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WAT IS
in het bijzonder d.an voor d.e arbeid.ersklasse d.e betekenis van d.e
jongste geberrtenissen in het Mid.d.en-0osten en waa^raan darrkt d,e staat Israë} een
militair succes, dat nog ind.nrlmekkend.er is d.an dat, hetwelk in 1956 in de tweed.e en in 1948 in d.e eerste oorlog tegen d.e arabj-eren werd. behaald.?
0m met het laatste te begiruren: niet aan de superioriteit z{jner strategpn,
m€rar aan d.Íe van zijn productiewffze. ïn d.e strook varr Gaza, in de woestijn van Sinaï en in het heuvelland bewesten d.e Jord.aan is niet slechts d.e strijdmacht van
d,e Verenigde Arabische Republiek verslagen, maar ook en in d.e allereerste plaats
het feod.alisme.
Die bewerj:rg blijft wódt, 6ók wanneer men erkennen moet, d.at het regj-em van

Nagieb aanva,rrkelijk, van Gana1 Abd.oel Nasser later, d.at in 1952 een eind.e maakte
aan het feod.ale bewind. van koning Faroek, dódrmee een eerste stap gezet heeft in
d.e richting van een burgerlijke ontwikkeling van Erypte. Het regiem van Nasser,
veel meer nog dan dat van d.e d.oor hem uitgeschakeld.e Nagieb, word.t bovenal hierd.oor gekenmerkt, dat het bij d.ie eerste, fo:mele stap gebleven is. Het is veelbetekenend., dat Nasser èïr in afwijking van vrijwel aIle burgerlijke revolutionairen
uit d.e geschied.enisr géén sociaal-econornisch program op na hield.. Terecht is hem
verureten, d.at hij eigenlijk geen revolutie heeft gemaakt, d.och alleen maar een
staatsgreep heeft gepleegd., die d.e maatschappeltjke stmctui.rr van het 1and. weinig
of niet beroerd.e. In Nassers Erypte vÍnd.t men geen typisch br:rgerlijk klimaat of
burgerlijke geest; geen mensen en d.erhalve waarom het ons hier vooral te d.oen
is zeker geen militairen, d.ie het product zoud.en zijn van een mod.erne samenleving. Die omstand.igheid., gevoegd. bij het feit, d.at d.e overlge arabische land.en
nog veel duid.elijker het stempel van het feod.alisme d.ragen, is tot d.riemaal toe
beslissend. geweest voor het verloop van d.e oorlogen met JsraëI.
Er was op het momentr d.at het jongste gewapend.e confllct begon aan arabische zijd.e een enolrn ove:vicht vELn rrreu3,schappen en - zelfs mod.ern - oorlogsmaterieel. Erypte aIleen al bezat méér sold.atenrméér (d.oor Rusland. geleverde) tanks,
méér (d.oor Rusland. geleverd.e) vliegtuigen en méér oorlogsschepen d.an ïsraëI. Dj-e
van Syrië (44.OOO sold.aten, ,OO Russisehe tanks, 1OO UffC'*) en d.ie van Jord.anië
( 16.000 sold.aten, 16 Patton-tanks, twee eskad.ers Hunters en Starfighters) - om
ons te beperken tot d.e land.en, die d.aadwerkelijk aan d.e strijd. hebben deelgenomen
- kwamen d.aar dan nog bij . Ma^ax wijlen d,e Duitse generaal Hans von Seecktl d.ie d.e
Reichswehr j-n d.e republiek van Weimar organiseerd.e e v€r\rolgens d.e legers d.er Kwo
Min Tang en die nog weer later Hitlers Weh:maeht schlep, heeft lang geled.en a}
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verklaard., dat I t succes vaJt een

tal

gewapend.

treffen niet afhankelift is van het ge-

d.er strijd.ers, d"och van werkzaarntreid. en snelheld. van d.e strijdmid.d.elen. VoLgens Von Seeckt is niet d.e Isnrantiteit beslissend, d.och d.e lnualiteit. De kraraliteit
va.n een nilitaire macht echter word.t in de hoogste mate bepaald. door d.e maatschappel\jke verhoud.ingen in d.e mimste zj-n d.es woord.s.

rrHet is niet vold.oend.ert, aldus d-e Amerj-kaanse militaire d.eslnrrd.ige G.F.
Eliot, ttom ove:srloed. aan urapenen te bezitten. Die wapenen moeten ook het grootst
mogelijke rendement opleveren. Hoe ingewikkelder een r^rapen is, d.es te geringer is
zljn waard.e in ongeoefend.e hand.en.tr Nu kan men va^n Nassers sold.aten, d-le zich aI
nri-m tien jaren op een revanche op IsraëL hebben voorbereid.rmisschien niet beweren, d.at zij |tongeoefend. zi jntt , maar wel, d.at het hr.rn ontbreekt aa"n een mod.er:e
technische geest en aan een mod.erne manier van leven. Dat zLj, als de sold.aten
van a1le mod.erne legers met militair schoeisel uitgemst, op het moment d.at zíJ
zictl snel d.oor d-e Sinaï-woestijn het vege lijf redden wilden, d.at schoeisel hebben
wéggeworpen om zich op blote voeten te verplaatsen, illustreert op typische wijze
ons betoog. Het word.t eveneens onderstreept d.oor het feit, dat Eryptets hypetrnodern raketstrijd:nacht (+lOO man met naar schatting 1OO raketten) niets heeft kunnen ultrichten bij gebrek aan eenrvoor het gebmik d.aarvan vereiste, luchtverkenni-ng. En wat hier gezegd word.t van het simpele geblrik van mod-ezn oorlogstu'ig,
zond.er meer, d.at geldt in niet mindere mate voor het operationele gebmik daarvan en voor d.e strateg"ie.
Waarom zegevierd.e eens het burgerlijke Frankrijk over d,e beroepslegers varr I t

feod.ale Europa? Waard.oor versloegen d.e door Sad.i Carnot gerecruteerd.e armzalige
scharen va^n sa^ns-culotten d.e in het krijgshandwerk getraind.e ad.ellijke veld.heren
d.er reactionaire vorsten, zoals bijvoorbeeld. d e hertog' van Bnrnswijk? 0md.at d.ie Legers d.er Franse revolutie - naar het woord. van Jean Jaurès rrde gewapend.e Encycloped,ie[ vo:md.en. En met t t woord- Itencycloped.iett word.t hier ind.erd.aad. in strikte zin ni-ets anders aangeduid. d.an het totaal van d.e burgerlijke wetenschap en
techniek van hun tijd-.
In geen enkele episod.e uit d.e krijgsgeschied enis is d.e zegepraal van bepaald.e wapenen te d-arÈen geweest aan I t zogenaamd.e itmilitaire genj-e" . Napoleon Bonaparte, d.ie d.aa:rroor herhaald.eli jk versleten is , zo1J. zond.er de Franse revolutie ,
welke aan zí1n optred.en vooraf ging en op welker scheppingen hij voortbouwd-e en
stei:nd.e, niets hebben l«:nnen betekenen. ZtTn nieuwe wijze van oorlogrroeren, waat
tegenover bijna geheel Er:ropa machteloos bleek, was niets and.ers d.an een product
varr d.e omwenteling van 1792 en was eerst mogelijk geword.en d.oord.at in het burger1[jke Frankrijk d.e njjverheid. en de technische wetenschappen, verlost van a1le feod.ale band.en, tot hogere ontwikkeli-ng gekomen waren.
NÍets zou verkeerd.er ztja dan de mening, d.at Bonaparte Pruisen ovelsron omd.at
het Pmisische leger i-n een staat vatrr verval verkeerd.e. Integend.eel, Daniels, d.e
voortzetter varr het voortreffelijke werk van Delbriick over d.e geschied.eni-s der
krijgski.rnstrzegt uitd.rr:kkelijk, d.at rtbij meer zorgrmld.ige stud.ie der miIítaÍre verhoud,ingen van Pmisen, zoals d.ie z:-cln ontwi-kke1d. had.den vanaf de d.ood. van Fred.erik de Grote (tZeg) tot aan d.e slag varr Jena (teoe) ontwijfelbaar blijkt, d.at 1n
het algemeen van bed.erf en verral niet kan word.en gesproken. ïn zeer veel d.etails had. ztclt het Pruisische leger tussen 1786 en 1806 bed.uid.en<i vervolmaakt.It
Het achterldke, feodale Europa kon aarr het hoger ontwikkeld.e Frankrijk in I t
begin geen weerstand- bied-en. Het, net a1s Fra^r:krijk, burgerlijke Engeland slaagde
er in Napoleon met succes te tarten, Hj-e:mee zryn de grenzen van Napoleons krrnnen

precies

omlijnd..

De Duitse militaire schrijver Horst von Metzsoh heeft eens gezegd.r d.at men
veldheer niet mag losmaken van d.e vorrnend.e machten van zalrr ttjd. 'rA1le veld.trerenr'rzo schreef hijr. ttz\in op d.e een of and.ere manier exponenten van d.eze machtent
representanten van een tijd.perk met bijzond.ere kentekenen " Zi zÍjn kinderen van hun
d.e

1tlid.

is

een fenomeen, het'welk aan bepaald.e voorhÍaard.en is gebonden.tt
Deze voo:*raa^rd,en zijn geen and.ere d.an de voorwaard.en, waaraan d.e toepassing
van het geweld. in het algemeen gebond.en is. Bewapening, samenstelling en organisatie d.er strijdkrachten, taktiek en strategie hangen af van de bereikte trap d.er
maat schappelijke ontwikkeling.
De veLdheer

hlat Horst von Metzsch uiteengezet heeft voor Joffre en FochrFreneh en Haig,
Von Moltke en Von Falkenhayne Íra.m€lijk da,t zti d.e typische representanten vra,ren
d.er in hun respectieveliike land.en heersend.e militaire d.enlorijze, dat geld.t evenzeer voor Mosehe Dayan en Rabin. Daa^r:mee wil in geen enkel opzieht afbreuk ged.aan zijn aan hun bekwaanrïred.en. Alleen: die bekhraamhed.en zijn het product der in
Israë} bestaand.e maatsehappijverhoud.ingen en zoud.en bijvoorbeeld. nooit tot ontwj-kkeling zljn gekomen, ind.ien Mosche Dayan als de zoon vatrr een arabische sjeik het
levenslieht aanschouwè had. en was opgegroeid in het een of and.ere paleis, in Ristrateg:ie, d.ie
iad of in Koeweit. In één woord.: d.e ? ind.erd.aad. meesterli jke
Mosehe Dayan en Rabin in d.e woestijn van SinaÍ en aan and.ere fronten hebben toegepastrd.at is niet zond.er meer een strateg:ie van Dayan en Rabin, maar het is een
strategie, d.ie pas mogelijk was a1s strategie varr de kapitalistische staat IsraëI.
De arablsehe staten waren, ettelijke keren reed.s, tegen d.ie strategie niet
opgewassen valx{ege hr.rr feod.aa} karakter, Dat Arablsehe feodalisme j-s rn anachronisme, d.at in stand. gehouden word.t d.oor het westerse oliekapitaal. De ttnatuurlijkerr ontwikkelingr d.1e in de period.e na d.e nid.d.eleeuwen het feodale Er:ropa te
zien gegeven heeftris d.eze, d.at op een gegeven ogenblik d.e feod.aLe vorst in toenemend.e mate financieel afhankelijk wordt van kooplui en a.mbachtslied.enrwier hand.eI en wand.el grotere rijkd.ommen sehept d.an d.e in d.e kluisters van het feod.ale
recht Sevangen agrarische prod.uetie. Terurijl hrrn eeonomlsche positie voortd.r.lrend.
steviger word.t zien ztJ met led.e ogen hoe d.e trad.itionele sociaal-politieke verhoud.ingen ver€rrtwoord.elijk zijn voor een aLsmaar groeiend. staatstekort. fn Frankrijk kampter voor d.e revolutJ-e, een mÍnister als Necker tevergeefs tegen d.e lege
schatkist. Omdat ied.ere cent, d.ie via d.e belastingen d.aarin vloeid.e, onttrok]<en
werd. aan d,e maatschappelijke voo:rritgang, dat wil zeggen a^an de verbetering d.er
burgerlijke productiewilze en bovend.ien d.e br-rrgerij op de bested.ing van het beLastinggeld. geen enkele invloed. uit kon oefenen, uerd. het staatstekort med.e een d.er
oorzaken van d.e omwenteling.
In d.e zuiver arabische staten 1s va.n een staatstekort tengevolge ener brritensporige hofhoud.ing geen sprake, omd.at het ged.ekt word.t d.oor d.e in d.e miljar-

rrroyaltiesrt d.er oliemaatsehappijen.
Dezelfd.e sj-tuatie werkt ook belemmerend. op d.e vo:ming van een d.erd.e stand.,
d.ie in d.e arabische wereld. de d.raagster. ener mod.ern-br.rgerlijke ontwikkeling zou
moeten ziin. De boortorens, d.e raffinad.erijen, de pijpleid.ingen d.oor d.e woest{in hebben w61 het aanzien aan een arablseh proletariaat geschonken, maalt niet aar, een
arabische borrrgeoisie. Voor zover er 1n Ad.en en Mekka, Bagdad. en Da^mascus hand.d.en lopend.e

werksgezellen en kooplled.en z1jn - en d.ie zdn er, naa.r bekend., vanoud.s in nenigte
gelijken nJ op hrrn E\ropese collegat s uit d.e ueer vroege mid.d.eleeuwen, niet op
d.e fiere led.en van een d,erd.e stanct, clie zjoh d.e vertegenwoord.igster v€u3. d.e maatschappii van morgen weet. Naar west-europese historische maatstaven gemeten leeft
d.e arabische wereld. niet aarr d.e vooravond. van 1789, rnaar in de mid.d.eleeuhren. Dat
feit vomt er tevens d.e verklaring voorrwaarom het zogenaa^mde arablsche nationalisme tot dugver zatn klaaglijke vertoning vomt.
Een yerkelijk nationalisme in dit deel yaq de werel-d zqu er naar streven d.e
vertegenwoqldigers rran het olie-kapitalisme in d,e Rode Zee of d.e Perzische Golf
te d.rijveq.
is geeq olie-sjeik in Koeweitr geen koning in Rijad. of Amman, die
er ook maatr {1
één ogenblik in errrst aan d.enkt. In Perzië, waaJÍ d,e verhoud.lngen een
tikkeltje anders liggenrheeft Mossad.eq het geprobeerdi d.oor niddel van d.e nationallsatie-. De afwezigheid. van een vold.oend.-krachtige Perzische boulgeoisie, de

4achterlijkheid., ook de6.r, d.wong hem - merl«nraardige parad.ox - een ultra-mod.ern wapen te Ïranterenr d.at hem - volkomen ten onrechte natur.ulfjk - d.e reputatie heeft
bezorgd van eenrrsociaListtt te z[jn. Wat daanran z1j: d.e nationalisatie i-s er nÍet
gelukt, omd.at d.e feod.aLe klieken, wier belangen met het oliekapitaal verstrengeld. zijn, juist d.oor d.e steun van d.at oliekapitaal te machtig bleken. In Arabië
zelf is hwr macht nog veLe mal-en groter. Zo duren er d.e mid.d.eleeuwen voort. In
d.e woestijr: heeft het Britse-, heeft rt Anerikaanse kapitaal nog gans and.ere lrerken geschapen dar:, d.e pyramid.en d.er farao'sr d.e tempels d.er Filistijnen of d.e paleizen van Salomo. De onafzienbare rijen proletariërs die er arbeid. verrichten
produceren er het vloeibare goud., dat koningen en prinsen van koninklijken bfoede
in klinklaar goud weten om te zetten. Hun loonslavernij betekent vooralsnog, and.ers d.an
slavernd.

in

Europa en Amerika,

niet het eind.e 2

frà.àx

juist

d.e bestend.iging der

Met d.e loonarbeid.r dle in IsraëI verricht word.t is het and.ers. Die vor:mt
d.aar de basis va^rr tn burgerlijke en kapitalistische bloei, d.ie vlak voor de poorten der feod.ale paleizen in Arabië getuigt van dnd.ere mogelijkhed-en en een dnd.er
Leven. Ïn d.e feod.ale woestijn is het kapitallstische ï sraëL een oase en d.at er in
d,ie oase d.e mod.erne klassentegenstellingen heersen is voor d.e uitgebuite en ond.erd.:r:kte arabische bevolking van geen wezenlijke betekenis, Niet het oliekapitaal is 1n d.e arabische wereLd. een revolutionerende factor, ma.a,r d.e jonge staat
IsraëL 0p d-at feit bemst de tegenstelling tussen IsraëLiërs en arabierenr niet
op verschillen van geloof of ras, En als wij va.n d.e tegenstelling tussen Israëllërs en arabieren sprekenl d.an bed.oelen w1j natuurlijk d.e tegenstelling tussen d.e
kapitalistische meesters van Israë1 en d.e feod.aLe heersers van Arabië, niet bijvoorbeeld. eell tegenstelling tussen I sraë]ische arbeid.ers en d.ito arabi sche , want
d.ie kr-urnen - d.at heeft de praktijk in IsraëI uitgewezen voortreffelijk sa,menleven. Evenmin spreken wij in d.it verband. natuurlijk van aI die arabieren, d.ie d.oor
hun vorsten word.en uitgezogen. Hr:n menÍng over IsraëI word.t niet gevraagd. warrneer koning Hoessein zijn krijgsbanier ontplooit en zijn heerscharen te wapen roept,
zomin als eens d.e hertog va^n Bnmswijk d.e mening vroeg van d.e boerenzonen uit Pommeren, d.ie hij bij Yaluy tegen d.e kanronnen van het revolutionaire Frankr\jk op liet
nikken.
Naast
Iaht s, d.ie

s j eiks en effend.i' s en d.e anne arabische fe1juist, hetzij d.oor hr:n amoed.e, hetzlj door halve of hele horigheid. aarr
d.e grond. gebond.en zLjn, bestaat er echter nog een d.erd.e categorie arabieren. Dat
zijn d.e Palestijnse vluchtelingen, d.ie jrr IsraëI van hi:n grond verd.reven zljn. Aan
hun gevoelens j egens de Jocd se staat behoef t zomin te word.en getwi jfeld. als aarr

d.e rtjke , grond.bezittend.e

d.e gevoelens d.er Arabische heersers, met wie ztJ overigens rdets gemeen hebben en
d-ie hen smad.elijk aarr hr,m d.roevig lot hebben overgelaten, nad.at zti hen veela}
eerst bewogen had.d.en om IsraëI te verlaten.

Die arabisehe vluchtelingen uit PaLestina zijn niet het sl-achtoffer van een
Jood.s nationalisme of van rn Jood.s religieus fanatisme. Zi zijn van hun Pafestijnse grond. verd.reven zoals eens d.e rood.huiden van Noord.-Amerika van hr:n grond. verd.reven werd.en toen de kapitalistische productiewi jze opd.rong rla,ar het Veme Westen en zoaLs eens, bij het opkomen van d.e Britse wolnijverheid, in Schotland. d.e
boeren op d.e goed.eren d.er hertogin varr Sutherland. van hr-m grond. verd-reven werd.en
d.oor d.e schapen 1). De arabische vl-uchtelingen uit Palestina zijn het slachtoffer
d.er kapitalistj-sche ontwikkeling, wa^a.nran d.e arabische koningen en sjeiks het
slaehtoffer vrezen te zull-en word.en. In het lot d.er Palestijnse vluchtelingen
openbaart z:-ch het menselijk aspect-, i:: d.e stell-ingrame d.er arabische heersers tt
sociaal-politieke aspect ener tegenstelling, d-ie - welk facet ervan men ook nad.er beki jkt
d.e tegenstelling tussen kapitalisme en feod.alisme blfift
Het conflict tussen IsraëI eït de arabische wereld. is ?n conflict tussen twee"productiewijzen. In d.at conf lict vertegenwoord.igt d,e arabische wereld. de achterlijkheid.rf sraëI d.e maatschappelijke voonritgang; d.e arabische wereld. d.e dag van gi-sterenrls-
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raëI d,ie van

morgenr

1) De hertogin van Sutherland, markiezin van Stafford., cLie in het begin van d.e
negentiende eeul,r gebied.ster was over uittlestrekte goed.eren in Noord.-Sehntl:*iÖr
gezrnnen) va^n d.e
lret tussen 1814 en 1B2O 1 5, O0O pachtboeren ( ongeveer SOOC ,'akkers,
d.ie eens
De
land.erijen en uit de d.oor hen bewoond.e d.orpen verd.rijven;
weid.egrond.
voor
d.oor d.eze Sehotse boeren waren bewerkt, werd.en verand.erd. in
olrvangrijke lord.d.en schapen. De verkoop van d.e wol aaÍL de Britse textielfabrieken Leverd.e d.e nobele hertog'in aanzienlijk meer op d.an ooit aan pacht uit d.e
land.bevolking kon word.en geperst. [egen het Jaar 1821, toen d.e geweld.d.ad.ige
ver jaging van het plattelandsvolk grotend.eels voltooid. was , had.clen d e 1 5 . 000
boeren plaats ge-maakt voor 111 .000 schapen.
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De rrI{ond.erd. bloemen-period.ett en d.e
poli:iek d.er trDrie rod.e vaand.elstr .
Mid.d.en jarruari 1956 hie1d. de Koeng Ts

jqng Tangr d.e Chlnese bols jewis tische
opzichte van d.e
partijy €€Ír conferentie, waafin z4 besloot haar houd.ing ,ten
intellectuelen, dat r.ril zeggen de zuj-vere wetenschapsmensen 'en d.e literatoïen,
'te Ï:eïzierl.. iuiinister-president Tsjoe En-Iai steld.e hen eén wat betere bchand.e1in5; in h_et vooruitzicht en oonstateerd.e niet alleen, d.at er tussen her en d-e

39.

par-;ij een flzekere afstand" was 'ontstaan ,ma.a,T verklaard.e ó6k, dat d.e schuld. d.aaraan voor een d.eel-.bi j de partij-fr-mctionarissen moest worden gezocht. Op 21 maart
1956 schreef het PeÉngse- 'rvó1ksd.agblad.", d,at d.e partij er sterker d.a:r tevoren
nar;i: moest streven om i.ntelleetuelen in,haar geled.eren te krijgen. Bed-oeld. tv=eïd-eh.
wed,eron: intellectuelen vanreen ander t'ype d-an de zich in d.e partij bevind.end.e,
tot dè intell-igentsia behorende, politieke id.ealisten. Tezelfd.ertijd. werden verlokkend.e aanbiód,íngen ged.aan om de buiten China ver:toevende Chinese intellectuclen naar China te d.oen tenrgkeïen. Op 2 mei 1956 hield. Maó Tse-toeng d-e beroemd.e
red.e, waarin het heettel 'rlàat hond.erd. bloemen bloeien; Laat hond.erd. opvattÍngen
mer elkand.er wedijverenrr. Zo was -het begrn van wat in d.e geschied.enis bekend. is
geword.en a1s d.e I'Hond.erd. bJoemen-period.e'r. Het blote' toeval, d.at zij ongeveer samenvíel ' met d.atgene wat,in Rusla^r:.i d-e 'rd-ooi" werd. genoemd. 'en in Polen "Iente in
d.e hcrfst" heeft er toe geleid.rd.at zttr ten onrechte aLs een soortgelijk verschljnsel',rerd. beschouwd..

40. Het misverstand. werd. in de har::.cl. gewerk-t, d.oordat eï

ook

in

China vanrfeen

Ïentert werd. gesproken. Ind.ien :'chter d.eze Chinese r' lenterr aI ergens mee kan
word.en vergeleken, d.an nj.'et met eniige'Europese ontwikkeling ui-t d.e vi jftiger jaren, doch rnet wat er in Rusland. ger:ei;rd.e in het voorjaar va^n 1918. Eind.e maart
van ttat iaar verklaard-e Lenin het aentrekken van (vaÈ)intell-ectueLen to b een
d.ri.:rgend. nood.zakelijk iets. In 1921 en d.e jaren d.irect d-aarna, in d.e period.e van
d.e Nieuwe Economische Politiek, werlen in Àusland. de betrekkingen tusÀen d.e bo1sjewistÍsche partij enerzijd.s, d.e wetenschapsmensen en d.e specialisten and-erzijd.s
verd-,3ï verbeterd., tot het moilent d-at d.e parti j ond.er Statin tesan h:ii -,, --; \-v-rr
scherpere koers inzette . Toen kwam l' et r in 1928, tot het ( eerste) gerochtmakend.e
proc"s tegen een aantal ingen: eurs, ,;elilkend. opr maar wezenlijk toch verschill-end.
van Ce latere rrzuiverings-processer,'' uit d.e jaren d.ertig. Dergeli jke processen

-6
aJs tegen d.e ingenieurs in Rus1and. zrjn er in China ook geweest. Bijvoorbeeld. het
proces tegen d.e d.estijd.s zeer bekende schrijver Hoe tr'eng. Dat het rechtsged.ing tegen hem gevoerd. werd- nog vó6r d.e ttHonderd. bloemen-period.e'r vías begonnen bewijst
slechts hoe gecompliceerd. in werkelijkheid d.e d.ingen liggen, hoe moeilijk ze z:-jn
te vatten in een schema, dat alleen maar terwill-e varr een verduid.elijking word.t
opgesteld.. Het bewi j st voorts weer eens, hoe groot bij alle overeenkomst toch wel
de verschiLlen ztjn tussen het verloop d.er revolutie in China en in H.us1and..

, Die verschillen nad.rrrkkelijk vooropgesteld. is er toch all-e apnLeiding om d.e
ItHond.erd. bloemen-period.ert in China te vergelijken met d.e NEP in RuslaÍtd.. Dat
med.er omd.at ook d.e rrHonderd. bloemen-period.err gepaard. ging met een economische
41

koersverand.ering: een ad.empauze na"urelijk tussen d.e twee fasen van

d.e

agrarische

collectivi-satie. In Rusland. d.uurde d.e bewuste period.e ongeveeï tien jaren ÏraJ:r.neer men rt beg"in dateert bU tenins gewijzigd. stand.pr.mt ten aanzien der intellectuelen en zeven jaar ongeveer, war.neer men rekent vanaf d.e eigenlijke invoering
van d-e NEP op 21 maart 1921, ïn China duurt d.e overeenkomstige fase aarrmerkelijk
kortere rri€La,r z\) beg:int veel l-ater: niet irrij spoed.ig doch G a 1 jaar na d.e zegepraa,1 d.er bolsjewiki. Het laatste is natuurlijk een gevolg van Chinars aehterstand,. De échte staatskapitalistische opbouw - wa,a.rvoor men in beide land.en de
intellectuelen nod.ig heeft - beg:int in Chi-:ra later d.an i-n Rus1a^nd..Eenmaal begonnen echter verloopt het proces er sneller omd.at d.e Chinese partij mind,er zwenkingen behoeft te maken d.an Lenin en de ztJrrerl (zie stelling 15).
42.
od.e

De rrHond.erd. bloemen-period.e" omvat krap een Ja.ar. In d.at inr zijn er in
China soortgelijke begeleid.ingsverschijnselen als in d.e oveïeenkomstige peri-

in

Rus1and. Icunnen word.en waargenomen. Wanneer n€Lmeh-jk ind.erd.aad. d.errHond.erd.

opvattingenrr ga^an wed.ijveren en d.e trHond.erd. bLoementf gaan bloeien d.an leest men
in China woord.en als de volgend-e: I'Toen d.e commr:ni-sten in 1949 d.e stad. binnentrokken heette het vol-k hen met spijs en d.ïark welkom en zag ' t j-n hen d.e verl-ossers. Thans heeft het volk zich ve.r.rt d.e comnunistische partij afgewend. alsof ltaan
Ied.en god-en en d.uivels waren. De partijled.en gedragen zich afs politiedienaren in
burger en stellen d.e massa ond.er hr.m toezieht.....tt 0f: ttDe vakbond.en hebben het
vertrouwen vaJa d.e massa verloren, omd.at ze in strijdvragen altijd. aan d.e kant van
d.e regeri-ng staan. I Daarbi j ]<omen d.an nog klachten over een lage l-evensstand.aard.
en zelfs over honger.Onwillekeurig word.t men daarbÍj herinnerd" aarr Alexand.ra Ko1lontayrs beschuld.iging uit de twintiger jaren, d.at het tralievenster van d.e gevangenÍscel het enige vrare syubool van d-e zogena,amd.e Sowjetmacht geword.en r,ras;
of aarr de in d.e kringen der I'Arbeiclers-oppositietr geuite kritiek op d.e economische situatie. Met d-it verschil- d.an, d.at in China, waar het proletarlaat nog
veel mind.er betekend.e d-an d.estijd-s 1n Ifus1and., en waar van zoiets als een I'Arbeiders-oppo sitier? niets gebleken i s , vrijwel uitslui tend- ged.oeld word.t op de levensstand.aard. en de honger van d.e boeren. Zot n uitspraak aIs d.e zojuist geciteerd.e
over d-e vakbond.en vormt een uitzond.ering en staat als zod.anig op zichzelf . Dat

lj-teraire kritick uit d e 'tHond.erd. bloemen-period-et' veel klaard.e period.e van de NEP tot uitdnrkking heeft gebracht
eigenlijk gaatz om een verd-ed.iging van d.e boeren (ond.ernemers)vrijheid.
tegen het staatskapitalistische streven d.er partij. In Rusland, liep d.aar rond het
ja,ar 1921 een schuchter begin van een proletarische kritiek op het regiem dwars

betekent, dat

der

d.an d.e
waarom het

d.e

geschriften uit

d.oorheen. Jn ChÍna j-n

veel en veel geringer

mate.

41. Hoe d.at a]Ies echter ook zljt met wat er in Rusland of Po1en gebeurd.e na d.e
d.ood. van Stalin heeft d.e f'Hond.erd. bloemen-period-e" niets te maken, zomin
als d.e NEP er iets mee te maken heeft. Even:nin heeft de "Hond.erd. bloemen-perioderr te maken met d.e kritiek, d.ie in de zesti-ger jaren in China opsteekt. Iien nag
zich nÍet op een dwaalspoor laten brengen d.oor het feit, d.at in al- d.ie gevallen
kritiek werd. uitgebracht op d.e parti j. ïn d.e fase d.er rrHonderd- bloemenfr wordt .d.e
na^rfti i gekrif,iseerrl
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r/Íord.t d.e partij gekrltiseerd. o n d. a n
1ing. ïn d.e rrHonderd. bloemen-periodetr

k s haar staatskapitalistische instelis de kritiek afkomstig van mensen, die
tegen het staatskapj-talisme én tegen de partij zijn. ïn d.e zestiger jaren zijn d.e
critici tegen Mao maar gpenszins tegen het staatskapitalisme. In d.at schijnbaar
slechts subtiele ond.erseheid. ligt het enorxr belangrijke verschil.
44, Als in het ja,ar 1917 in

het zaad. van

d.e f'hond.erd. bloemen"

overal uj-t
de vmchtbare bod.en d.er gegeven maatschappelijke verhoud.ingen opkomtr ontwoord,t de Koeng Ts jang Tang met een felle calnpagne tegen rtrechtse afwijkingen'r ,
die loopt tot 20 april 1958. Daarop proclameert d.e partij ln d.e zomer van d.at
jaar de politiek van rrDe drie rod.e vaand.elsrr,d.i.e in sept.enber van -r-t jaer daarvoor en in mei 1958 a} grond.ig hras voorbereid.. Het eerste rfrod.e vaand.elrr is: Itd.e
generale lijn van d.e socialistische opbouwrr. Daarond.er word.t verstaan: gel{jktijdige opbouw vart d.e industrie én van d.e land.bouwrtoepassing van mod.erne en vaJr !rad.itionele productiemethod.en naast elkaar en tegelijkertijd. Het tweed.e I'rod.e vaa;nd.elt' is: rrd.e grote sprong voorwaarts", het streven naar een snelle vergroting
van d.e staalproductie en d.e prod.uctie van energie. Het derd.e Itrod.e vaand.el" is:
d.e vo:mlng van d.e trvolkscommrmesrr op het pIatteland., de trueed.e, verd.er gaand,e
fase der land.bouwcollectivisatie. Met andere woorden: na de kortstond.ige period.e
d.er rrHond.erd. bloemenff stevent d.e Koeng Tsjang Tang met grotere kraeht d.an ooit
tevoren op het staatskapitalisme af. China bevindt zidn daar, waar zich het Stalinistische Rusland. in 1928 bevond.. In negen jaar tijd.s heeft het China varr Mao
ongeveer d.ezelfd.e $Ieg afgelegd. wa€rvoor het mind.er achterlijke Rusland. elf jaar
behoefd.e. In Ch-ina is het tempo nu sneller en d.e method.en z:.jn er rad.iealer. Dat
a1les echter betekent niet, Mt d.e ontwikkeling in ChÍna zond.er sehokken gaat.
China

hlanneer 1,a,at in 1958 op het wapen d,er krltiek uit d,e "Hond.erd. bloemen-period.e'r
d.e krltiek d.er boeren-wapens volgt word.t de partrj genood.za€kt tot een temgtoeht,
Nog in d.ecmber 1958 word.t het prograrrura varr d.e voLksconmunes afgezwakt. Verd.ere
afzwakkingen geschied.en in april en augustus 1959 en in jarruari 1961 en januari
1962. TensLotte word.t het, wel-iswa.ar niet fo:meel maa,r toch practisch losgelaten.
Eenzelfd.e lot is beschoren a^an trd.e grote sprong voorwaartstf en aa.n 'rd.e generale
Ujn van d.e socialistische opbouw'f . In t t voorjaar van 1962 wordt d.e gehele politiek d.er rrDrie rode vaar:.d.e1s'r gelilcr^rideerd..

45. nie likwidatie vorut d.an het zoveelste bewijs, d.at de geschied.enis zich altijd. herhaalt i:a een and.ere vonn. In Rusland. heeft men een krachtig boerenverzet gezien in d.e aanvang van 1921. De partij wijkt temgrkond.igt d.e Nieuwe Eeononische Politiek af , maa;t begint i-n 1928 opnieuw de strijd. tegen d.e boeren. In
China d.oen zi.oh verschijnselen, d.ie aan de NEP ve:r,uant ztjn, in 1956/57 voor.Dart
zet d.e paxtff d.e strijd. tegen d.e boeren in en dat leid.t tot opstand.en zoals Rusland.
ze in 1921 beleefd.e. De Koeng Tsjang Tang retireert dan, zoals Lenin in 1921 retireerd.e. Arrd.ers gezegd: datgene in China, wat men met het Russische voorbeeld.
voor ogen de NEP zou kr.uuren noemenrvalt in China d,uidelijk in twee gescheid.en period.en uiteen: d.e peri-od.e d.er I'Hond.erd. bloemenn en d.e period.e van 1962 tot 1964t
IrraJnneer er opnieuw een rad.icalere koers word.t i:rgeslagen. A1leen: wat er in 1964
in China gebeurt gelijkt in niets meer op d.atgene wat er in Rusland bij het elnde
varr d.e NEP aan d.e hand. is en de fase tussen 1962 en 1964 is méér d.an alleen maar
d.e tweede helft vaÍr een soort van NEP. Het is tegelijkertijd. a1 d.e period.e, waarin
aan d.e horizon gans andere conflicten opd.uiken d.an die tussen d.e boeren en d.e
partil. líat z:cl:. aankond.igt is d.e strijd. tussen d.e partij en een ffnieul^re klasserr.
(srot volgt).
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EEN UIAARDIG WMERWOORD.

Beste Jaap M.
ïk beg"in graag met d.e erkenning d.at mijn hart ind.erd.aad niet gebroken is. Het
klopt nog even regelmatig van kameraad.schap voor jou en juIlie als voorheen. Dat
breken van mijn hart was dus eenvoud.ig geboren uit d.e klompbreuk van jou, d.ie, zo
het figuurl$k d.an aI waar isr evenmin noodzakelijk is a1s d.ie hartbreuk van mij.
Wat zou ik het prettig vind.en aIs ik echt serieuse d.islflrssie-artikelen van je
zou l«rnnen plaatsen en ik hoop d.at je uit het ve:srolg van d.eze bijd.rage d.aartoe
d.e aanlej-d.ing zal l«mnen vind.en.Maar zwijg nu verd.er in vred.esnaam over Csnstand.se. ne toerrmalige red.aktiecommissie wÍIde d.at artikel van C. ou eenmaal zond.er

oommentaar plaatsen, overgenomen uit trDe Nieuwe Gid.stt . Mi jn kommsnlaar verdween
in d.e pnrllemand. en Later is alleen het kommentaar va.n H.J.L. opgenomen. Ook
aI omd.at je artikel zo vreselijk lang was, moest d.aa:rnee de kous af zijn. Ik ga
geen einöeloze kommenta^ren maken over tn persoon d.ie zel.f d.aarbij niet in het ged-ing komt. En het congres over anarchisme in Groningen, waar ik dus in orls Ítuflmer virn 15 april op reageer, is er het bewijs voor wat het zou hebben opgeleverd.
a1s Constand.se zel-f d.aarbij ook in het geureer zole zgn gekomen.

dus

En inderdaad. ben ik naar aanleid.ing van wat hij d.aar gezegd. heeft sterker stelling tegen hem gaan nemen. Juist op een kongres over anarchisme had. ik van hem
ve:ruacht, dat hij d.e raakpr:nten tussen vrijheicLsopvattlngen en arrarchj-sme ctuidelÍjk
in het licht zou hebben gesteld., ook d.an wanneer hij het anarchisme aJs levensbeschouwelijke werkelijkheid., en dus als toekomstmogelijkheid., niet meer a1s reali-teit ztet. Hi j heef t het tegend.eel gedaan en bovend.ien d.e d.oodd.oener geponeerd.,
d.at rrd.e anarchistenrr en dus het anarchisme gezagsloos zou zijn. Daarom toont Constand.se een anti-anarchist te zljn.
it{ag ik d.erhalve mijn meni-ng oveï de persoon Constand,se ietwat wijzigen en hem d-an,
ind.erdaa.d. te laat, in het vakje plaatsen waar hij zelf kennelÍjk thuis wi1 horen?
Dat 'fNou breekt mJjn klompt' niet werd. opgenomen, vond-, behalve in d.e aarrval op De
Vrtie, z:-jn oorzaa"k in het feit d.at je mtj Ín mijn schoenen schuiftr €r thans i.n je
verweer weer herhaalt, d.at ik gekozen zou hebben voor het geallieerd-e geweld. in
40-45. S1a pag. 12 en 15 van Daad. en Ged.achte maar op waar je op bLz. 12 woorde-

Iilk

zegtz

"Nog maar een half jaar geled.en verd.ed.igt d.e red.acteur het kj-ezen vart
Constand.se voor het geallieerd.e geweld. tegen Hitler-Duits1and..rr

AIs ik d.ie houd.ing van Constand.se zou hebben verd.ed.igdl d.an wil d.at zeggen dat
ik het daarmee eens ben en dus zelf ook d.i-e keus heb gedaan in 40-45,
In je verbreer op blz. 11 zeg je:
rrJe ve:*rijt me d.e feiten scheef te trekken en beschul-d.igt me van perti-

9

nente leugens, Ik zou hebben beweerd, Mt ook jij voor het geweld. d.er
geallieerden hebt gekozen 1n d.e tweede wereld.oorlog. Ivqjn beste man, ik
heb niet beweerd.rd.at jtj d.aarrroor gekozen had, maar Constand.se. WeI heb
ik gezegd,, da,t jij het öaar eigenlijk mee eens \^ras.
En dus zeg je het nu feitelijk wéér! ! Maar jullie van d.e red,aktie, waanra,n sommj-gen mij reed.s in 1940 kend.en, weten heel beslist d.at d.at een onwaarheid. is. Als
ik d.it d.an ook in d.e laatste jaren i:r R.v.A. niet eens duid.elijk heb Bezegdr d-an
is d.at eenvoud.ig d.aarom, d.at d.at ond.e:*rerp niet te berd.e is gekomen. Nooit and.ers heb ik d.at aangevoeld. en betoogd a1s in mljn artikel rrHet thema anarehismerr
j.n R.v.A. van 15 april tlearop jU zo fel meent te moeten reageren. Ik herhaa"lz
rrMilitarist word.t men pas a1s men tegen lÍitler voor het volle pond. d.e
zijd,e van d.e geallieerd.en zou hebben gekozenrma.at d.at is (a1s anarchist
en marKist) vo11ed.ig waardeloos, omd.at men ( een zeker soort rrmenrr ) uit
hetzelfd.e principe v66r Hitler had. Ionnen kiezoÍr.rr
IIeus, als men ingezonden stukken ontvangt d.ie d.e hiervoor besproken beweringen
bevatten, dan d.ient men te rad.e te gaan bij d.e psychologre en d.an komt men tot d.e
onaangename slotsom dat de inzend.er wil polemiseren, niet om het ond.e::trerp, maa,r
om d.e d.islsrssie zelf.
Juist vanuit d.eze hoek tegenover ons is dat fataal. Wij
moeten niet zoeken naa.r wat ons scheid.t, maar wat ons bind.t.Ied.er van u zal moeten beamen d.at wJj aan d.ezelfd.e kant staan en dat slechts rn fraktie ons scheid.t.
Een fraktie versehil, niet in d.e d.oelstellingen die t/ij beogen, maar in d.e mogelijke wegen d.ie er toe l«rnnen Ieid.en. Jul1ie zijn van mening dat d.e arbeid.ersklasse altijd strijd. zal blijven voeren voor eigen Lotsverbeterj.ng en d.at d.at uiteind.elijk zal resulteren j-n opheffing van uitbuiting en ond.erdn:kking. Bovendien zijn
jullie v€ux mening d.at het kapitalisme aan zijn eigen kwalen en aan de maatschappelijke ontwikkeling ten grond.e zaL gaatrr.
Hoewel wlj ook van mening zijn d.at uiteind.el{jk d.e arbeidersklasse als veelheid onder d.e mensen, een d.oorslaggevend.e faktor in d,e maatschappelijke ontwikheling
noet zijnl appelleren wij meer aan d.e gezondwording van d.e geest en schenken wij
vooral aand.acht aan het militarisme, het geweld.svraagstuk, de school en d-e otrF
voed.i-ng, de se:nrel-e leugen en dwaas nationalj-sme. Hoewel wij d.e houd.ing van d.e
intellektueJen niet lcunnen ïoemen, zijn wij toch van mening dat z4 d.e stlmulerend.e
faktor zi jn om het bevrijd.end d.enken, vooral ook bij d.e arbeidersklasse, te bevord.eren.
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Met kam. groeten
Theo H.
AI{ITIÍOORD VAN

JAAP M.

Seste Theo,

Je bent toch werkelijk een grootmeester in het uiten v€ur beschuLd.igingen. Je hebt
me zo in d.e loop van één jaa,r beschuldfgd vaÍli
à. een rtonred.elijkerr aanval op Constand.se te hebben ged.aan met miin 'rOpen Briefrr;
b. het iteenzijd.ig interpreterenrr van A1bert d.e Jong en het ttniet geheel zind.elijk
interpreterenrr va"trr H. J. L . i
c. ftonheus ma:*istisch ged.iscussieerrr 1n mijn rrOpen Brieff' ;

d.. rteen onsmakelljke mani-er van dlscussleren'r;
e. het verkond.igen vatrr rrpertinente leugenstr;
f . te d.iscussleren niet om het ond,e:*rerp, maar te::uriI1e van d.e d.iscussie zelf .

l. Íe
Zo je zÍ.et een hele waslijst van beschuldigingen van jou aari mijn ad.res. Wellicht
heb ik er nog een paar vergeten ook. Maar wat het ergste is; g:een van d.ie beschuld.igingen heb je waar gemaakt. Zeker, d.e beschuldiging van het verkond.igen
varr leugens heb j e getracht te bewi j ze!t. Helaas, j e bewi j svoering is zo voos aI s
maar katrr, Ik zou n.I. hebben beweerd., d.at ook jij in 1940 voor het geallieerd.e
geweld. zou hebben gekozen. Het eigenaard.ige 1s echter, dat Ík d,Íít nooit heb beweerd. en dat jij d.at weet. Je zegt zelf: rrAls ik de houd.ing van Constandse zov
hebben verd.eöi-gd., dan wil- dat zeggen d.at ik het d.aa:rree eens ben en dus zelf ook
d.ie keus heb gedaan in 40-45," Nu moet ik allereerst vaststellen, d.at ik naar
aanleiding van d.e beschouwing van Constand.se geen woord. ter bestrijd.ing van zijn
stand.pr.rnt van jou inrfRecht voor Allent'heb gelezen. Vatrr niemand. trouwens. WeI
ve::r,uond.erlijk vooï een beweg"ing, waarí/an jil beweert, d.at ze meer aand.acht aan het
militarisme scherrlst d.an wij van "Daad en Ged.aehterr . Maar ook in je brief aan mi j
(ged.ateerd. 6 mei '66), is geen woord. van kritiek op het starrd.punt van Constand.se
te lezen. Wat er wel in te vind-en is? Dat het betoog van Constand.se toeh objectief is en dat hij I'i-n werkelijkheid. nog steed.s anarchistisch d.enktrr. 0 ja, het
volgende is er ook nog in te l-ezen:
IITT
d.at Constand.se het fabeltje zou geloven,
vo e.elooft toch zel.f ook niet,
d.at Hitler en Mussolini d.e schuld.igen aan d.e tweed.e wereld-oorlog tÍaren en
d.at van d.e kant van de geallieerd,en d.e oorlog gevoerd. zou word.en tegen het
barbarisme van het Derd.e Rijk? ïk kan je de verzekering gevenrdat hi.l je verd.ere betoog daarover praktisch woord. voor woord. ond.erschrijft.
Tenslotte heeft Uzelf , zoals ook and.ere links revolutionairenr het gewe1d. van die rotoorlog ook aanvaard., in d-ie zin dat het Ín ile realiteit vart
toen d.e enige mogelijkheid was de barbareru:acht tot het verled.en te doen behoren.

rl

d.at een verd.ed.iging van Constand.se, ja of nee? ïed.ereen, d.ie d.it onbevooroorLeest en d.aarbij enraart, dat er geen woord van krÍtiek op het stand.punt
van C. te vind.en is, zal tot geen and-ere conclusÍe kunnen komenr d.an dat d.e
schr{jver vatrr d.ergelijke woord.en het met C. eens is.Dj-e conclusie trok ik d.an ook.
ï{aar door d.at te zeggen, beweer ik allerminstr d.at je in 1940 voor het geal}ieerd.e geweld hebt gekozen. Constand.se sehreef zir. beschouwing na^melijk in 1966 en
1n 1966 verd.ed.igd.e jU zin stand.pr.mt. Welnu, ook wanneer je in 1940 niet voor het
geallieerd.e geweld. hebt gekozen, I(wr je nu we1 het stand.pr:nt van C. verd.ed.igen,
ïmmers t zo gped. als je meni-ng over d.e persoon Constand.se z:-ch in een half jaar
tijd.s grond.ig heeft gewijzigd. - niet letwat, zoals je nu beweerd., want in okt. '66
noemd.e je hem nog Íemaxrd., d,ie 1n werkelijkheid. nog steed.s anarchj-stisch dacht,
terwijl je hem nu rn anti-anarchist noemt zo goed zor; ook je mening ten opzichte van het geallieerd.e geweld. z:-cin in d.e loop van een 25 6 10 jaar hebben kunnen
wijzigen, Je ziet, d-at van die ene tfbewezenfr beschuld.ig:ing niets overblijft. A1
d.eze beschuld.igi:rgen d.oen trouwens wel vreemd. aan. va.n iemand., d.ie and.eren afr,rLraad.t toch vooral vriend.elijk te discussieren.

ïs

d.eeld.

DiscussÍe met jou is d.an oook weinig verheffend., want uit alles bliikt d.uld.eIijk,
d.at het jou niet te doen is om klaarheid. en inzichtz maat al-leen om je eigen
stand.je en wat je der:kt d.at d.aar bij hoort te verd.ed.igen. Dót nu vind. ik onsmakelijk. Van d.raaierijen ben ik evenmin ged.Íend. Een beschulàiging aan jouw ad.res? Ind.erd.aad., maar ééntje, d.ie ik graa,g met bewijzen wil staven. Je zeg+ in d.e
hierbij afged.nrkte brief ten aanzien van je stand.punt tegenover het geallieerde
geweld,;

(A1s ik dit d.an ook in d.e laatste jaren in R.v.A. nÍet eens d.uid.elijk
gezegd, d.an is dat eenvoud.ig daarom, d.at d.at ond.e::werp niet te berd.e is
komen.

heb

ge-

ft

d.ót noem ik d.raaierijl Het ond.en^rerp kwam niet te berd.e, te::rnrijl er notattOverbene een beschouwing med.e over d.at ond.e:r^rerp van Constand.se verscheenreen

Zie je,

ll

peinzingtrva.n H.J.L. en mijn kritiek op beid.en. Het citaat uit je brief van 6 mei
' 66, d.at ik hie:nroor heb aangehaald., is trouwens reed.s volkomen in tegenspraak
net d.e bewering, d.at d.at ond.erwerp niet te berd.e ldilram.
0u d.at alles beste vriend, nok ik af, fk zal je voortaan d.an ook niet meer met
inzend.ingen lastig vaIlen. Dat zal ik d.an wel uÍtstelIen, totftRecht voor Allentt
een red.actie heeft, d.at tf zond.er aanziens d.e s persoons[ d.e waarheid. wi] dienen.
Mijn opvattingen over het slot van je brief zul je in een aparte beschouwing eId.ers

in d.it b1ad. lcunnen vind.en.

Met vriend.elijke groeten,
Jaap.

EEN

P R O P A G A Id D Ï S T!

BRÏLJANTE

ItDe anarchisten vochten niet tegen a1le gezag. Zi stred.en tegen d.e staat d.ie ond.erd.n:kt, niet tegen d.e staat
d.ie regelingen tref t, " (Rud.o1f d.e Jong op een congres over het anarchisme te Groningen, eind. maart 1967).

iviaar wat

r------

nu, Rudolf , te

d.oen

met een

staat, die

d.e ond.erd.rukking

regelt?

I'Voorts heeft het proletariaat gefaald, het heeft niet
gereageerd zoals d.e anarchistische en arrarcho-syndica-

listische theoretici

ve::r^racht had.d.en.

ft

(nuOotf d.e Jong op hetzelfd.e congres te Groningen),
Je moet toch werkelijk weI d.octorandus z1jn en wetensehappelijk ond.erlegd om zulke
scherpzinnige opmerkingen te }cmnen maken. Tevens is ons nu d.uldeliik, d.at d.e oud.e wetenschappelijke opvatting, d.at een theorj-e gebaseerd. moet zijn op d.e werkelijkheicl, volkomen fout is. Doctorandus Rudolf heeft d.e wetenschap van d.Íe dwaling g'enezen: eerst is er d.e theorie en dan pas d.e werkeldkheid..
rrMaar

je

zou

klein

}<r-urnen

beginnen, d.oor in

d.e

fabrie-

ken de arbeid-ers zel-f verantwoord.elijkheid. te geven, d.at
verhoogt d.e belangstelling en de invl-oed vart d.ie arbeid.ers op het bed.rijf en d.e vakbeweging.I'
(nuAotf d.e Jong tegen een verslaggever van trVrij Ned.er1and., gepubliceerd. in fiV.N. " van 24 juli 1965).
Zte je, d.e ged.achtengang van Rud.olf is toch zo tr-og:isch a1s wat. Het proletariaat
heeft gefaald. d.oor nÍet te hand.el-en volgens d.e anarchistische en aJrarcho-synd.icalistisehe theorieën. Heel jammer sÍLààr- je anarchistische theorieën geef je toch
niet gr:aag prijs. \rle1nu, d.an d.oen we het and.ers: d.e ond.ernemers geven (m fret
klein natur.rrlijk) d.e arbeid.ers wat veran.twoord.elijkheid. in d.e fabrieken. Dat verhoogt hr.m belangstelling en invloed.. Zo komen we op den d.uur toch we1 tot het
anarchisme. Als het proletariaat faalt, welnu, d.an gaan rre het anarchj-sme v€rwèzenlijken via d.e ond.ernemers en d.e bezitters . As j eblief t: het ei varr Col-umbus.
Conclusie van d.it aLl-esr d.e anarchisten mogen zich gelukklg prijzen met zotn

brÍljante

propagand.ist.
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DE ÏDEAI, ISTEN
ItHoewel

wij

EN

DE

ARBEIDERSSTRÏJD.

ook van mening zijn d.at uiteind.eldk d.e arbeÍd.ers-

klasse als veelheid. ond.er

d.e mensenreen d.oorslaggevend.e

fak-

tor j:r d.e maatschappelijke ontwlkkeling moet zijnl appelleren
wij meer aan de gezondword.ing van de geest en schenken wij
vooral aand.acht aan het militarisme, tt geweldsvraagstr:k, de

school en d.e opvoeàing, d.e se:cueIe leugen en dwaas nationalisnre. Hoewel wij d.e houd.ing van de intelLektueLen niet kunnen roemen, zijn wij toch va.n mening dat ziJ d.e stimulerend.e
faktor zijn on het bevr{jd-end. d.enken, voora} ook bÍj d.e arbeid.ersklasse, te bevord.eren." (Theo H. in Ce in d.it nwmer van
ItDaad. en Ged.achteil afgednrkte brief . .
)
o

Het zou mij liever geweest ztjnraLs H. wat uitvoeriger zijn mening had uiteengezet. Dat had voor mij d.e d.iscussj-e we1 iets gemakkelijker gemaakt. Wat bed.oelt
h1j b[jvoorbeeld. met het ilappelleren aan de gezondword.i::g van d.e geestft? rrAppe]leren a.a,nrr wil zeggen: treen beroep d.oen optt , Dus een beroep op d.e gezondword.ing
van d.e geest? Dat is natuurlijk onnogelijk en dus zal hij d.ót niet bed.oel-en. Zo is
het ook gesteld. met het rrbevrijdend. denken'r. Letterlijk opgevat wil d.at zeggens
'rhet d.enken dat vri j maaktrr. Jawel 7 uLOàT vrij waa:srarr? Een korte toelichting was
ook hier wel op zrn plaats geweest. Maar enfin, hij zal waarsch\inllik bed.oelen d.at
d.e strijd voor lotsverbetering alleen nog geen socialistische samenleving kan
brengen, doch dat daa:nroor d.e gezondword.ing van d.e geest noodzakelijk is en d.at
bij d.ie gezondword,ing tevens hoort een juist begrip ontrent militarisme, geweld,
opvoed.ing, orLZ. ? erLz. Een vrije sa.menleving - ald.us zal zijn red.eneri-ng zin - kart
alleen t t resul-taat z:..Jrr van d.e acti-viteit van mensen, d.ie ztch in hr.m denken
reed.s vrijgemaakt hebben van d.e bestaand.e kapitalistische naatschappil. h het zi.Jrr
d.an d.e intellectuel-en, die d.at laatste kr.rnnen bevord.eïen.
!,Iarmeer d.it ztrin opvattingen ztjn - en ik geloof wel, dat ik ze tameliik juist
heb weergegeven - dan moet me toch van I t hart, d.at er niet een fractie verschil
is tussen hem en ons, zoals hij in z:-Jn brief beweert, maar d.at integendeel een
wereLd. ons scheid.t. De anarchisten immers gaan uit van een id.ea^aI. In hr:n hoofd.
hebben ziJ een bepaal-d. beeld van d.e id.eal-e maatschappfi en r,,.rarneer nu maar genoeg
mensen d.at ld.eale beeld. a.anvaard.en en daar tTaar streven d.an zal d.i-e id.eale samenleving werkelijkheid- I«mÍIen word.en. Het is d.an ook niet vreemd., d.at zlj - net
als de partijmensen, d-ie ook id-ealisten zijn - een zekere minachting hebben voor
d.e d.agelÍjkse strild. van d.e arbeid.ers, een strijd., d.ie z:-ch beweegt rond. eisen als
b.v. een hoger loon, kortere arbeid.stÍ jd., betere arbeid.svoorÍíaard-en, erLz. ffNiet
in hoeverre d.e arbeid.er wordt uitgebuit en geëxploíteerd.'f , aldus luid.t hr.rn red.enering, ttniet d.e grootte van d-e meer*raard.e d-ie d.e arbeid.ers ontstolen word.t moet
bepalenè zijn voor de strijd. Maar d.at we word-en ultgebuit en geëxploiteerd., en
d.at d"e meersraard.e van ortze arbeid. ons word.t ontnomen, moet bepalend. zijn vooï orrze strijd. Ook voor onze d.agelijkse strijd..tr (Zie'rRecht voor ALlenI varr 19 oktober
1961), In d,eze woord.en ligt - evenals in d.e hierboven geclteerd.e van H" - de opvatting besloten, d.at eï bewust vooï een betere samenleving moet word.en gestred.en. Met and.ere woorden: een socialistische maatschappij kan pas werkelijkheicl
word.enl $ÍoJxÍreer d.e geest van d.e arbei-d.ers gezond. geword-en i-s en zii ztch in hun
d.enJcen vrij gemaakt hebben van d.e bestaand.e kapitalistische maatschappij.Dat houd.t
d.an natuurlijk in, dat d.e beste strijd.ers voor een socj-alistische maatschappij dle
mensen zí7n, die a^an deze voorwaard.en vold.oen. Welnur wU ztyt zo vrij d.it alles te
ontkennen. Niet omd.at wij een and.er beeld. j-n ons hoofd hebben, niet omd.at wij een
theorj-e hebben, d-ie beter zo1) zin, maar eenvoudig omdat de werkeli;kheid ons Jaat
zien, d-at het heel and.ers gaate d.an d.e anarchisten zo #eg zoud.en willen.

_17b
De werkelijkJreid. heeft laten zien dat géén id.eologische ove::v,regingen d.e slavenmaatschappij d.eden verand.eren in een feodale en d.e feod,ale in een burgerlijke
of kapitalistische maatschappij. Niet d.oor propagand.a, niet d.oor opvoed.ing tot
kapitalisme ]<wa^m d.e br:rgerlijke samenleving tot stand., maar d.oor d.e nood.zaak voor
d.e bourgeoisie ( reed s ond.er het feod.ale systeem tot een economische macht veu3.
betekenis geword.en) zich van d.e lcrelLende band.en van het feoöalisme te bevrijd.en.
Pas d.aarna zou het kapitalisme ztch ten voll-e krrnnen ontplooien. En waarom zov
een sociallstische samenleving d.an afkrankelijk zijn van de opvoed.ing der arbeid.ers
tot socialisten? Z4n katholiekergereformeerd.e of wat voor arbeid.ers dan ook soms
mind.er goede strijders d.an anarchistische arbeid.ers? Natur:r1ijk niet! Bij de otrF
stand. van d.e arbeiders in 0ost-Duitsland. in juni 1951 waren het d.e bouwvaklcers
op d.e bouwwerken aan d.e Stalinallee pr"aktisch allen lid. van d.e bolsjewistische
part{j d.ie het sein tot d.e opstand. gaven, d-oor van d.e stelgers te kLimnen en te
protesteren tegen de verhogrng d.er normen. Id.eologisch waren ze gebonden aan het
bolsjewistische kasrp. Maar sterker dan welke id.eologie is d.e positie waarin men
verkeert, zí1n d.e maatschappelijke verhoud.ingen waarond.er men leeft erl waren het
d.aar d.e prod.uctienor:men, d.ie steed.s maaT weer verhoogd. werd.en. Maar het resultaat van het optred.en d.er Oost-Duitse arbeid.ers, een optred.en d.at in eerste aar.vang slechts gericht was tegen d.e verhoogd.e normen, was, d.at zond.er de inurenging
vart d.e Russische tanks It bolsjewistisch reg"iem van Walter Ulbricht zou zijn weggevaagd..

Een artd.er bewi j s voor d-e juistheid. van d.e opvatting, d.at niet het geloof of
d.e id.eolog"ie het hand.elen d.er arbeid.ers bepaalt, maar weI d.egelijk d.e maatschappelijke verhoud.ingen waarond-er ze Ieven, j-s het geval met d.e Frartse priester-arbeld.ers. ïn een bepaald.e period.e na d.e tweed.e wereld.oorlog liet d.e kathol,ieke
kerk in Frankrijk een aantal priesters ond.er d.ezelfd.e omstand.ighed.en als d.e arbelders werken in bed-rijven en fabrieken. Na een bepaalde tijd echter werd. het
experiment stopgezet en werd. aan priesters verbod.en 1n fabrieken en bed.rijven te
gaan werken. De red.en? De praktijk had. namelijk geleerd., dat d.ie priesters; d.oor
te werken ond.er d.ezelfde omstand.igheden aIs d.e arbeid.ers, ook g'ingen denken en
voeLen als d.e arbeid.ers en even opstandig werd.en, ja g'ingen d.eelnemen aan sta-

kingsbewegingen, enz.
d.at ons duid.elijk laat zien dat niet het
belangrijkste is wat d.e arbeid-ers delEen, maar wel wat ze goen, is d.e Roer-opstand. van maart/april 1920. Toen ilÏaart
1920 d.e socj-aal-d.emocratische regering
in Berli jn d.oor een putsch van rechtse officieren ( a" z. g. Kapp-putsch) werd bedreigd, g?epen d.e arbeiders van het Roer-gebÍed. naar d.e wapens. Vier jaren larrg
had.d.en ze geleefd. in d.e mod.d.er en d.e luizen van d.e loopgraven, AIIe haatr g€I«reekt d.oor d.ie vier jaren van ellend.e, armoed.e en vernederj-ng lnra,m weer naar
boven toen ze hoord.en, dat d.e regering in Berlijn d.oor d.ie zo gehate officieren
werd. bed.reigd.. Spontaan g?epen ze naar d.e wapens erl versloegen de Reichswehr. De
troepen d.er Reichswehr werd.en d-eels over d.e Franse grens gejaagd, d.eeIs opgesloten Ín Fort hlezel. De bedoeling d.er arbeiders was op te rukken naar Berlijn om
daar d.e sociaal-clemocratische regeri-ng te besche::men tegen d.e bed.reiging van de
rechtse officieren, Niet zo erg groots, niet zo verheven en niet getuigend. van
een groot socialj-sti-sch bewustzijn, zal- men we}licht opmerken. Neen, maar d.at nart
toch maar? niet w€Br d.at hr-m ge}:kte wat nog nooit ter wereld. aan weLke id.ealisten ook is ge}:kt, namelijk het verslaan varr het militaire apparaat. En de sociaal-d.emocratische regering besefte zeer goed., dat wanneer zLJ door d.e arbeid.ers
werd. besche:md., de werkelijke macht niet meer bij haar bemstte, maar bU d.e g:ewapend.e arbeid.ers en d.at j-s natur-rrli jk iets, d.at geen enkeLe regering welgevallig
kan zijn. Alles liever d.an arbej-d,ersmacht. Daarom sloten d.e id.ealisten van d.e sociaal-d.emocratie, d.e onafhankelijken en d.e bolsjewiki een verbond. met d.e hoge officieren vaÍI de Reichswehr en wisten op d.ie manier d.e Roer-opstand. d-e nek om te
d.raaien.
Nog een voorbeeld.

uit

d.e

praktijk,

Ja maa.r, z,al men vragerr stel d.at d.e Roer-arbeld.ers ind.erd.aad.

d.e macht

veï-

-
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overd. en behouden had.d.en, 1r/at zoud.en ze dan d.aa::rnee hebben moeten begir:nen, waJl-

neeï er geen bewuste socialÍsten warenl d.ie hun in d.at geval zoud.en hebben kr-mnen vertellen hoe ze d.ie macht ten gr.mste v€iln. een sociaLi stische samenleving
moesten aenwend.en? En, zo vragen wij d.an op onze beurt, wa.nneer daar d.an d.iveïse
soorten van ber,,nrste socialisten waren, d.ie al1emaal met verschil-lend.e voorstellen kviamen, aan welke ad.viezen had.d.en d.e arbeid.ers d.an gehoor moeten geven? Want
het is nu eenmaaf zot d.at d.e opvattingen van d.e d.iverse soorten id.ealisten nogal
r,uat verschil vertonen. De arbeid.ers echter, die zi-cln niet om id-eaLen bekommeïen,
d.ie niet belast zijn met id.eale voorstellingen in hun hoofd.rdoen in zulke omstand.igheden d.at wat hun gezond verstand- hlm ingeeft en wat de werkelijkheid van d.at
moment toelaat.
Een duid.elijk voorbeeld., d.at d.e arbeid.ers geen bewuste socialistische theoretici nod.ig hebben om hen te vertellen wat ze in bepaalde omstand.ighed.en moeten
doen, is d.e Russische revolutie. Voor die revolutie van 1917 was er in d.e geheIe arbeid.ersbeweging geen theoreticuse d.ie d.e arbeid.ers aanbeval om bij een eventuele revolutie oveï te gaan tot het vonnen van arbei-d.ersrad.en.. Zeker, ook j-n d.e
revolutie van 1905 lilaren er zogenaa^mde rad.en geweest. Itlaar d.e naam was d.an ook
het enige wat ze met d.e rad.en van 1917 gemeen had.d.en. Waren het in 1905 d.e socialistische voonnaÍrnen d.ie rad"en g::.ngen vornen en er op partijbasis zitting in
hadd.en, in 1917 werd.en d.e rad-en gevo:md. d.oor d.e bed.rijfsarbeid.ers en aLleen be-

jf sarbeid.ers maakten er d.ee1 van uit. Trouwens van de Russische revolutie is
bekend., d.at d.e theoretici, de voolrnar'r.nen, d.ie het all-emaal- z,o goed wi-sten, niet
vooraaJr gingen in d.e stri jd. d.er arbeid.ers, maar integend.eel steed.s probeerd.en d.e
arbeid.ers te remmen en waaï d.at niet mogelijk bleek, zídn nood.gedwongen bij de
strijd.end.e arbeid-ers gingen aanpassen. Nu kan men natuurlijk opmerken, d.at d.at de
juiste theoretici en voolrnarnen niet waren; nàEï bols jewikl, die eï naar streefd.en d.e arbeid.ers te overheersen. Ind-erd.aad., maar kon men hetzelfde niet bespeuren in d.e Spaanse revolutie van 1916 en volgend.e jaren? Terr^'ij1 d.e arbeid.ers in
Cg,talonië vooral probeerden d.e sociale revolutie d.oor te voeïen, naar d.e a^narchiste Fred.erica Montsény zitting in d.e republikeinse regering, een ïegering
d.ie al-les in het werk steld.e d.e sociale revoluti-e te voorkomen. Ivlaar d.at niet
alleen: toen in d.e mej-d.agen van 1917 d.e Guard.ia Civil sa^ulen met d.e bolsjewiki rn
aanval deed- op d.e machtspositie van d.e arbeid.ers vaJl Barcelona en poogd.e d.ie te
ontwapenen, reageerd.en d.e aangevall-enen met een algemene staking en met het oprrerpen van barricad.en. Doch wat d.ed-en d.e leid.ers val: d.e CNf , waalevan men toch
mag verond.erstellen d.at ze tot de meest bewusten behoord.en? Ze raad.d.en d.e arbej-d.ers aan weer nrstig aan het werk te gaan en z:-cin d.us zond.er slag of stoot hun
machtspositie te laten afnemen en zich te laten ontwapenen. tíaarom d.ed.en d.e leid.ers van d.e CNT d-at? Omd.at ze streefd.en naar samenwerking met de d-oor d.e bolsjewisten beheerste UGT en d.eze wellicht geen d.oorgang zou kunnen vinden bij een gewapend conflict tussen enerzijd,s d-e arbeid.ers en and.erzijd.s d.e Guard.ia CivÍ1 en d"e
bols jewiki.
Hier raadd.en dus d.e leid.ers van de CNT d.e arbeid.ers aan af te zien
van. d.e verd.ed.iging van d.e sociale revolutie omd.at z4 streefd-en naar samenwerking
met een organisatie welke beheerst werd. d-oor Iiec1en, d.ie in opd.racht van Moskou
met alle ten d.ienste staand.e mid.d.elen een soci-ale revol-uti-e moesten voorkomen.
Ook hier bleek dus weer, d.at d.e arbeid.ers beter wisten wat hun te d.oen stond dan
(tuten zje over d.e ro1 d.er bols j ewiki in d.e
hrrn zogenaamd.e tt bewuste vooranannenrr .
Spaarise burgeroorlog het artikel rrDe bolsjewistische politiek in Spanjerr in het
vorige nurnmer van itDaad en Ged.achtet') .
Streven naar geestelijke gezondword.ing, aand.acht schenken aan het militarisrrre r het geweld.svraagstuk, de school en d.e opvoed.i-ng, de sexuele leugen en dwaas
nationalisme, het klinkt natuurfijk aIlemaal heel nobel en heel ethisch. hlel wilik echter opmerken, d.at aI d.eze problemen maar aI te vaak aLleen emotioneel worden benad.erd.. ttitÍil-itarisme is moord. ! tt Vanzelf sprekend., maar eï is zo weinig mee
verklaard. Ons ond.e:sr[js d.eugt niet! Inderd-aad., maar hoe komt d.at d.an? De seme]e
moraal is een leugenl Jawel , maar waaï komt die leugen vand.aan? En wanrneer men
d.ri
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zícr:- d.an dieper in d.ie a.fzond.erlijke problemen verd-iept, d.at blijkt d.at ze stuk
voor stuk hun wortels vind.en in d.e bestaand.e klassennaatschappijrd.at ze d.aar niet
varr J-os te maken zijn. Zolang d.eze klassenmaatsehappij zaT blijven bestaan, zolang
zal er een militair apparaat zíjn, zullen er d.e problemen zijn van het geweld., d.e
school en d.e opvoed.ing en niet te vergeten het probleem van de moraa,I. Het is
ond.enkbaar d.at deze problemen zoud.en z{n op te lossen binnen het raam van de bestaartd.e maatschappel\jke ord.e. Natuurlijk, men kan ijveren voor een afslijpen van d.e
scherpste kantjes, maar men bedenlce wel, d.at men d.an bezig is met refo:mistische
oftewel herrro::mingsarbeÍd.. hle leven na.urelijk niet in een klassenmaatschappij met

uitbuiting en ond.erd.n:ldring omd.at er een militair apparaat is, omdat er een bepaaId. ond.e:*rijs en opvoed.ing is. Juist and-ersom: omd.at er een kLassenmaatschappij
is met uitbuiting en ond.erdnrkking, d.66rom 1s er tn militair apparaat, is er een
bepaald ond.e:*rijs, is er een bepaald.e moraal ook. Daarom j-s a]Ie str{d, d.ie d.irect

lmaagt aan d.e wortels van d.e bestaande ord.e, vaÍr oneind.ig: veel meer waard.e voor
de oplossi-ng van bovengenoemd.e problemen, d.an welke hoeveelheid aand.acht ook èie
men a"an d.e problemen afzonderlijk schenkt. Sterker nog: elke organisatie, groepering of persoonr d.j-e probeert d.e arbeid.ers elrran te overtuig€nr d.at hr-rn strijd
niet moet word.en gevoerd. voor een paaï centen meeï, ilra,ar gericht moet zijn op het
hoge id.eaaI, gericht moet zin tegen het militarlsme, de se:orele leugen, het huid.ige ond.e::urijs en d.e bestaand.e moraal, probeert d.e aand.acht van d.e arbeid.ers af
te leid.en vart hrrn werkelijke belangen en hun werkelijke taak en is daard.oor een
hind.ernis op d.e weg naar d.e veznietj-ging van het kapitalisme.
Ik weet, d.at dit voor d.e id.ealisten niet te aanvaarden is. Juist hun id.ealisme belet hr:n d.e werkelijkheid. te zíert. Maar wie een open oog heeft voor d.ie
werkelijkheid. d.ie constateert, dat d.e hed.end.a,agse stakingen van d.e arbeid.ers voor
d.e gehele burgerlijke wereld. rri. groter probleem z\)rlt dan stakingen in d.e geschied.enis ooit hÍa^ren. Er is zo langzanerhand. een bibliotheek volgeschreven over d.e
wild.e stakingen.0nd.erzoek-commissj-es schrijven eï lijvige rapporten oveï, socioIogen maken er d.iepgaande studies van. Is d.at alles niet een bewds, d.at de heersend.e klasse het zelfstand.ig optred.en d.er arbeid.ers een groot gevaar voor? d.e
be staand.e maatschappeli jke ord.e vind.t? Heeft men ooit gehoord., d.at er commis sie s
werd.en benoemd om het probleem van het id.eah-sme te bestud.eren? Natuurl-ijk niet,
want het id.ealisme is geen probleem voor d.e heersend.e klasse. Integendeel, het
vervri j t aan d.e arbeid.ers is nooit , d.at ze te idealisti sch zint maar juist dat er
te weinig id.ealisme bÍj hen te vind.en is en ze zo materiaListisch z$n. Een ve:s,rijt
d.at d.e id.ealisten trouwens ook altijd. tot d.e arbeid-ers rlchten. Vellwond.erlijk?
Neenr want het is juist het id.ealisme d.at hen belet om te zien, d.at elke maatschappelijke omwenteling, of elke maatschappelijke strijd. , ztjn oorzaak vind.t in d.e
tegenstellingen d.er klassen en d.at de belangenstrijd. d.er klassen er aan ten
grond.slag ligt.
rrDe

inte]lektuelen zijn d.e stimulerend.e faktor om ' t bevrijd.end denken, voofa1 ook bij d.e arbeid.ersklasse, te bevord.eren'r t zegl, vriend. H. Had tr{j ons m€Lar d.uid.elijk gemaakt in wat voor opzicht. Het wil er bij mij namelijk niet in, dat het
f eit r d.at iemand. een wetenschappeli jke opleid.Íng heef t gehad., hem geschlkt zou
maken voor d"e bevord.ering van het "bevrijd.end. denkentr. Als ik zo de uÍtlatingen
va.n d.iverse intellectuelen lees en hoor , zou ik eerd.er het tegenovergesteld,e ge]oven. En ilat is ook begrijpelijk. Juist door hr:n wetenschappelijke opleid.ing bekled.en ze vaak een positie in d.e maatschappfir d.ie hen niet tot d.e arbei-d.ersklasse d.oet behoren, maar weI tot d.e heersend.e klasse. Daar za]. d.an ook we1 d.e oorzaak liggen vari het feit,
d.at de intellectuelen z::h in het algemeen d.istanciëren van het zelf standig optred.en d er arbeid.ers, zelf s d.e meest id.eali-stische intelIectue1en.
Ook over die intellectuelen zou verd.er nog heel wat te zeggen zijn. Laat ik
het hier voorlopig echter bii laten. Iiijn betoog is tenslotte lang genoeg. Wanleer
H. zijn mening d.aarover heeft toegelichty kr:nnen we d.aarop altijd. nog d.oorga^a.n.
J.M.
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BUREAUCRATISCHE

vand.aag.

tíie

ONSCHUI,D
DE HEER Nelemans varr het itIW heeft
d.ezer d.agen in zijn bureaucratische onschuld. gezegdr d.at d.e arbeid.er hed.en
ten dage nog altijd. op d.e grens van I t
bestaansminimum 1eeft, net als in

vroeger tijd.en. A1}een, zo voegd.e hij
er aan toe, da,t bestaanEninimum veroorloof t d.iezelfd.e arbeid.er tegenwoord.ig een staat van Ieven, d.ie Marx bijvoorbeeld. voor onmogelijk zou hebben
gehoud.en. Het bestaansminimr.u nu is
heel wat and.ers d.an het bestaansmini-mum een eeuw geled.en of zeLfs md,ar in
het begin van d-eze eeuw. Het is all-emaaL wel heel and.ers gegaan in d.e samenleving d.an Ma::c ged.acht heef t "
Die Marx toch.En d.ie Nelemans zotrd-en wij er aan willen toevoegen. Hij
schijnt er niet d.e flauwste noti.e vaÍr

juist Ma:=c nad.n:kkelijk
op d.e mogelijkheid heeft ge\^rezen, d.at
te

hebben, d.at

d.e

arbeid.er van morgen een heel 6nd.e}evenssta.at zal voeren d.an d.ie van

ïe

tegen Ma::rr gezegd zou hebben,
arbeid.er het binnen enkeLe generaties veel- en veel- beter zou hebben d.an zi jn vad.er, zlin grootvad.er en
z\)n overgrootvad.er ooit zouden hebben
du-:sren d.romen, d.ie zou Ma:::c instemmend. hebben z:.en Imikhen. Alleen zov
Mam er aan hebben herÍnnerd.l d.at het
natuurlijk hoogst dwaas zou zijn om d.e
positie van d.e arbeid-er op een gegeven ogenblik te vergelijken met d.e positie van een arbeider uit een vïoe-

dat

d.e

ger tijd.vak. Het bestaahsminimr:m, zou
Ma:rc gezegd. hebbenr dat is nu eenmaaJ
in ied.ere hi stori sche fase d.er maatschappelijke ontwikkeling iets volko-

men and.eïs. lvien moet de positie van
d.e arbeid.ersklasse vergelijken met die
van andere klassen in de maàtschappil.
Met and.ere r*oord.en: d.e zienswijze
van Marx, d.at is precie s d.e zienswijze
d-ie d.e heer NeLemans er op na houd.t.
Dat d,eze meent daa:mee jui.st mijlenver
van Ma::x 6f te staan, ,d.at is een bijzond.er komische zaakrwaalrroor natuurlijk niet Ma:x verantwoord.elijk is maar
d.e onlrund.e van d.eze N\[-man.

\TERAN$/í00RDïNG VAIT DE V00R ilDAAn EIT GEDACHIE"
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2e kwartaal- 1967

C.B. te A. f .42r-; C.v.d-.B. te A. f .11 ,-; J.B. te A. f .7r5O; H.E. te R. Í.10r-i
L.K. te A. bijd.rage in natr;ra, geschatte waard.e f .25 r-i P.I( " te R. f .2150; J.luI"
te A. f .42r-; J.M. te F.'f25t-i Th.M. te B, f .52r5O; G.d-e P. te B. f .75t-i A.v.
V. te D.H. f ,42r-ï H.d.e V. te A. f .7 1501 C.W.W. te R. f .Zt-i R.W. te A. f .52r5O.
Totaal f. 196150,
Alle gevers hartelijk d.ank! Het totaal-bed-rag van het tweed.e kwartaal mag er zijn.
Wi j geven hierrned.e een uittreksel van d.e ontvangstzi jde. Er bestaat, zoals ied.er
kan weten, ook een uitgavenzi jd.e. Het bed.rag d.aarvan vertoont ( oof ) een sti jgend.e tend-ens . De pri j zen van d.e te vervangen machi-ne s en d.e ko sten, d.ie gemaakt
moeten word.en voor papier, inkt 7 stencj-ls, porto , etc. word-en va4 jaar tot jaar

hoger.
Daarom d.oen wij toch een beroep o'p al-Ien, vooral op d.egenen, die nog geen bijdrage
gezonden hebben, nog eens in d-e zak te tasten, opd.at wij ons werk }«:nnen voortzet-

ten.

