qntevred.enheid. over d-e gang
yan zaken.in trhrfrlrr vaicbond., een soort van |taard.verschuiving'l teweeg in ,d.e 

'afd.e-

hngsbesturen, d.ie haar vleer'ga, niet vond. in heel, d.e ge schieclenis van d.e . bond.o
B.J. \'Iidick, een Amerikq,ans schrijveï over r,-akbond-s1-«nresties: citeert. in zljn boek
t'Labor To§,ayl'( "D" arbeid-e::s\^rerel-d. van. vand,aagtt) een uitspraak va,n een 'functiona-
,ifl, van d-e UAW, l^I.?.aruit bli jkt, hoe d-e bonzen over het resuÏtaat 'van ,d.e loca1e
verkiezingen j-n, d.ie vakbond. d.achteno 'rDe led.enrt , zo zei hÍj, rrkond-en ons niets ma-
kqn en d-aarom hehben ze wraak genoÍnen op de plaatseli jke leid.ers. !! De .betekenis
v-an. i".at qr in 1961 gebeurd.e en van wat zich in 1963 nog eens herhaald.e, is met
d-ie r^roorQ-en, cud;t ons, aerdig, goed. gekalakteriseercl, i

Dat \ial.ter Reuther nj-e'u uii het zad,el gewipt kon word-en en'd.at David. McDo-
nald. det.alleen rnaar kotr cloor een'figuur als ÀbeI, dat typeert d.e situatie in d.e
Anerilraanse rrakbeweg-rngr d.ie r-n dat opzicn-t'over-igens nauweliiks verschilt van d.e
.vakbeweg':.ng eld.ers, getuige bi- jvoorbeeld. de stud.íe, waariir V. L. Al-Ien wijst,op d.e
absurd. lange tïd, d.at in Engefand. presidenten en secretarissen,vair vakverenigin-
gcn in.fi.rictie pfegen te blijven 1), De mogelijkhed.en om in d.e vakbeweging opposi-
tie 'te voéren en C.e laatste',sporen van een democratisch vakbond.sleven verdwenen
in Ce Verenigde Statenr later d-an eld-els orrerigens, voórgoed. in d.é veertigèr ja-
reR. Sed.ertd.ien, vertoont d-e vallbewegi'ng er, zoals overal, d.iverse pr:nten van
overeenkomst nrei een staat , waar slechts één."par.tij ís toegelaten. De vergelijking
is af,komstig-van Cla:rk Kgr::, een ta^nelijk,eonse:rratief Amerikaans professbr. Hij
constateert het ,feit kennelijk zond-er er ook maar iets afkeu:rensvraard.Ígs, Ín,te
zleTl.

Iiet ,oord-eel van Kerr word.t beves'ui.gd. door Paul Jacobs r aJ weer een schrijver
oveï Amerilcaan.se vakbond.sproblemerl" Die zegt: :

0.000 arbeid-er'§ gqor-g?4iseerd zi j4r,
, dat 1n d.e ineeste d.ier bond-en alle
en van d.e voorzitter, d.at d.ie mactrt

rkingen ond'erh.evig is r, d.at vakbond-s-
enge d.i sciptine en d.at oppo sitie te-
gelijk is. "

ITatuurlfik j-s het hiet met 6U_e
statuten zijn niet. zo belangrijk, d.at
Engela^n$, l+aar d-e bureaucrat.en niet
d.e re§lementen een schoolvoorbeeld

statuten zo gesteld. 'Maar wat bewijst dat? De
word.t rvel- duid.elijk d.oor d.e verhoud.ingen 1n
mind-er autocratiseh zijn da4 in Amerikar. maar

vorrnen van d.ernocratie. , !íaarop fret . aankomt

in TracLe Unions (le macht in d.'e vakbonlen),,, Lond.-en 1954,;),

..

:

1) V. L; A11en, Pornrer
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dat is de vakbond.sprakti jk. Het is niet zo t dat sommige bonden in d.e Vere-
nigde Staten d.ictatoriale gebnriken hebben vaïrwege hr.m ónd.emocratische organisa-
tievorm. . Nee, het j-s zo s dat practisch aIle Amerikaanse vakbond-en d.ictatoriaal
optred.en, of ze nu nog een d.emocratische schijn ophouden of niet "

Vraagt men tegen wie d-at dictatoriaal optred.en is gericht, dan luid.t het
antwoord. zond-er enige aarzeling; t e g e n d. e a r b e i d. e T s . Joe Cur:
ran van.d-e zeelied-envakbond- schrok er niet vooï terug om de hulp van d.e New York-
se polÍtie in te roepen, toen cloor verzet van ond-erop d.e controle over d.eze oïga-
nisatie hem d-reigd.e te ontglippenr Hij schrok er evenmin voor terug om met behulp
van d.e Amerikaanse }«:.stwacht rad.icale elementen te verwíjd.eren van Amerikaanse
hand.elsschepen. Walther Reuther verjoeg d.e leid-ers va.n een plaatselijke afd.eling
van d.e UAW in Flint (tUicfr:-gan) 

"r, stelde een rf toeziend- voogdrt over die afd.eling
aa.rl, toen d.e plaatselijke leid-ers zo 'rbrutaalt' geweest waïen een afd-elingskrantje
helemaal te vullen met d.e grieven en klachten van d-e autowerkeïs,

De reed.s genoemde Cl-ark Kerr, een clmisch realist blijkbaar, steld-e het in
aIle d.uid.elijkheid.: 'rDikwij1s", zo schreef hij in zijn boek rrArbeid.ers en patroons
in een ind.ustriële maatschappijtt, rrmeent men, d-at d.e vakbeweging een ond-ermijnend.e

kracht vormt in d.e samenlering; wat over het hoofd. wordt gezien is, d.at ztJ een
j-nstrument vormt om de d.isciptine te hand.haven. Zii schrijft haar leclen bepaalde
ged.ragsregels voor en ontwerpt nieuwe ged.ragsregels samen met d-e ond.ernemeï.rr

Paul- Jacobs beweert precies hetzelfd.e. Hi j verkl aartz tf Als d.e ond-ernemers
hrrn tegenzin tegen d.e vakbond.en eenmaal overwonnen hebben, d.an blijkt in d.e prak-
tijk d-e vakbond. een d.ee1 van d-e ond.erneming te word.en in d.ie zan, d-at de macht
varr d-e d-irectie en d.e macht van d.e bond" símen nod-ig zijn om een ongestoord.e pïo-
d.uctie te waarborgen.tr Een zekere Daniel Bell- constateert; trDe vakbond. is een
d.eel van d.e bedrl jfsleiiling geworden. " Een zekere C " vrlright Mi1ls constateerte
rfDe vakbond. is een soort van 'rmi-nister van ontevred-enheid-t'. Yanze}{sprekend. moet
men d.at z6 opvatten, d-at d-ie minister niet lucht geeft aan heersend.e ontevred-en-
heid- ? maar integend-eel- ze in banen leid-t, d-ie :naar d.e doofpot voeren.

Geven wij, men kan omtrent de ond-erhavige materie ruL eenmaal niet d.uid.elijk
genoeg ztjn, nog even het woord. aan d-e reed-s enkele mal-en geciteerd.e Paul Jacobs.
I'Sind.s d.e tweed.e wereld.oorlog'r , schrijft hij, 'rhebben d.e Amerikaanse vakbond-en on-
af gebroken één IÍjn ge trokken met d.e ond-ernemers . rr

In het grote en invloed-rijke Amerikaanse dagblad- I'Christian Science Monitorrl
heef t d,e red-actelrr vooï vakbond.sproblemen, Ed- Tornrnsend.e een aanta]- j aren gele-
den eens d.e vïaag gesteld-: 'tWaar komen toch d.e vel-e witd.e stakingen vand.aarfr t' WÏ
zijn van mening, d-at d-e laatst aangehaald.e uitspraak van Paul Jacobs een d.uid.eli.ik
en afd.oend. antwoord- vo::nlt op d-ie vraag.

(srot volgt).

OVtrR BOER KOEI{OEK

EN DON Q,UICHOTÏE

0P HET iqOlvIEi[T, d.at dit nummeï
van ItDaad- en Ged.achterr voor d.e d.ruk
word.t voorbereid. is een enol:lre hei-
bel uitgebroken i-n d.e Boerenpartij.
Uitvoerig daarop in te gaan 1s ons
niet meeï mogelijk. 0f wij d.at ooit
zu11en d-oen is zeeT de vraag. Wij
vind en d.at er wel belangri jker d.in-

gen aan d.e ord-e zÉn d.an het vemot-
tingsproces in d.at d-eel, van d.e bur-
gerlijke wereld., dat meer een ïes-
tant van gisteren vertegen!íoordigt,
d-an d.e situatie van morgen of van
vand-aag.

tn Enkele opmerking slechts wil-
ien wij er over maken. Deze namelijko
d.at heel d e burgerlijke pers natuur-
lijk weer niet moe wordt het accent
op het persoonlijke element en op d.e

vuile was te leggen.Naar onze oveï-



tuiging echter word.t het wezen vaÍr
de crisis in'Koekoeks partij d-aarmee
niet verklaa::d"Dat wezen is: d.e 'fre-
genstelling tussen hetgeen d.e Boe-
renpartil beoogt en de reë-l-e ontwik-
keling van het kapitalisme,

In april van d.it Jaar hebben wij
in een opstel rrDe ontwikkeling van
d.e politieke partijen bij d.e gang
rraar het staatskapitalismer! boer
Koekoek een Don Quichotte genoemd.,
d.-iq.,,in een ztcl:r nae,y ord.ening bewe-
gend.e ,B&&t,scha"ppij nog 't vrije kapi,-
talisme van gist,eren verd-edigt. \,1e1-
nu een Don Quichotte als boer Koe-

koek komt in z:1rr gevecht tegen d.e

windno.lens d.er vooruitgang vrij oiï-
"zacht tegen d.e molenwieken terecht
oo}< aI mal-en d.ie molens d.an in Hof-
Iand. nu eennaal- 1engzaam. Dat is I t
waalsran men thans bij d-e Boerenpartij
getuige is, Maatschappelijke tegen-
stellingen hebben altijd. in d.e po-
litiek d.e vorrn van persoonlijke te-
genstellingen aangenomen. Dat men
z:.clt echter daard.oor niet bed-riegen
late I Overigens e i-n een parti j ,\naar
een Don Quichotte aan het hoofd.
staat krqjst all-es natuurlijk het ka-
rakter ve,n een Don Quichotterie.


