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over het jongste congres v€un d.e PvdA plaatsen wij het woord.frsocialistisehtr tussen aanhalingstekens, De partij van Vond.eling en Den UyI is geen
socialistische partij , Zi is ook niet een beetje sociafj-stÍscher geword.en nu negen mensen, d.ie min of meer op het stand.pr:nt van ltNieuw Linksrt staart, zitting
hebben gekregen in het partijbestuur.
Wij willen hie::nee niet beweren, dat een ónd.ere partil in ons }and., wé]ke dan
ook, wéI sociflistisch Ïrezen zou. Een Énr ere socialistische partij is er evenmin.
Een andere maatschappijvo:m (noem het socialisme) komt nanelijk niet tot stand.
d.oor het streven van welke partfi d.an ookl oEEr kan alleen d.e uitkomst zijn van d.e
klassestrijd. d.er arbeid,ers. Maa,r met de kfassestrijd. van d.e arbeiders - men heeft
het, één voorbeeld. uit vele r op d.e 14e jl:ni 1966 kr:nnen zien - hebben d.e z:.cln
socialistiseh noemend.e partijen niets te maken en wilLen zLJ niets te maken hebben. 0mgekeerd heeft d.e klassestrijd. nlets te maken met d.e politieke part{jen.
Een tijd.lang heeft het er de schijn van gehad. d.at I t artd.ers ïras. Maar d.ie period.e ligt aehter ons. IIéé1 ver aehter ons. 26 ver, dat sleehts heel- enkelen onzer haar nog beleefd. hebben. Men moet zeker tot vóór d.e eerste wereld.oorlog teruggaan om het maatsehappelijke kl-imaat te rrind.en, waarbij de worstelingen d.er arbeid.ers ged.ekt leken d.oor politieke vaand.el-s. Het ( liUerale ) Algemeen Dagblad.
heeft wel, na afloop van het Pvd.A-eongres, in sierlijke metaforen geschreven over
d.e tttien rode vlaggen op het pod.ir:m van het congrescent::um't, d.ie rrna twee en een
halve d.ag vergad.eren niet van kleur verschoten warentt 2 IIIà€Lr d.eze woord-en danken
hr.m ontstaan aan een dubbel misverstand.. In d.e eerste plaats is de rod.e vlag, zo
ztj d.at aI ooit geweest 1s, aI lang niet meer het syzrbool va^n d.e werkelijke beweging der arbeid.ers en zelfs tien rode vlaggen }cunnen niets aan dat feít verand.eren. In d.e tweed.e plaats verg:ist het Algemeen Dagblad. zich, wanneer het bed.oelt
te zeggen, d.at de opneming van ftTien over rood.rr-mensen in het bestuursapparaat
d.e PvdA ltroderrr oftewel rrsocialistiseherrr heeft gemaakt.Nog nooÍt in d.e geschied.enis is een politieke organisatie in d.e richting der oppositÍe gedreven doord.at
er opposanten in d.e leid.ing l<tlramen. ïntegend.eel r op grond. van d.e e::^varing nag er
beweerd. word.enrd.at d.aa:sree d.e oppositie d.e wind. ui-t d.e zeilen worÖt genomen. Afgezien daanran echter: 'tNieuw LÍnksrt is niet rf soeialistischer'f dan d.e PrdA-leid.ing tot dusver is geweest. ftNÍeuw Linksrf is netzomin social-istisch als d.rs. Den
UyI, prof . Yond.eling of d.r. Drees. ItNieuw Linkstt is rad.icaal ,zoals ook D 166 &d.icaal is, waaïmee I'Nieuw Links" duid.elijk verwantschap heeftr aI was het maar tn
ve::r,rantschap in mentaliteit. Vand.aar bijvoorbeeld.l dat uit het ka.nrp van rrNieuw
Lirrkstr óver D | 66 vaak een dnd.ere toon viel te beLuisteren d.an uit d.e mond. van
d.e vergrijsd.e fi:nctionarissenl soms fell-er (als van een teleurgesteld.e minnaarl),
soms nilder. Wat itNieuw Linkstr en D | 66 scheid.t i.s niet d.e intensiteit van d.e
vernieuwingsd.rangr d.och de omstand.igheid., d.at de een de ai.ekte met staatskapitalistische mj-d.d.e1en wil cu-reren, de ander met liberaal-kapitalistische mid.d.elen.
SCHRIWEIID
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het gaat is d.e zÍekte van rt partijwezen. rrDe huiciige politieke gisting in Netierlandrt, schreef Sjoerd van der Schaaf aan d.e voora,vond. van
het P.v. ti.A. -congres in 'rHet Paroolrr, I'hangt sa.men net het velalw-innend inzlcht,
dat ale g?ond.slagen van het psrtijwezen niet neer van d.eze tijd zijn. Tn feite Ís er
spraké varr een late rea,ctie tegen tle neg€ntiende eeuw, zoals iU-e in tle partij-indeling voortleeft. De tegenstellingen vari. toen zijn niet meer die van aleze tijd..De
id.eeën van toen kloppen niet meer net tle huid.ige toesta.nd.en. Hierover lijken overigens tle neningsverschillen niet zo groot te zijn. Er is nauweUJks een politicus
te winclen, d.ie op zijn r,rijze niet een ve:rrieuwer wil zijn. Wie wat scherper toe§kt,
benerkt echter zond.er aI te grote moeite, d.at in veel- gevallen ale gedachten niet
veriler gaan dan het g'ieten van ouile wiin i.n nieuwe zakken. rr
Met gg@ uoorden var] de Parool-comtrentator zijn wij het voLkonen eens. \nlat hli
hier ggg! hebben wij meer dan vijftien jaar geled.en aI betoogd.. Wii gaan nog een
stap vercler. Ofschoon d.e beschouwingen van d.e heer Van der Scha.af verrat zijn in
een opstel, dat de titel van rrHedenèaags socialisne" heeft en $ij in de loop vg,r.l
zorn d.ertien jaren nee:malen net de stukken in de hand.- berezen hebbenrd.at ale heer
Yan der Schaef va.n socialisme voor ienand. d.ie er over schrijft ontstellend weirrig
afweet, zijn wij hét, merkwa"a,riiigerwijze ditxaE"al zélfs eens Í0et zjjn conclusied en
bedoelingen, z! het dan op een wijze, die hij niet bedoelt.
XE ZIEITIE werarom

.De conclusie vaÍr de heer Van der Schaaf Iuidtrdat 'raanpassj-ng aan de weikeonvermijdelijk is, ook voor het georganiseerde social-ismérr .lÍ{at hij er meè.
bed.oelt komt hiierop neer, dat het socialismerr maar moet worden prijsgegeven, omdat in lJe st-Er:.ropa rrd.e to e stand.en, waarop tt oude socialislre als een zinvol- antwoord kon geld.enrmet d.emocratische ur.itldelen een plaats in een weinig eervol vép.
led.en hebben gekregen.rr Wij ontlerschrijven d.at, juist ondat de heer Van der S chaaf
ond.er rrsocialismef iets gans analers versta.at tlant d,e uitkonst der proletarische
klassènstrijai, waervan hij zelfs het bestaa.n ontkent hoe hoog de branding van *ie
strljd ook op de kusten àer bestaande sa.menlevj-ng beukt. onder rrsocialisnBetr ver
staat d.e heer Va.rr de! Schaaf een politiek ideaa,l, precieser omschreven: Het politieke id.eaal van de oude arbeidersbeuegj-ng, rlie een ej-nde wild.e maken aan de
roofboun op de arbeidskracht en meer nog tle politieke ontrechting der arbeiders
wilde barrnen uit <le naatschappij. n6t itleaal, rlaarin heeft de heer Van der Schsaf
volkomen gelijk, is nagenoeg verrezenliikt, zover althans a1s in een op de loonarbeial berustencl stefsel mogelijk is, ÀIs hij clergelijke Ídealer uit de tíjtt acht, tle
leuzen en temen die er verband mee houden versleten noemt, d.an zullen w1J hem
nj.et weexspreken. Ivlas,r hij verg'ist zich, ind.ien hij meent, dat zij iets te Eaken
hebben net het socialisne, zoals Ean Lammers zich verg"i ste toen hij op het congzes verklaarale, dat |tHet Vriie Volk" - óók na cle z.g. ontkoppeling van de partÍj
blijvenr'. riHet V4je Volk" is nooit rn rrsocialis- een rr soclali stische lca.nt moet
rrHet
gehreest
en ook
tische leantrr
Volk'r was geen socialistische kxant. Niet voor
(Saks)
niets zei Piet Wiedijk
eens, toen hii in het voo:malige .A.msterdamse I,ee 6!!useun eens d.oor een vriend bij de lectuur van 'rlIet Volkrr gestoord werd, op diens
vraa,g of §j rrcle socialistische pers aan het doorsnuffelen wastt, Itnee, ik ben zojuist net de }]Eg;LiiEg begonnen.'r

Ii jkheid.

De oude arbeidersbeweging vas slechts naar de sElj! een socialistische bekrant als rrget Volkrr rras slechts naa,r de EEljg een socialistisch
blad.. Díé schijn, verre van kuÍlstnatig te word.en opgehoud.en, zoals ln onze dagen
- en dsn op zo povere lriize - aloor 'rHet Vrije Vo1k", was een natuurlijk procluct var:.
d.e rnaatschappelijke verhoud.ingen. Eet 'r soci-alistisch kleed.rr der oud.e arbeidersbewegingrwaar rloorheen scherpe waaxneners, geIïk Saks, ook toen af haar ware kapitaListische ged.aante zagen schemeren, d.a.nlcte zij aan de ook door Van cler S chaaf
genoende r'19e eeuwse'r rdaatschappelilke verhoudingen en tegenstellJ-ngen. Zij begont
naamate die tegenstellingen en verhoud.irg€n voor dnd ere tegensteLlingen en ver
houdingen plaats maakten dat k1eed., waarop zij eerst, als gevolg van eigen onkl,aarheid. omtrent haar wezenlijk karakter, trots geweest was, hoe langer hoe meer
te ond.ervjnalen a1s een loden last. De eis, door Va.rr der S chaaf gefomuleeril, is
r,íeg'iÍrg en een

Ë 1i-

het |tsocialismett overboord te werpen, d.och de eis een
einde te maken aan d.e valse schijn; dat men socialistisch wezen zo\,
Daar begrijpt niet alleen Van d.er Schaaf niets van (aie zijn on}«rnd.e op het ge-

in feite niet

d.e

eis

om

nog weer eens even demonstreert cloor god.-beter-r t d.e PSP
d.ie zi.ch geheel op het orthod.oxe social-isme
grond.ttr ) ; maa,r het is aI evenzeer abracad.abra voor André van d.er Louw, d.ie z:cln
als representant van nNieuw Links'r op het congres uitsprak trvoor samenwerking
met ied,ereen op basis van een zakelljk minimr:mprogremtt, maar d.j-e in één ad.em veïlangÈe, d.at d.e h/dÀ tfhaar eigen social-istisch karakter zou hand-haven en ond.erstrepenr'. Wat men niet heeft kan men natur.rlijk ook niet hand.haven.Is hier d.e red.en te zoeken, d.at de hoofd.red.acteur van tryr.j Ned erland.tt van he t d.rie tal DanJrert,
Han La.mners en Dries Eklcer gezegd. heeft, d.at twee errran nog veel moesten leren?
Nee, hij zel het in and.er verband., maar het zou ook ín de zin d.ie wil bedoelen op
zijn plaats geweest z{n. In ied.er geva} toond.e - naar otaze mening - Ekker, d.ie in
d.e d.agen van d.e Ansteroarnse tramstaking van 1955 ziln onvennogen om d.e klassenstrijd te verstaan all,erd.rridelijkst d.emonstreerd.e en die notabene in de actie van
het Amsterd.amse gemeentepersoneel een ma.noeuvre van d.e staatskapitalistische CPIII
zagt , zich op politiek gebied. veel reëler d.an Han l,a.:nmers. Hij wi1d.e namelijk op
het congres op een rrgrote progressieve partijtt aansturen. Dat is volgen ons inderd.aad. het perspectief , dat voor d.e PvdA opd.oemt aaÍr d.e politieke horj-zorL, perspectief i-n d.e zin van d.e rroplossingtr, d.ie z:-cln aand-ient met oruIeerstaanbare wetmatÍ-gheid.. Alles wat op rt jongste congres gezegd. en tensl-otte besloten is inzake het zogenaa.rnde "stembusakkoord.tr met and.ere stromingen of partijen kr.rnnen wij aIleen maa^r zien als een stap op d.eze wegr een weg, die overigens lang geled.en aI
d.oor d.e SDAP is ingeslagen. Toen de Algemeen Dagblad.-red.acteur H.F. Hedmans in
een slotbeschouwing over het congres schreef, d.at de partij da,a:sree was teruggestapt naar het jaar 1911 toen d.e mogeldke samenr,{erking met d.e Vrijzinnig-Democraten ond.er d.r, Bos de eerste maal in aI z:-jn konsekwenties aan d.e ord.e kwam, toen
had. hij het bij het verkeerd.e eind.. De Pvd.A is ni-et tenrggekeerd. naar 191)72t1 vo]tooit een gebouw, víaarvan d.e eerste blauwd.rukken toen op tafel werd.en gelegd.
Tans heeft gezegd (t rn interview met V.N. )r ttNiet op d,e vlaggenrmaar op de }ad.ing komt het aaÍl.rf Tans heeft gelijk. De vlaggen zi-jn (rrog) rood.; de lad.ing is
( en was) fret staatskapitalÍffie. Als d.e trduid.eLi jkheid.tr, waarover zoveel gepraat
word.t, het verei-st, za3- d.e hrdA die ttvlaggenrt overboord. gooÍ-en om haa,r lading te
bewaren. Dat heeft het jongste partijcongres d.uid.elijker dan ooit gemaakt aan ied.ereenrd.ie er nog aIt{jd. aan twijfeld.e. Van d.er Scha.af zal d.an verheugde comentaren leveren. Voor hij zích d.aazloe echter zets zoud.en wij hem d.e raad. wiJlen geven
eens te l-uisteren naar d.e oud.e Duitse keizer lrrlilhelmr die voor het fi:ndamentele
verschiJ tussen vlag en lading (bg de vroegere sociaald.euocratie! ) ,1 een scherper oog had. d.an waarrran h\l heeft blijk gegeven. 0p een receptie in het Berlijnse
Slot sprak hij tot d.e latere rijkspresid.ent Fritz Ebert de beroemd.e woorden: "Ach,
Herr Ebert, ik heb niets tegen d-e sociaal-d.emocratie, aIleen de nà6n, d.ie zou tL
moeten verand.eren! rr
bied. van
d.e

het socialisme

karakteriseren a1s een ttpartij,

+
I{AXR 2 zal d.e lezer vragen, óls d.ie vl-aggen d.an overboord. gaan en d.e br,lrgerIijke lading blijf t rwaa:rrit bestaat d-an de vernieur*ing? I s eï dan niet juist sprake varr het gieten van d.e oud.e wi jn in nieuwe zakken ? waartegen d.e heer Van d.er
Schaaf uitd.nrkkelijk ztjn stem verheven heeft? Ja en nee! IIee alvast voor Van der
Schaa.f zéLf, d.ie nog altijd- het burgerlijke water voor rod.e wljn aanztet en d.ie het
loslaten v€Ln een schijn d.erhalve voor een nieuwe reaLiteit zal houd.en. Maar nee
ook voor ons. trIant t t loslaten van d.e schiirr, het bewaren d.er bestaand.e werkelijkheid r d.at is d.e enige t'vemieuwingrt, d.ie voor een partij al-s de PrrdA biruren het
bereik d.er mogelijkhed.en ligt . Er i s , a1s dromers d.at soms mochten denken, in het
mod.erne kapitalisme geen plaats voor soclalistische partijen. Dat is een waarheid.
d.ie d-oor d.e kapitalistische verhoud.ingen zelf lang verborgen is gebleven, maar

4d.ie thans hoe langer hoe scherper aan d.e dag treed.t. De vernieuwingr waarom het
in wezen gaatrr^rat er ook gepraat moge word.en, d.at is een aaÍrpassing van het partijwezen aan d.e kapitalistische omstand.ighed-en varr vandaag. Die aanpassing z.aL de
tegenstelling tussen d.e Pvd.A en d-e arbeid.ers, waarrran men ztch ook in de partij
wel- vaag: bevrust is, niet verkl-einenr Wie ztch op het stand.pr.rnt steIt, d.at er pas
van rrvetnieuwingrf voor hem sprake isrwaru:eer d.e Fid.A ztch nieuwe politieke j-d-eal-en heeft aangemeten, d.ie ziet over het hoofd., d.at er in onze tijd. voor politieke
idealen g:een plaats meer is en d.at hetffnieuwer?van d.e toekomst juist daarin zalbestaan, dat wat eï van id.ealen nog re st, grand.ioos zal. word.en uitverkocht of opge:ruimd..

De id.ealisten zullen beweren, d.at I t d.an met het socialisme d.roevig is gesteId.. !,/ij zíjn een and.ere mening toeged.aan. Het sociallsme is voor ons niet een
ideaal dat verwezenlijkt rnoet worden, rrl&àï d.e uitkomst van de werkelijke beweging,
d.ie d.e huid.ige toestand, Langzaarn maaï zeker omvrentelt. Die beweging is d-e strijd.
van d.e arbeid.ers. Maar d.ie ligt in een gans and.er vlak d.an d.at, waarin zich de
parti jpolitiek afspeelt" NÍet te::wi}1e van id.ealen strijd.en d.e arbeiders, maa,r op
grond. van hr-rr proletarische positie.
Nie',; voor het Itsocialismerf ook, maar voor
hlrn d.irect materieel belang. Maar d.at is voor d.e betekenis van Ïnrn strijd. volslagen onbelangri jk, zoal s het óók volslagen onbelangrijk i s gewee st , d.at d e hrdA en
a}le ónd.ere partijen er bepaald.e id.eal-en en programmat s op na hield.en. 0f moeten
we Den Uyl c. s. nog uitleggen, d.at d.e realiteit machtiger is d.an wensen en verlangens? Het zal vcoï hem, vennoed.en vre, mj-nd-er nod.ig zijn d.an voor d.e mensen
van trNieuw Linksrr, d.ie nu med.e-verantwoord.el-i jkheid. d.ragen voor d.e koers van d-e
part$. Maar d.ie zullen het gauw genoeg onde:srind-en.
+

DE IMRII-K bestaat niet bij ons overigens dat ní gelukt is, wat de oppositie een jaar geled en op het Rotterd.amse congïe s niet kon bereiken. De wo.s.r
heid. is and ers. De parti j is voortgemarcheerd. op d.e weg waarop ze ztclt bevond.,
alleen naar d.e schi jn is eï een r?:r:k naar linksrt, naar rrni.euw linksrr wel te verstaan gemaakt. In werkelijkheid zijn d.e verschillen tussen t'rechtsrt en rrfinksrr in
d.e Pvd.A niet zo groot al-s het wel- eens lijkt" En ook d6t is op het congres onomwond-en uitgesproken. De katalysator voor d.e "vernj-euwingr', d.at is niet d.e oppositie. Aan d.e d.eur van d.e Pvd.A kloppen niet Lar.lrens ten Cate en And.ré TerLouw

d.och de maatschappelijke verhoud.ingen. Het kapitalisme enerzijds, d.e strijd. vart d.e
arbeid.ers and.erzijd.s, d.ie zullen in de toekomst bepalen hoe de partij zich opstel-t. Over het wódr behoef t niet gered.eneerd. te word-en. Nd,óst het kapitalisme
en tegenover d.e arbeid.ers. En er is niemand iri haar geled.eren d.ie d,56r ztjn stem
tegen verheffen zal zomin als er ooit in d.e CPN bij all-e :rrzies ooit iemand. is geweest d-ie protesteerd.e, d.at C"e CPN zich tegenover d.e arbeid.ers opsteld.e. Praten
over het socialisme is één ding, de strijd. van d.e arbeid.ers een dnd.er d.ing. Dat
is het wat d.eze tijd. aan d.e huidige generatie bezig is te leren. Overigens niet
in het congïescentrum van het Amsterd.aJnse RAl-gebouw natuurlijk.
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IIET IS AITIJD tegen het zere been van a,lLe id.ealisten, wanneer wij beweren,
dat de strijd. tegen het kapitalisme in geen enkel opzicht afhankelijk is van d-e
activiteit van id.eali stische partijen r #oeperingen of personen. Iloezeer d.e id.ea-

listen ond.erling ook mogen verschillen (socia,al-democraten, bolsjewiekenl aÍra,ïchisten en alle schakeringen d.aartussen), in é6n d.ing stemmen ze volkomen met

elkaar overeen: hr:n aÍkeer van d.e d.agelijkse belangenstrijd. vanr d.e arbeld.ers. A1lemaal vind.en zet d.at d.e strijd. van d.e arbeid.ers niet moet word.en gevoerd. voor enige verbeteringen binnen het Tànm ya1 t t kapitalisme, maar d.at d.e str{d. gericht
moet zi1n op het tot stand komen van een socialistische maatschappfj" Het ve::vrijt
van d.e id.ealisten aan d.e arbeid.ers i s d.an ook steeds , d.at ze te naterialistiseh
ztjn, dat ze aLl-emaal maar koelkasten, t. v. t s, autor s en electrische roomkloppers
wi}len hebben, maar z:-cln niet d.ruk maken oveï d.e id.ealen var: een socialistische
sa^menLevi-ng. Zonder het te willen en te weten, stemmen ze hj-erin overeen met de
bor:rgeoisier d.j-e blijkbaar een fijnere neus heeft voor d.at wat het kapitalisme bed.reigt dan alle id"ealisten samen. Ook d.e bourgeoisie beklaag:b zícln steed.s over
het materialisme van d.e arbeid ers. Ook de bor:rgeoisie zou gaa,:rne bjj d.e arbeid,ers
wat meer id.ealisme zíen en wat mind.er materialisme. lJie mocht menenrd,at d.it voor
d.e id.ealisten een red.en zou ztjn zLch eens af te vragen, hoe het toch rnrel mogelijk
i s , dat zowel zi j als d.e bourgeoi sie het afwezig zijn van enig id.eali sme bij d.e arbeid-ers betreuren, komt bedrogen uit. En d.at is eigenlijk ook vol-komen begrijpelljk. Het zoeken naar d.e waarheid., het begrijpen van d.e werkelijkheid. van alle dag,
behoort niet tot hr:n taak. De taak van id.ealisten is sLechts het verkond.igen van

het

ideaal.
Het is ja"rnmer voor d-e id.ealisten, dat d.e werkelijkheid. zo vaak roet in het
eten gooit . Zo was het de id.ealistische anarchist Arthur Mendes Georges, die in
'rDe Vrijef' (anarchistisch tijd.schrift) van juni 1966 naar aanleid.ing van het optred.en van d.e bouwvakarbeid.ers in Arnsterd.a.m, tot d.e conclusie }«r,ra^m, d.at rrde arbeid.ersklasse, het proletariaat pas j-n e:m.st die revolutionaire situatie kan
scheppen, d.ie vanrnorgen (14 juni 1966, red. D. & G. )
in het begÍn van d.e mid", hoofdstad. tot een waar
dag nog vertwijfeld.e machthebbers het centn::n van onze
slag- en slachtveld. d.eed. maken.rt Men zal- moeili jk lcunnen beweren, dat de Amster-

d.amse bouwvakarbeid.ers streden voor een sociali stische
zttr stred.en voor hun belangen birrnen d.e kapitalistische

maatschapplj. f ntegend.eel ,
maatschappil, maar de werkelijkheid liet z:.en, d.at hun strijd meteen gericht was tegen a1 of niet vertwijfeld-e machthebbers. 0f bovengenoemd.e geciteerd,e conclusie vs,n A.l!i.G. hem heeft
genezen van zijn id.ealisme en ztjn ogen geopend heeft voor d"e werkelilkheid. van aIle d.ag? Wij betwijfelen het. In fatere nummers vanftDe Vrijeil blijkt d.aarvan niets.
Een andere werkeli jkheid., die roet in het eten d.er id.eal-isten gooit, is te
bespeuren in Spanje. Over de week van de strijd in Spanje (eincl oktober/begin november) schreef K, van Bemmelen een beschouwing in iV=rj Nederland.r' van 11 novem.ber i . f . ilii spreekt d.aarin uitvoerig over cle arbeid.erscomitees. Daarvan zegt hi j
O.A.

:

rrFund.amenteel zin cle komitees kleine groepen arbeid.ersrdie door hrm
collegars gekozen z\nt helemaal los van de officiële stnrktuur van het
staatsvakverbond.. Deze rad.en kiezen op hr:n beurt afgevaard.igd-en in het
komitee voor d.e hele bed.ri j f stak waartoe zi j,behoren, d.at op zijn -beurt
vertegenwoord.igd, word.t i-n een overkoepelend. komitee.
In tegenstelling tot d.e vele ilIegale arbeidersorganisatÍes die sed.ert d.e burgeroorlog met meer of mind-er succes in Spanje opereïen, beantwoord.en de komitees niet aaÍr partijpolÍtieke doelstellingen.Hun pro$ra^uuna

is ve:rrat in

twee

actiepunten: strijd vooï lotsverbetering

va.l:

d.e arbeid.er en verzet tegen repressieve praktijken van het reg"iem. Ze
schuwen d.aarbij overigens el-ke schijn van cland.estj-niteit. Hr:n protest-

6

en verzoekschriften aan d.e regering zin steevast ond.ertekend. door hond.erd.en ]ed.en en ze maken er geen gehelm van wie hun leid.end.e figuren
zÉn. tDe werkgevers hebben hr:n kamers van koophand.el, waarom irunnen v/U
d.an geen belangenverenigfng hebben, buiten het strmd.ieaat?t , zei er
een. ll

Het is dus aan geen twijfel onderhevigr d.at volgens Van Bemnelen de arbeid.erscomitees zuiver gericht z{n op het behartigen van d.e belangen d.er arbeid-ers.
Van enig idealisme is geen sprake. I{iet vooï bepaalde j-d.eaLen, niet voor het socialisme of voor d-e verd.r\jving van Franco s'crijd-en ztit maaï louter en alleen voor
hr-rr belangen. Toch Isnram zelf s cle leid.er van d-e trsocialistische oppositief in
Spanje, Prof . Enrique fierrlo volgens Van Bemmel-en tot d.e verklaring: 'rDeze manifestaties zijn het belangrijkste d.at in Spanje gebeurd. is seriert 1919" De arbeid-ers Konitees zfin d.e óchte oppositie in d-it land-.rr
De konseJcwenti e van d-e ze verklaring i s natuurlijk, d.at d.e id eali s ti sche groeperingen in Spanje met hun oppositie geen gewicht in d.e schaal leggen, d.och d.at
d.e échte oppositie komt van d.e arbeid.ers, die Jouter en alieen voor hun belangen
vechten. 0f d.e id.ealisten die konselcr,rentie zulLen trekken? Wij zÍjn eï van overtuigd , d.at' zi j d.at niet zul1en d-oen, doch zu]Ien d.corgaarr met hun gelamenteer over het gebrek aan id.eaf isme bil cte arbeid ers "
EEN LTEpJE VAN VERI4ITGEry.:-

0P HET CONGRES va^n d.e PvdA heeft
d.rs. Den UyI verklaard., d.at men in de
PSP In ilauthentiek socialistisch verlangen naar vernieui^ringentt aamtref t.
Wij zoud.en hem wil1en vragen: wat is
Cat eigenlijk?
" Af s d.rs. Den Uy1 gerept had. van I n
verilangen naar so ciaLl sti sche vernieuwingen, d.an zoud.en w-ij geweten hebben
waaïover h{ het had.. Wij zoud.en hem eï
d.an op gewezen hebbenl d.at het lied.je
van verlangen alleen niet vold.oende
is en d.at een partij kan blijven verlangen tot ze een ons weegt, maar d.at
een sociall sti sche vernj-euwing van de
maatschapp{ al.l-een maar d.oor d.e str{jd.
van d-e arbeid.ers iot stand. kan komen,
niet d.oor een partij, ook a1 zou lnaar
verlangen nog zo oprecht zrJn, aar,genomen clat zoj-ets allemaal mogeiijk zou
z|jn.
Drs. Den Uy1 echter heeft niet gesproken van een veïlangen naar socia-

listische vernieuwir:gen, d-och van een
rr
socialistisch verl.angen r1a.a,T vernieuwingenrr7 in het mid.d.en latend- wat d.at

darr wel voor een soort var. rfverrrieuwingenrr zoud.en zt jn" S terker, hij heef t

het over 'n rrauthentiek soclali-stisch
verlangen naar verm.ieuwirigenrr gehad.,
wat bfj ons het vermoed-en cLoet on-b-

staan, d-at er oaarnaast d'arr ook een

'rniet-authentiek sociali sti sch verlamgen naar vernieuwingenrt moet bestaa,rr.
Waar hÍj het'rauthentiek socialistisch
verlangen, ertz . tt bii d.e PSP ontwaart ,
ligt het ve::noed.en voor d.e hand., d-at
het t'niet-authentiek socialistisch,
enz." bij d.e Prd.A te vind.en zou zi1n,
Ind.ien echter, gelijk bij d.rs . Den UyI ,
in beid.e gevallen van ver:rietrwingen
zond.er meer en zond.er nadere karakteristiek sprake is, zoud.en wii hem weJ

eens willen \Eagen in hoeverre hetrrerIangen naa,r zrÍlke (au:-aetijk vage) vernieuwingen Itsocialistischil zi jn kant
geheel afgezien van de vraag: authentiek of niet? En wat acht d.rs. Den
UyI bij d.e PSP eigenlijk authentiek?
Bed.oe1t hij een verlangen, d.at authenti-ek is, of acht hU het verlangen au-

thentiek socialistisch? Als het verlangen niet-authentiekr niet echt,
dus onecht zou zljnr d.an heeft men uiteraard. met boerenbed.rog

te

maken.In-

d-ien eehter het -rerl-angen niet échtsocialistisch zou z:Jn dan heeft men
natuurl-i jk'óók met een vervalsing te
d-oen" Dat spreekt, gelijk het evenzeer
spreekt,clat wij, als het om het socia-]-isme gaat d.e isilestie van echt of ver-

st liever niet d.oor d.rs . Den Uy1
zouclen laten uitmaken, aI wiI]en we
hem ztJrr kennis varr verrralsingen niet
be twi sten .
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BEANTWOORDING

'3RUVDET,
ben ik aI sind.s mei 1966 een antwoord op z:-jn trOpeh brief
DE ï{EER
aarr Provo Roel van Dutrmrr sehuld.ig. Dat zí1n manier van denhen typerend. is voor
ItDaad. en Gedachterrwerd mij duid.elijk bij het ]ezen van d.e laatste jaargang van uI^I

blad.. Ik wil d.oor deze nogal sekund.aire reaktie niet al-Ieen ingaan op wat Brend.el in zijn brief aan d.e ord.e gesteld. heeft, maar aa^n d.e hand. van 6 kernproblemen
hoop ik urn frontale botsing over d.e hele l"inie van twee id.eeënwerelden te kunnen d.emonstreren.

1. fs het

pre I e 1qr1 3e! EI?e b! er E u & pe E I ! I e r e ye ls!
-

1

e!?1 r?

posltie van I t proletartaat verand-ert voortdurend. en d.aanmee zijn houding
t . &. v. de be staand.e ord.e . Tot in het mid.d.en van d.eze eeuw verkeerd-e het proletariaat in grote materiële nood. d.ie haar tot d.e strijd. d.reef , d.ie d.es te feLler was
naa:mate d.e nood. groter was. Ma,ar niet al-l-een d.e nood. d.reef haar daartoerook het
revolutionai-r bewustzijn van het proletariaai" Dat gaf aarrt Ltaar worsteling een
mytholog'iese krachtreen perspektief naar een nieuwe wereld.. D. & G. gelooft niet
in dit ( revolutionair) Uei*ustzi jn, altans niet in d.e nood.zaak eïvan, Toch is het
d.it bewustzijn dat het proletartaat tot klasse maakt; een kl"asse is niet alleen
De

een sociaal-ekonomische kategorie maaï ook een sociaal-psychologiese.
De bovenstaand.e vïaag kan bevestigend. word.en beantr.+oord. al-s aan twee voorwaard.en word.t voldaan. Met rtpositierr moet bed.oeld. word.en d.e positie van tt Westeuropese proletariaat tot in het mid.den van deze eeuw. Dit proletariaat moest er
z:-e}:r ten tweed.e van bewust zijn d.at het t t kapitali-sme omver wild.e rjuerpen om een
socialistische maatschappij op te bouwen. Werd. aan d.ie l-aatste voo::rraard.e niet
vold.aan, d.an bleek het mogelÍjk d.at het proletartaal aI]een in d.ie povere zín revolutionair optrad. dat het bereid. was fascistische leid-ers te volgen op het I'd.emokratieserr kapitalisme te vernietigen en een rechtse d.ikiatuur te helpen vestiBënr of het bleek mogelijk d.at het I t d.emokraties kapitalisme rustig liet voortbe staan,

De inhoud. van het begrip proletariaat is in d.e loop van d.e tijd verand.ert.
proletariër van nu heeft met cle proletariër van 100 jaar geleden .nog uslechtsff
gemeen d,at hi j in loond.ienst werkt, uitgebuit word.t en verr/reemd. is. Loond.ienst t
uitbuiti-ng en velrrceemd.í-ng zijn niets d.an theoretiese begrippen d.ie wrj op d.e werkelijkheid aanleggen. Vanuit het oogpr.mt van d.e revolutie ztjn ze slechts van belarrg in zoverre als het proletariaat ze al-s veïhrerpelijk erra,art. Helaas aksepteert het proletariaat van vandaag het begrip loond.ienst, gebnrikt het I t begrip
uitbuiting met ironie en gebmikt het rt woord. vervreemd.ing helemaal niet.
Het proletariaat is vand.aag tevred.en: hij is cle kleine bezittel? va^n autoos,
ijskasten en televisies geword.en. Dat I t tergelijkertijd. een gevoel va^n ontevredenheid. heeft kan sLechts verklaard. worden d.oor het aanleggen van begrippen d.ie het
ni-et kent of verwerpt ( vervreemd.ing, uitbuitingr verslaafd.e konsumentendom) .
Voor zover het proletariaat strijd.t, strijd.t het !n d.e bestaand.e ord.e voor eisen
van kwantitatieve aard. (meer loon, vakantie, vri;e-ti;a) en niet er tegen. Het is
mogelijk d.at de eerste strijd t.z,t, zal omslaan in de tweed.ey ooàï krachtens d.e
huid.ige positie van hettrproletariaattf lijkt me d.at niet onvoorwaard-elijk nood.zakelijk. De gemid.d.e1d.e werla:.emer van varldaag meent in d,e laatste instantie ond.arrks
aLlerlei gekanJ<er toch belang te hebben bij het handhaven van d.e bestaand.e orde.
De stelling va,n D. & G. d.at het proletariaat d.e enige revol-utionaire klasse
De
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is bestr[jd. ik. Niet aI]een is het in west-eu-ropa op d.it moment in t t geheel niet
revolutionair, er komen and.ere klassen op d.ie wat revol-utÍonaire kracht betreft
meeï beloven: het provotariaat en d.e intellektuelen (ait werk ik onder vraag 6
nad.er uit)" Jn d.e d.erd.e wereld. en eki.ers (fret zwarte proletariaat in d.e V.S.) i.
het proletariaat inclerd.aad. revolutionai-r, maar zelf s hier is het niet d.e enige
revolutionaire kl-asse. De boeren lijken me minstens even revolutionair.

De ontwikkelÍng van d.e produktie-verhoudingen vereenvoud-igd.e d.e klasse-tegenstellingen in d.e negentiende eeuw tot een strijd. van het proletariaat tegen d.e
bourgeoisie. In d.e twintigste eeuw werd zti gekompliseerd d.oor d.e opkomst van
nieuwe klassen: eerst de managers, in d.e tweed.e helft van de eeuw het provotari-

aat.

Ik vrees d.at uw toepassing van het d.ialekties materiali-sme met als resuLtaat d-e konkLusie d.at het proletariaat nu evenals in de vori-ge eeuw d.e enige ïevolutionaire klasse is d-oor Marx vulgair zou word.en genoemd-.
2. I s al-le verzet kl-asse-vetzet?
Ja, zegt Brend.el in z:jn brief . Dit betekent dat aIle oorzaken van alle konflikten van d.e mensen uiteind.elijk temg te brengen zlJrr tot d.ie ene: de klassenstrijd.. ïs d.at werkelijk d.e enige motor d.ie ons drijft?
In mezeLf voel ik nog een heleboel and-ere krachten aan het werk. Mijn individuele kreativiteit word.t b. v. geprikkeld. d.oor d.e d.rang me van and.eren te ond.erschej-d-en, d.oor het verlangen naar vroulren, C.oor aLlerlei krachten d.ie ik niet
bewust ken maaï \{aarvan Freud Ce d.ood.sd.rift noemd.e en Ad}er de d.rang om mijn mind-erwaard-igheid.sgevoelens te kompenseren.

Ontkent D" & G. aI deze prikkels d.ie niet d.irekt d.oor d.e produktie-verhoud.ingen worden beïnvloed.? f s alIeen het histories en d.ialekties materiaLi-sme in
staat ons hand"elen te verklaren? Dat zou een ontkerueing van a1 het irrationeJe
in d.e mens irÈroud.en. En een ontkenning van het rationele ! \,'/ant het is tenslotte
d-e menselijke ratio d.ie de schepper van aI or7.ze prod.ukten, produktie-mid.d.e1en en

prod.uktie-verhoudingen

is.

De materiële ond.erbouw en d-e geestelÍjke bovenbouw beÍnvloeden elkaar lÍed.erzijd.s en zí3n ond.enkbaar zond.er elkaar, Zond-er inst:rrnentarir-:m kan de ingenieur
niet werken en d.e machines word.en niet uitgevond.en zond.er ontwerpers. De ond.erlinge afhankelijkheid. van materiëIe ond.erbouw en geestelijke bovenbouw ontkennen
is de zelfstarröigheid. van or;Ze geest en ons scheppingsveflnogen ontkeru:en.
Het verzet van d.e mens is elementair en karakteri-stiek voor ons bestaan.
Ook in een klassenloze ma"a.tschappij zuf 1en we red.enen voor .verzet vind.en.
3 . Wat i s d-e be tekeni s vaJI id-ealen?

Dat zL j t samen nret and.ere oorzakerr, ons d.ri jven, omd.at wij in d.e verwezenl{king ervan ons belang menen te zien.
Het id.eaal van een 18- jarig Zweed.s meis j e was het f igur:r van d.e Engelse
tiener-id.ooI Twigry. Ze nam een streng d.iëet, vermagerd.e en vermagerd.e tot ze
eraan stierf . Het id.eaal van mil-joenen volgelingen van Hitler wa,s het Derde RÍjk.
Zij stred.en voor hun Fiihrer, offerden z:-cln op en voor zover ze rriet sneuvel-d.en
krnranen ze in d.e grootst mogelijke materiëIe. ell-ende terecht. Vele rijke intellektrrelen uit d.e vorige eeuw had-d.en het socia1.j-sme a1s id.eaal . Zii sehorrl<en hr:n bezittingen weg en stierven in sommige gevr:,1len een martelaarsd.ood.. Ik wil hiermee zeggen d.at een. ideaal- een geesteli jk belang is voor d.e mens, d.at even zwaat
kan wegen aIs een materieel belang. Deze twee soorten belangen hoeven elkaa,r helemaa] niet te dekken of te kamoefleren. De voorbeeld.en die ik gaf wijzen erop
d.at d-e id.eeëIe belangen van d.e mensen vaak openlÍjk en bevn'rst in strijd. zijn met
hun materiële belangen.
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ItKultuurtt hoeft

d.aarom ook geen getrouwe afspi-egeling te ztin van d.e maatj
heersend
e prod.uktie-verhoud.j-ngen. Brend.els stelling dat een rotte
schappi en d.e
maatschappij nood.zakelijk een rotte icultuur met zich mee brengt 1Íjkt me lang niet
algemeen geI{ig. AIs d.eze ste}1ing waar was, d.aï} zou d.e lcultur.r d.ie tot dusver
voortgebracht is bijna zond.er uitzond.ering rot zirrt want d.e mensen-maatschappij is
d.at vri jwel d.e hele geschied.enis d.oor geweest. Maar d-e waarheid is dat zelf s bii
uitstek rotte maatschappijen hoge kuLtr.rren hebben voortgebracht. Het feodale en
zieke Frankrijk van Lodewjjk de XïVe heeft alle grote d.enkers van d.e Verlichting
voortgebracht, het smerigste kapi-talisme van d.e 19e eeuw bracht d.e grote socialistische theoretici voort, het ten ond.ergang ged.oemd.e Tsarisme Dosto j ewski,
Tdstoy, Moessorgski enz. er1z., de volkomen lsachteloze Weimar-republiek Dad.al
d-e expressionlsten, Brecht, Tucholslqf onz. erLz. Ik stop ? rna,ar ik kan elke J-ezet

van D. & G. met voorbeeld.en overstelpen.

gritlig en gekompli-seerd. om door eenvoud.lge
materialisme gevangen te kr.rn:nen word.en. Zo
er al historiese wetten bestaan, dan ztjn d.eze wetten gebond.en aarr allerlei voorwaard.en en maa^r van beperkte toepasbaarheicl"
D. & G. is trouwens zelf van id.ealen d.oord.renkt. Wat brengt u ertoe om geId.
en vri j e ti jd. aan d.e uitgave van een krantj e op te off eren? Niets d.an id.eeële belangen: geloof in d.e arbeid.ersklasse, hoop op d.e toekomst van een rad.en-maat-

De mensel{jke ge schied.enis is te
method.es a1s dialekties en histori es

schappij enz.

4.

Had.

Marx een ethos?

Ja, het ethos d.at d.e mens zi-cnzelf moet word.en. Dat hij z:-cln niet moet laten
van ztJr. produkten, d.at hij ztjn eigen geschied.enis moet maken. Dit ethos Lees ik uit zijn werk.
Marx brengt d.it ethos in d.e vo:rn van een analyse van d.e maatschappelijke
ontwikkeling. Door d.e nadruk op de wetenschappelijkheid van ztSn analyse te leggen
kamoefleert hij ztjn zed.eI$ke inspiratie. HU stelt het voor alsof zirr ethos geen
willekeurig en subjektief patroon van, morele wa"ard.en is, maar alsof het saJnenvalt met zijn analyse van maatschappij en geschiedenis. Toevallig is Ma:rrr analyse
vatrl d.e maatschappij er een d.ie op het kommr:nisme uitloopt, een maatschappij waarin
d-e mens niet langer vervreemd- is, d.e mens zlchzeJ'f word.t en zin eigen geschiedenis maakt. Wie niet d.oor d.eze toevalligheid. heen wil z:-en zal zi-ci;r a1tÍjd- met d.e
techniese details varr Ma:-rt ar:.a1-yse bezig moeten houd.en zond.er veel belang te
hebben met d.e ethies-hr:manistiese bood,schap erachter.Vol.gens nij heeft lv1arx nj-ets
arrd.ers ged.aan d.an z:.;n etho s in d.e geschied.eni s van d.e mensheid. pro j ekteren in
zijn poging om d.e (tiegelse) fiLosofie aan d.e aard.e en d.e mens te bind.en.
We1 d.egelijk wees l{am d.e weg naar het socialisme. \{aarom and.ers zou hij z,jc}n
ingespannen hebben voor politieke organisati-es zoals d.e fnternati.onale en d,e
Kommunistenbond.? hlaarom zou hij het KommunistÍsch Manifest geschreven hebben? 0m
d.e arbeid.ers te z,eggen d.at het resultaat van d.e kapitalistische ontwikkeling het
socialisme zou ztJnr of z1j het wild-en of niet, ongeacht wat ild.eze of gene proletariër t Ja het hele proletariaat zich voorstelt'r?
Marx wilde d-e arbeÍd-ers aaRsporen tot strijd. tegen het kapitalisme en tot
opbouwen
het
van een socialistische ord-e. Hij was een opmier en geen sehoolmeesterend.e betweter. Het maïxj-sme is een aktie-filosofie, d.at in ivlarxr stellige
verzekering d.at d.e ontwÍkkeling naar het social-isme ged.ete::nineerd. 1s een ekstra
stimulans en vertïouwen vond.. Deze kombinatie van d.eterminlsme en aktie-fiLosofie, die een beroep op d-e wil deed., hieId natuurli jk het gevaar in dat zi-i met
ztchzeLf in strijd. zou komen. Een hartstochtelijke oproep tot strijd. (Uet Kommwristisch Manifest) wordt overbodig a1s d.e komst van het-socialisme toch al vast
staat (las Kapital etc. ) . Maar misschien is ook d.it een voun van dialektiek.
In d-e Marxistische filosofie is het logies d.at errn voorhoed.e is. Het proversrreemd.en
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massa. De ïnternationale was in Marxt tijd
d.e voorhoed.e
De voorhoed.e stel-t d.e arbeÍd.ers het Bee1d van
ogen
d.e Revolutie voor
en beïnvloed.t zo hixr optred.en (want optred.en kr:ru:en zrJ op
duizend- manieren! ) . Propagand.a is vooï d.e voorhoed.e onmisbaar.
Politieke belangstelling is een barometer voor het sociale bewustzijn van d.e
arbeid.erskl-asse. Ik zie niets verheugend.s in het feit dat het Ned.erland"se proletariaat zo weinig belang stelt in d.e oorlog in Vietnam. Het is een van Cie afschuwelijke oorl-ogen geworclen d.j-e d.e hele mensheid. d.irekt aangaan, omd.at ze het
voortbestaan va.n onze kultuur op l-osse schroeven zetten. ïn d.eze omstand.ighed.en
te zeggen dat het juist mooi is d.at het proletariaai; frde politiekft aarl d.e bourgeoisie overlaat is een voLkomen steriele konseptie, waar d-e bourgeoisie overigens vooï in zrn hand.en zal- klappen. Het is trag"ies genoeg d-at he'r, proletariaat
ztcl-t passief voeltrtoeschouwer bij d-e grote wereid-gebeurtenissen zond.er enig verlangen in te gri jpen. Terwi jI het proletariaat d.íe mogelijkheid. wel heeft ! Als de
munitie-fabrieken in de V. S. gingen staken en de sold.aten weigerd.en zou het met
d.e oorlog snel genoeg ged-aan zrjrt. AI het be staande als redelijk aanvaard.en, zoal s
D. & G. blijkbaar d.oet, is een stap terug naar Hegel en het is alldtehalve Marxisties omd.at voor Marx d.e bestaand.e werkelj-jkheid onred.el-ijk was en d-oor ons Íngrijpen de toekomst red.elijk mcest word-en.

letarlaat zel-f is

d.e voorhoed.e

van

van het proletariaat.

5. ilcrsl-L9rlr-9r-lrg!z§

d-e

marxi sten?

In d.ie zin dat ztJ Marxr -bheorie geaktualiseerd. hebben. Zij deden een poging
het proletartaat aan d.e macht te brengen. Dat hun d.at uiieind.elijk niet gelukt is
ligt aan d.e manier waarop zii dat wilden en d.e omstandighed.en waaronder hrrn poSing plaatwond,. Maar lvlarxr essentiële inzichten: d.at de klassenstrijd de motor
van d.e voomitgang is, d.at de kultuur ztch vormt naar d.e materi.ëIe grond.slagen
van de maatschappij, dat het proletariaat een d.iktatuur over de bourgeoisie moet
instellen, d.at het proletarlaat tenslotte alle klasse-tegenstellinÉIen ("r, de politieke uitdrukking d.aarvatrr, d.e staat) za! opheffen, onderschreven zij. Daaraan
is bij bestud.ering van hirn geschriften niet te twijfelen.All-een waren zij misschien
in zoveïre geen marxist, dat zii d.e Kommr:nistiese Partij een te grote ro1 toekend.en. Maar ook d.at is twijf elachtig a1s j e kijkt naar Marxr ceniralisatie van de 1e
Internationale o.1.v. een tenslotte zeer machtig centraal komitee.
6
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itI,a misère d.e Ia Philosophief r : 'f Het weefge touw roept een
maatschappij met feod.ale heren te voorschijn, d.e stoommachine een maatschappij met
industriële kapitalistenrr . Wat voor maatschappij roept een computer te voorsehi,jn?
Ik ben bang dat d-it een maatschappij zal. word.en d.ie beheerst word.t d.oor een klasse va^n. managers, waaï tegenover een grote massa van werklozen komt te staan.Deze werkloze massa zal- vooral- bestaan u-it jongeren, omd.at d.it d.e groep is die het
eerst d-oor werkloosheid. getroffen word.t,Zi zullen de psycholog-iese behoefte hebben d.e arbeld. d.oor iets and-ers te veïvangen (b.-r. d-oor spel)
om in opstand. te
komen tegen d.e almacht van d.e manageïs. Zo vorrnen ztj wel een"r,
sociaal-ekonomiese
als een sociaal-psychologiese klasse. Ik noem d"ie klasse provotariaat omclat ze
niet in loondienst werkt en provoceert.
Ma:::r sehri

jf t in

De voorlopers van d-eze kl-asse bevind.en z:-clt a} ond.er ons. Niet alleen d.e
provoos, maar ook d e stud.enten van West-Ber1i jn, Spanje, Straatsburg, Berkeley,
de hippies etc. Deze bewegingen zijn nu nog i-:'rcid.enteel maar zullen met d.e triomf
van de automatie gewoon word.en. Meesmuilen net Leonhard. Huizinga over het verd.wijnen

van d.e beweging Provo

lijkt

me voorbarig,

De intel-lektuelen zu]Ien eveneens enorm in aantal toenemen d.oor het massale
d.at d-eze generatie ontvangt en de volgend.en nog in sterkere mate zullen
ontvangen. Kennis kan een revolutionaire invloed- hebben en daarom vellÍuracht ik
dat vee] intellektuelen zich in d.e toekomst zulIen aansluiten bij het verzet van
ond-errnrijs
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het provotariaat. Deze trend. is trouwens nu aI d.uidelijk ztdntbaax in

A.merika,

Europa en Rusland..

Het toekomstige provotaríaat zal sarnen met d.e inteLlektueLen en het proletariaat vart d.e d.erd.e wereld d.e fimktie van het voo:malige proletariaat van de
oud.e wereld overnemen. Dit i-s het perspektief wat ik zie en Ík mis dat perspektief bi j d.e verheerli jking van de orrafharikelijke strijd. van d.e arbeid.ers d.oor D. &
G. Natuurlijk waard.eer ik d.eze laatste strijd. ( ik weet we1 d.at d.at slechts uw verachting oproept), maar ik zi..e er geen toekomst in.
Ik ben me ber^mst d.e opgeworpen vra,gen alleen maar schetsmatig beantwoord. te
hebben. Uitputtend.e behand.eling zou leid.en tot het schrijven van evenzovele boeken. (Overigens heb ik over d-e laatste rrtaag: ind.erd.aad een boek geschreven, ttHet
Witte Gevaartt) . Ik hoop oprecht veel van urd repliek te iflinnen leren.
Roel van Duyn

Z E S

A N T WO OR D E N

ROEt

VAN

A A

N

DUYN

0P EEN rrOpen brief", waamee een onzer ma^kkers zích n.in anderhalf
geled.en inttDaad. en Ged.achtetÍ tot Roef r* ioyn richtterheeft d-eze d.oor b{jzondere omstand,ighed.en thans pas }«:nnen antwoord.en. Hjj heeft
d.at ged.aart met het voorafgaand stuk in d.e vorm van zes vragen en zes
antwoord.en d.aarop van zijn kant. Onze antwoord.en op d.ezólfd.e vragen zald-e lezer hierond.er aantreffen. Wij schrijven; r?onze antwoord.enrt. ldij bed.oel-en d.aa^::mee: de antwoord.en van de gehele D & G-reCactie. Roel vatrr
Duyn toch roert in zijn stuk véét meer aan dan d.estijd.s in d.e rt0pen
brief rr a,arl d.e ord e werd. ge steld., hetgeen ui teraard. zt jn goed. re cht i s .
Hii is zich van d.at ?rmeer't ook bewust. IIij richt zteh d.uidehJk niet a}Ieen tot d.e ttOpen brlef"-schrijver, maar tot onze gehele groep. Hij wil
aanl d.e hand. van zes tfkernproblementÍ het verschil- d.emonstreren tussen
6nze opvattingen en d.e zijne. Vandaar d.an d.at hetgeen volgt een onpersoonlijk karakter d.raagt. I{iet slechts de sa.menstelfer van d.ertOpen
briefrt ; rlia€,r ied-er onzer zou het hebben kunnen schrijven.

jaar

+
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ottze beantwoord.ing zullen wij Roel van DuSm op de voet volgen.
Met dien verstand.e echter, d.at wíj ons voorstellen de zes problemen die
hij aanroert op zijn minst tweemaal te behandelen: één:maa1 zeer beknopt
en éénmaal in een wat uitvoeriger toelichti-ng. Wij doen dat te::'riille
van d.e duid.elijkheid.. De zaken d-ie hU aansnijd.t hangen na^nrelijk zeer nauw
semen. Het zal blijken - menen wij
d.at een rf toelichtJ-ngrr soms pas in
het totaal van onze ziensw-ijze zijn juiste plaats kan krijgen. Voorts zal
Roel van Duyn beffipen, d.at het ons onrnogelijk is a1le door hsn n-engesned.en zaken uitputtend. te behand.elen. Zoud.en we d.ót willen d.oen, d.an
zoud-en we daaraan minstens d.rie nummers val: frDaad. en Ged.achterr moeten
wijden en d.at is natuurLljk ond.oenlijk.

++

En hier d.an allereerst een
gen van Roel van Du5m.
1.

+

kort en zakelijk antwoord. op d-e zes vrà.-

Is het proletariaat lcrachtens zi.in positie revoLutionair?
Dat hangt er van af , wat men ond.er frrevolutionair?t verstaat. Verstaat men

4^

l1

d.aarond.er: een bepaald.e maatschapp$-opvatting toeged.aan, verrruld van d.e wens een
eind.e te maken aan d.e bestaand.e ord.er getÍpeerd. d.oor een bepaald. ?tber,,nrstzijnrr,

enz., ertz,, d.an is het proletariaat n i e t revolutionair en d.an is het ook
nooit revolutionair geweest, ook niet vó6t het mid.d.en varr d.eze eeuw en evenmin
in d.e voorafgaande eeuw. A1s wij d-e vraag niettenj-n bevestigend. beantwoord.en, d.an
bed.oelen wi j daa:rmee, d.at d.e maatschappel{jke positie van d e arbeid.ers nu eenmaalzo is, d.at vri jwel a1 hr:n actÍes hen 6ngewi1d. en ónbedoeld. in conf lict brengen

burgerlijke samenleving a1s zod.anig en d.at ztj met hr.rn optreden, ook ind.ien
niet in het minst ve::moed.en, hetzi j een direct, hetzij een mogelijk gevaar
vo::tnen voor d.e bestaand.e social-e ord.e.
2, 1s aIle verzet klasse-verzet?
Nee natuurlijk, Toen d.e schrijver van d.e rrOpen Brieftr die vraag in bevestigend.e zin beantwoord.d.e, d.eed- hij d.at in beperkter verband.. Hij bed.oeld.e: all-e verzet,
d.at ooit in het verled.en een bed.reiging vornde vooï een gevestigd.e ord.e en e1k
verzet , d.at in het heden een bed.r:eiging vooï de heersende samenleving vo:mt, is
het verzet van d. i e kl-asse, wier ond.erd.n:kking lnet ,tezenli jk kennerk d.ier samenleving uitmaakt. t t Slavenstelsel- bestaat, waaï men er slaven op na houd.t; t t
feod.alisme word.t gekerrnerkt d.oor d.e lceechting va^rr óe d.erde stand.; het wezenlijke
kennerk van het kapitalisme is d.e uitbuiting van het proletariaat, Bed.reigd word.en slavenstel-sel, feod.al-isme en kapitalisme d.oor het verzet van respectievelijk
d-e slaven, d.e d.erd.e stand. en het proletariaat.
1 . Wat i s d.e tretekeni s van id.ealen?
Wat hun betekenis ook aroge zí1n - en natuurlSk hebben zli een betekeni-s d.e
wereld. hebben zLJ nog nooit -rerand.erd.. Nj-et het ideaal van de menselijke vr\jheid.
is hetr dat een eind.e gemaak*u heeft aar. de slavernij in c1e zuid.elijke staten varr
Noord--Amerika, maar het belang van d.e kapital-istische ond.ernemer. Geen id.ealen
met

ztJ

d.e

d.at

XIru ond.er de guillotine gebracht, maar d.e economische belangen
van d.e bourgeoisie. Rijke intellectuel-en mogen er - zoals R.oe1 van Duyn opmerkt rrsocial-istische id.ealenrt op na gehoud.en hebben, het socialisme is d.aard.oor nog
geen stap d i chterbij gekomen .
4. Had. Matl qen ethiek?
Ja, zegt Roel van Du5rn. Nee ) zeggen !dj, tenrninste iriet in d-e zin, waari-n I t
door Roel van Duyn bed.oeld. wordt. Ma::r, zegt Roel van Duyrr, wilde d.e arbeid.ers
aansporen to t strljd. tegen het }capitalisme . Nee , zeggen dj , d.at 1ag hem verre . De
arbeiders streci.on trouwens in d.e zín waarin wij het zopas (z:,e antwoord. 1 ) rrlteengezet hebben - aI tegen kret kapitalisme lang voord.at lularx zelfs ma,ar geboren
Ív\Ías. Dat hij voor d.e opbouw van een socialistische ord.e zov ztjn geweest hlzelf
ontkent het nad.n:.kke1i jk!
is een misverstand. Dat z:-Jrr (Marx' ) analyse van d.e
maatschappfi vermengd. zott zijn met een ethischertbood.schaprr is in strijd. met vrijwel
elke regel , d.ie Ularx geschreven heeft. Dat i{larx een "voorhoed.erf ttlogischtt vond.
word-t weersproken d.oor cl"e kriti sche wijze , waarop hij ztch over zot n voorhoede uitgelaten heeft" Dat poIÍtieke belangstelling een 'barometer voor het sociale bewustzijn van d.e arbeid.ersklasse zov wezeyL, is tn stel1ing, d.ie d.oor lviarx met grote scherpte is bestreden.
5. Waren Lenin en Trotzk:- mami-sten?
In geen enkel opzicht. Hu:: filosofie is het burgerlijk materialisme. A1 hun
overige concepties zijn d.e in marxistisch jargon verpakte theoretische rrttdr.ukking van d.e bijzond.ere problemen der rijpend.e Russische revolutie, die een burgerIijke revolutie was. Dat ztj zoals Roel van Du5m beweert een pogang deden het
proletariaat aatrt d.e macht te brengen is pure fantasiq van Roel- van Duyn. Zi wild.en de bolsjewistische partij aan de macht brengen en zti d.eden wat 211 kond.en om
machtsvorming d.oor d.e arbeid.ers te verhind.eren.
hebben Lod.ewijk

6. Wat is de functie van het provotariaat en d.e intelLee.tuelen?
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De menselijke samenleving stelt d.e productie voorop. Zond er productie zou er
geen menselijke samenleving ztjn. Natu-.r1ijk prod.uceert d.e holenmens zijn voedsel en
zijn primitieve kled.ing op een andere manier d,an d.e veetelers en de land.bouwers
van een later tijd.perk en d.ie d,eden het weer anders d.an d.e mens in d.e industriële
samenleving. Maar geproduceerd. werd. er! KLassen ond-erscheid.en zich van elkaar
d.oor d.e wijze, waarop zti bij d.e prod.uctie zijn betrokken. $/ie niet aan d.e produetie
deelneemt vormt géén klasse op zídnzel-f , zoals RoeL van Du;rn verond.erstelt. Men
spreekt nooit - en terecht niet vatrr d.e klasse d.er werklozen. Men heeft het oveï een werkloze arbeid.er of over een werkLoze intellectueel, d.at wil zeggen over Ii-ed.en, d.ie op grond. van afkomst, opvoed.ing, enz. eyrz., hetzij rrit de €rre I of
uit d.e and-ere groep d.er aan d.e prod.uctie deelnemenden afkomstig zijn. Stud.enten
behoren - d-e amtzalíge pogingen tot ttverproLetariseringrt varr d.e universiteit ten
sp1jt practisch altijd tot d.e burgerlijke klasse.Dat z\ er soms rad.icale derrkbeeld.en op na houd.en zegt niets omtrent hrrn klasse. Het is een d-waling van Roel van
/.
Duyn ( zie ook ond-er 3 en 4) , te menen, d.at 'rd.enkbeeld.en" d.e klasse bepalen. Dat
doen uitsl-uitend. d.e maatschappelllke verhoud.ingen, d.at wil zeggen d.e verhoud.ingen
van het prod.uctieproces. Alleen wie die negeert en d-aa::mee dus feitelijk d.e kl-assekenmerken negeert ltan tot de stell-ing komen, d.at de intellectuelen een revolutionaj-re rrflxlctie'r te vertml,len zoud.en krijgen; alleen wie d.ie negeert kan het
Itprovotariaatrf als eenftklassert opvatten. Wij achten d.at in strijd. met de maatschappelijke real-iteit d-i-e w{ om ons heen zien.
+

+
+
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HTINGEN

1. Het proletariaat wil het kapitalisme niet omveï r/'rerpen en heeft dat nooit gewild. fn d.ót opziclnt is het proletariaat zlchzeJf gelijk gebleven, aI is het
volkomen traar, d.at d.e arbeid.er va^n nu op geen stukken na d-ezelfd.e is a1s d.e
arbeid.er van voorheen. Warureer RoeI van Duyn gelooft, d.at het proletarta.at in
het verled.en uit grote materiëIe nood. tot revolutionair verzet kvram, d.an vergist hij zíc}:r. Hoe groter d-e materiëIe nood., d.es te gerÍnger het proletarische
vevzet. In d.e erisistijd. van d.e d.erti6Ser jaren was er van klassenstrijd van d.e
arbeid.ers veel mind-er sprake d.an in d.e zogerra"arLd,e welvaartsperiod.e van na d-e
oorlog. Waamit spruit het verkeerd.e d.enkbeeld- van Roel- van Dulm voort? Hieruitz dat hij de d.agelijkse klassenstrijd. van de arbeid.ers om een betere positie
in het kapitalisme niet voor ftrevolutionair verzettr aanzietl €erl warihoopsrevolte al-s die va.ri d.e Silezische wevers in 1844 wellicht wél. Of een Marx bi jvoorbeeld. d.ie rileversopstand. d.an niet van grote betekenis heeft geacht? Dat
heeft hij, maar alleen omd.at d"ie opstand. ond"eirnomen werd. d.oor mensen van een
bepaald.e klasse en d-oor dót feit al-leen (en verd.er d.oor niets) iets van toekomstige ontw-ikkelingen en tegenstellingen l-iet zi.et:r.
llaar d.e arbeid.ers altijd. voor gestreC.en hebben en \raarrroor zLJ nog d.agelijks strijd.en, d.at is: een groter aand.eel- in het maatschappelijk product, in d.e
nationale rijkrlon en tegemoetkoming a,an hun wensen op het gebied. van wat men
d.e securtd.aire arbeid.svoor\,,raard.en pleegt te noemen: vr{e t1jd, pauze I s, af schaffing van het boetestel-sel e.d.. Alleen: naazmate t t kapitalisme ztch ontwikkeld.e zi1n d.e concrete objecten liaaïop z:-ch hun rvensen richten niet d.ezelfd.e gebleven. Vroeger wild.e d-e arbei-d.er een woninkje inplaats varr een krot of hij
wild.e een fiets. Nu wi1 hij een flatje, een auto, een ijskast en een televisie,
Roel van Duyn zal zeggen3 hij heeft het ook alJemaal gekregen. Ind.erd.aad.. Maar
vand.aag reed.s schept I t kapitali-sme nieuwe behoeften. Morgen za:-- hjj meer wilIen. Bi j zijn strijd. om meer botst hU op het kapitalj-sme. HIJ, niet een and.er.
Elke niet-arbeider, d.ie d.e berrced.igi-ng van onver\ru1de wensen of behoeften nastreef t, staan d.aa:sroor kapitalistischetf mid.d.elen ten dienste, dat wil zeggen mid.d.elen, d.ie in overeenstemming zijn met de algemene geest van de maatschappij. De arbeider kan het alleen maar via zin loonzakje, d.oor ztch co11ecrf
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huid.ige bestel volïnen.

die uitgerekend.

d.e

Daar komt dan nog iets bi j. Dit na^neli jk, d.at d.e enig mogelijke organisatievonn van d.at verzet een organi-satie van d.e arbeid.ers zéLf - hem terstond in
confl-ict brengt met d.e bestaand.e samenleving. Niet voor niets zej- mr. Ensing,
d.ie voor d.e gemeente Amsterd.am optrad,toen een aantaf trammannen d.at gestaakt
had. zijn zaak voor het scheid.sgerecht braeht, d.at een 'twtldeil staking een revol-utionai-re daail wasrd.ie niet getolereerd. kon word.en. Roel van DuSm zal zeggeÍrr d.at fthappeningstt bij het Lieverd.je evenmin getolereerd. werd.en. fnd.erd.aad.
Het verschil- is, d.at men in d.e trhappeningsrt een gevaar zag voor d.e openbare
ord.e, in d.e wild.e staking van d.e tramman::en en van and.eren d.aarentegen - en
terecht - een gevaar voor d.e s o c i a 1 e orde!
0m tenrg te komen op het typische veïschif tussen een arbeid.er en een nietarbeid.er: een intellectuele beoefenaar van een vrlj beroep, d.ie een auto kopen
wi.1, komt niet in botsj-ng rnet het kapitalisme; een arbeid.er d.ie hetzelfde wil
komt dat wél, ook aI is hij op d.ie botsing helernaal nÍet uj-t. DAt is het kenmerkend.e verschj-l tussen een arbeid.er en een niet-arbeid.er. Daarin ligt het
wezenlijke kerurerk van d.e proletarische positie, In ri.ie z:.t:r is d.e strijd. van d.e
arbeid.ers krachtens hun po sitie een omwentelend.e striJd.. 0f d.e betrokkenen
z:-cln d.aanran bewust ztJn of niet heeft er totaal niets mee te maken.\alat zty eigenlijk willen is een tans and.ere zaak, Dacht RoeI van Duyn, da+, d.e buschauffeurs in 1960 uit waren op . rt'revolutionai-re machtsvo:mingrf toen zal weigerd.en
uit te rijd.en en een eigen stakingscomité vormd.en? Heus t zè stred.en precies
voor d.atgene wat hij als een teken van rlverburgerlijkÍngrr beschouwt. Niettemin
beschouwd.e d.e toenmalige regering-De Quay d.at stakingscomité aIs een macht,
waarnee zij wild.e ond.erhand.ef en,
Tenslotte, Laat rloeL van Duyn ztdn eens rekenschap geven van het volgend.e:
een arbeid.er d.ie belangstelling heef t voor z. g,. socialisti-sche, pacifistische ,
hr:manitaire of weten wi j veel wat voor id.eaLen, d.ie word.t d.oor d e br.rgerli jke
id.ealisten hemelhoog geprezen, Zodta echter een arbeid.er het beter wil- hebben
word.t hij met weten r,uij wat voor ven^rijten allemaal overstelpt" Det is karakteristiek er: het is al-lerminst nieuw. Wat men de arbeÍder altijd- het meeste kwalfik genomen heeft d.at is wat men ziln materiaJisme noemde. Juist dat, ja zeg
maar gerust trplatterr materialisme zal de maatschapp$ verand.er€n.
2. In een slavenstaat als d.ie van Rome kend.e men naast d.e sfaven nog een groep
als bi jvoorbeeld d.e plebejers, d.ie vaak hef tige conf-Iicten met d.e patriciërs
had.d.en. Maar bedreigd werd. Rome nooit d.oor d.e plebejeïsrd.och aLleen mElar werkelijk door d.e grote slavenopstand.en, zoals d.ie op Cicilië of d.ie van Spartacus, waartegen zi-dn dan ook patriciërs ón plebe jers gezamenlljk tevreer stelden.

3.

Zou RoeL van Duyn soms willen opr:rerkenrdat in ónze sa^menl-eving het proletariaat ztch in het geheel niet tegen rt kapitalisme verzet? Ja, d.at wil hij 1nd.erd.aad., Ons antwoord.t Iuid.t, d.at ook de arbeid.ers z:-c}.:- verbeeld.en, d.at ztJ
niet tegen het kapitalisme strijd.en, d.och al-leen maar voor hr:n auto of hun iiskast of tegen een hogere snelheid. van de lopende band.. Maar juist a1s nJ voor
auto of ijskast vechten, vechten z\) tegen het kapitaal, hoe grag overj-gens d.e
auto- en de ijskastfabrikant wiIIen, d"at z5 hr:n producten kopen'
Als Roel van Duyn voor d.e betekenis van id.ealen een lans breekt, d.art wijst hii
op de groeptrDaad. en Gedachte't,heft bezwerend" de vinger op en roept: Ïn feite zijn ju1lie toch ook id.eal-isten. Jullie blad. word.t belangel-oos gevu-Id en
d.oor d.e offervaard.igheid. van d.e lezers in stand gehoud.en. J a, zeggen wjj, maa,r
wat heeft d.at te maken met d.e opvatting, d.at idealen de wereld. veranderen of
met een id.ealistische filosofie? Niemand.al ! Wat and.ers zou het z:.jn, indien d.e
groep "Daad- en Ged.achteil van mening was, d.at gii de kapitalistische verhoud.in-

gen kon verand.eren. I[aar dat meent onze groep bepaald niet!Onze overtuigang

t)

is; dat alleen de kLassenstrijd. van de arbeíd.ers tot and.ere prod.uctieverhoud.ingen 1eid.t, Die kl-assenstrijd. spr*it voort uit d.e bestaande prod"uctieverhoud.ingeírr niet uit orlze opvattingen of de l-eetuur d.aa:rran. En wat ons fuijft bij
ons hand.ef en is geen id.ealisme, maar sociale bewogenheid. en een maatschappeIÍjke opvatting d.ie er toe Ieid.t, ci.at rnrij ons volkomen achter d.e zelstand.ige acties van d.e arbeid.ers stellen. Dat is iets totaal and.ers d.an hetgeen ji"uist
het optred.en van politieke id.ealisten ( iretzij in partijen, hetzij in groeperingen) kennerkt. Ook d-re politieke id eali sten zijn natuurlilk socia.al bewogen.Maar
omd.at 211 ook ld.ealisten ztjn en menen te weten hoe d.e strijd moet word.en gevoerd.
komen ztj in o.e praktijk altjjd. tegeqover de zelfstand.ige stnjd. der arbeid.ers te
staan omd.at d.ie strijd- nooit overeenstemt met d.e il}usies, d.ie de politieke id.ealÍsten d.aaromtrent koesteren.
4. Er was een t\jd - d.e period.e waarin d.e sociaald.emocratie in aI tiaav schakeringen (tret bclsjewisme incluis) in opkomst was d.at er fel gestred.en werd. over
Marx. Een debat over z:-Jn teksten r,.ind-en wÍj eigenlijk een beetje uit d.e tijd..
Van ons mag Roel van Duyn rustig met Marx van mening verschi-l-l-en. WÍj d-oen d.at
zelf ook va.ak gen.oeg.De boeken van Marx ztjn geen bijbels en exegese is een ond.arrkbare en meestal wei-nig vmchtbare zaak. WiI men echter persé over Marx
praten d.an heeft men - menen wij - niet het recht hem iets and.ers in de schoenen te schuiven d.an hij beweer<ie. i{a:rr kritiseren kan nuttig zijn; Marx verkrachten is een miezerige zaak.
Overigens, juist in d.e aan Marx gewijd.e paragraaf van RoeI van Du5m's tekst
stuiten we op een interessante tegenstrijd.igheid.. Hij schrijft d-aar - in verband
met d.e d.oor hem aangeroerd.e oorlog in Vietnam, d.at d.ie vrij spoed.ig gedaan zou
ztjn als het proletartaat maar ingreep.Van hem zou men integend-eel- ve::wachten,
d.at hij in d.it opzicht meer rekend.e op t t provotariaat en d.e intellectuelen.
Laten we d"ie tegenstrijdigheid. verd.er terzijd.e, d.an d.oemt, juist in verband.
met d.e Vietnam-krijg een probleem opr d-at voor alLes wat ons hier bezig houd.t
van veel groter betekenis Ís. De vraag namelijk, waarón het proletariaat niet
ingri jpt. Wi j hebben er een arrtwoord- op . Het luidt: omdat het proletariaat nu
eenmaal nÍet voor pacifistische- of hrmanitaire id-ealen in beweging komt,
d.och vooï z:-;n kl-assebelangen. Daarover mogen de humanitaire intellectuelen
weeklagen.Juist d.€ít echter vind.en gil steriel r orït het woorcl te gebmiken, d.at
ook Roel van Duyn gehanteerd- heeft.
In het bewuste hoofd.stukje keert Roel van Du;rn z:-ch ook tegen d.e opvatting,
d.at het proletariaatrfd-e poIÍtiek" aan d.e bourgeoisie moet overlaten. 0f lieveï gezegd., tegen d.e opvatting, dat het goed" is, dat d-it gebeurt.Onze opvatting hieromtrent t zo stelt hij , zal applaus van c1e bourgeoÍsie uitlokken. Hi j
vergist ztch. Juist d.e bourgeoisie klaagt steen en been, d.at d.e arbeid.ers zo
weinig poiitieke interesse tonen, Arbeid.ers d.ie z)-en vooï politiek interesseren zi jn voor d.e burgerij al lang geen steen d.es aanstoots meer. Arbeid.ers die
klassenstrijd voeren zr-Jn d.at wél. De bour:geoisie heeft hier een fijnere neus
dan RoeI van Duyn, of nee , eigenlijk staan zij op hetzelfd.e standpunt, al heef t
Roel dat d-an niet in cLe gaten. Ook d.e bourgeoisie klaagt: waïen d.e arbeid.ers
maar mind.er passief ten opzichte van politieke zakert. Wij zeggeni er was een
tiid, waarin d.e arbeiders, beter nog3 Ce politieke partijen der oude arbeid.ersbeweging, in de poii-bieke gebeurtenissen \^raïen gemengd, Dj-e partijen ztjn er
ÍIoBr maar hun kiezers zïn d-uiclelijk politiek geaesinteresseerd.. Dat is volgens
ons een onvermi jd.eli jke ontwikkeling, d.ie ook een tegenpool heef t. Die tegenpool is het onweerlegbare feit, d.at de massa' s vand.aag vooï klasse-belangen
in beroering komen en d.at d.ie beroering gevolgen heeft, d.ie d.e politieke worsteling van het verled,en no,:it heeft l-aten zien. Herinnert Itoel van Duyn ztch
d.at het regiem van hialter Ulbricht aan een zijd.en d.raad. hing, toen d.e arbeld.ers in verzet kwamen omd-at d-e verhcging varr de "productienormenrt hun mind.er
in het loonzakje bracht?
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Volgens Roel van Dulm komt ortze opvatting over kl-assenstrijd. en politieke
strljd. hierop neerrd.at wij het bestaande als red.elilk enraren.,Dat is miet marxistisch t zegt" hij. Het is een stap tenrg rraar Hege1.
Roel van Dulm d.oet hier Ma:rc en I{ege1 beid.en onrecht. Mogen wij, om hern d.at
te bewijzen een klein str,rkje citeren uit een oud.e brochr-rre van Fried.ri-ch Engels? fíij lezen in èj-ens geschrift "Ludwig I'euerbaeh en het eind.e d.er klassieke Duitse filosofie" het volgend.e:
rrGeen filosofi-sche stelling heeft zo zeet de dank van bekrompen regeringen en d.e tooz:n va.rr even bekrompen liberal-en opgewekt als d.e beroemd.e stel]ing van Hegel; "Alf es wat werkeli jk is, is natuurli jk (f ogisch) en al-Ies wat natuurlijk (logrsch) is, is werkelijk." Dat immers
was zo klaa,r als een kl-ontje de heiligrrerklaring van a1 het bestaand-e,
d.e filosofi-sche zegening van het d.espotisme, de politiestaat, de kabinelsjustitle, de censutlr. Zo tenninste rratte Fred.erik !{il}en ïfI het
op en zo zrJn ond.erdamen. Bij Hegel echter is volstrekt niet alles wat
bestaat zond.er meer ook werkelijk. Het attribuut d.er weri<elijkheid. komt
bij hem sleahts d.atgene toe, wat tegelijkertijd. nood.zakelijk is; rrde werkelijkheid bl{kt in haar ontplooj-ïng d.e nood.zakelijkheid. te zdnf r . . .
Even verd.er:
rrNu

is echter de werkelijkheid. volgens Hegel geenszins een attribuut
d.at aaÍr een bepaald.e maatschappeli jke of politieke toe stand. ond.er all-e
omstand.ighed.en en ten a11en tijd.e toekomt. fntegend.eel!rr...
En Engels zet dan zijn uiteenzettingen voortz d.oor op te merken, dat wat hed.en noodzakelÍjk en r,rerkelijk is, morgen niet meer nood.zakelijk is en ónwerkelijk
is geword.en. rrDe stell-ing van d.e natuurlijkheid. van aI het werkeljjke" t zo besluit Ergels d-eze passage, ttlost zich volgens alle regelen der Hegelr se d.ialectiek op in een and-eïe: al1es wat be staat 1s waard. d.at het tegrond.e gaat.En
daarin lag juist d.e ware betekenis en het revolutionaire karakter van d.e filosofie van Hegel.rt Met and.ere woord.en: juist op d.it punt is €rr and.ers d.an onze vriend. Roel van Duyrr meent, vzrJr enig verschil tussen Hegel enerzÍjd.s, Marx
en trngel.s and.erzijd.s, geen sprake.
Hoe komt het d.an wel , d.at wat eerst werkelijk en nood.zakelijk is ]ater onwerkelijk en overbod.ig word.t? Door d.e ontwikkeling van nieur^re productiekrachten
in d.e schoot d-er bestaand.e maatschapptj rnieuwe prod.uctj-ekrachten, d.ie nret aIlsr nieuvÍe maatschappelijke verhoud.ingen aankond.igenp rrr€18.ï óók bijvoorbeel-d.
een nieuwe cul-tuur doen ontstaan " Zo is bi jvoorbeeld. Voltaire, d.ie ond.er het
absolute konlngschap leefd.e en werkte, aI d.e spreekbuis ener komend.e nÍeuwe
wereld.. Het voorbeeld. van Voltairer er a1le and.ere voorbeeld.en, d.ie Yan Dulrn
in een and.er païagraafje over d.e cultuur brengtz getuigen errran hoe weinig

hij d-eze ontwikkelingen heeft begrepen.
Zeker, o\tze 'rOpen Brieffr-schrijver heeft terloops vErr"i rotte maatschapp{en en rotte culturen gesproken.Maar a1s RoeI van Duyn zteh tegen ztjn opmerkingen wi1 keren, zal hij eï toch goed a^ar. doen te beseffen, d.at diens hoofd stelling luldd.e, d.at d.e cultuur een product is van d e maatschappi j en niet omgekeerd., d.at d.e schrijver van d.e tfOpen Briefil met and.ere woord.en het accent legde op

d.e

materiëIe (d.w. z. sociale)

Duyn notabene op een and.ere

grondslagen d.er

plaats ook d.oet.

cultuur, wat Roel

van

Hoe het zilt van dit alles: de cultuur, de nood.zakelijkheid. ener samenleving
op een bepaald. moment, haar onver:nijd.elijke ond.ergang op een ancler moment, ]iggen d.e wortel-s 1n de prod.uctÍe en d.e productieverhoudingen. En als men het
ons vraag:b zUn de zwakhed.en en tegenstrijdighed-en van Roel van Du;m, alsmede
het feit d.at hij tot zulke ver van orlze mening afstaend.e conclusies komt alLeen
te verkl-aren uit het feit, dat hU d.aarroor de ogen sluit.
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1.

GEDACHIE'! is een gïoepering van mensen, d.Íe uit sociale bewogenheid. zrch bezig houd.en met de problemen d.er menselijke samenleving, in het
bijzond.er d.1e met betrekl<ing tot d.e klassenstrijd-. Het lezen over, bestuderen
en bed-iscussiëren van d-ie problemen z:-et 211 aJ-s }ra.at voor:raamste taak.

2.

De vmchten hierrran worden neergelegd. in het orgaan rrDAA.D EN GEDACHTETT en
and.ere geschriften en zo ond.er een gïotere kring van mensen gebracht. ITDMD
EN GEDACHTETT is ztcLt er echter wel van bewust, d.at d.e arbeÍd.ers ztcl,,^ niet
lnteresseren voor eeïl theoretische probleemstelling en d.aarom zull-en haar
geschrif ten all-een van betekenis zijn voor die (weinige) arbeid.ers, d.ie zídtt
ook wiIlen verd.iepen Ín d.e problemen d.er menselÍjke sn.menleving.

1.

De prikj<e1 tot social-e activiteit komt voort enerzijd.s uit zelf onde:srond-en
nood., olarecht , ond.erd.rukking en begeerte , and.erzijd.s uit nood-, onrecht en ond-erdrukking waargenomen bi.i and-eren. De activiteit, voortkomend-e uit ond.ervond.en nood., onrecht, ond.erd.rukking en begeerte is k 1 a s s e - ?,c t i v i t e i t . De activitei-t, voortkomend.e uit waargenomen nood., onrecht en
ond.erd.rrukking is g r o_ e p s ,- a_c_-t_i v i-t e i t .

4.

De

rrDAAD mV

klasse-activiteit is, objectief gezien - dus vanuit het bewustzijn der
arbeid.ers nieis meer d.an acti-viteit voor betere levensvooruraard-en, Objectief gezien is ztJ een strijd d.ie slechts kan eind.igen bij d.e opheffing d.er
Ioonarbeid-.

5.

De arbej-d-ersklasse is als geheel to; niets and-ers in staat d.an een subjectleve stell-ingrlaJÍre; d.at wil- zeggen: zal strijd.t voor d.oeleind.en waall\roor zti

ztch d.irect geplaatst ziet.

6.

Deze beperking vo::mt echter haar kracht, Deze behoed.t haar, haar energ"ie te
verspillen aan in het verschiet gelegen doel-einden, d.j-e voor het moment a}thans onwerkelijh zijn en geen verband. houd.en met haar toestand. en bewustzijn
van het ogenbli-k, of haar energie te verspillen aarl d.oeleind.en, d.ie d.e hare
niet zijn.

l.

De subjectieve

stellin4lame d.er arbej-d.ers d.eed. bij groepsactivisten de mening postvatten, d.at voor omvorming d.er samenlevi-ng een oïgaan (partij), die
d.e geesten voor d.ie omvo:rning klaar moest maken, onontbeerlijk was. (Lenin
b. v. ls^ram in zt jn brochure "Wat te d.oen? t' van 1902 tot d.e conclusi-e, d.at d.e
arbeid.ersklasse zich uit eigen kracht slechts een vakverenigingsbewustzi.jn
eigen kon rnaken, d.och d.at een socialistisch bewustzijn haar moest word.en bijgebracht d-oor d.e frbeschaafd-e vertegenwoord.igers van d.e bezittend.e klasser' ;
d.oor

het intellect.

B.

Daarbij

o

trDMD EN GEDACHTE"

)

werd. niet in aanmerking genomen, d-at d.e strijd. d.er arbeid.ers niet
zond-er ontwikkeling is. Wat in d.e aar.vang een @g9g aan d.e mee::uraarde is,
word'r, tenslotte bij verbred.ing en verd-ieping van d.e strijd. een worsteling om
het maatsehappqli.ik plod.uc-E.

is geen #oepr d.ie d.e zelfstandige strijd. van d.e arbeipage e r t t zlj is evenmineengïoep, d.ie d.e zelfstandige
arbeid.ersstrijd. prak t i s c h v o e r t. Zi meent, d.at d,e zelfstand.ige klassestrijd. va,n d.e arbeid.ers niet d.oor propaganda, maar d,oor d.e maatschappeliike verhoud.ingen ontstaat; z[j rneent ookrd.at d.eze ze]-fstand.ige strijd.
d-ers pïo

1B

slechts kan worden gevoerd. d.oor organisati-es, d.ie in d.e strijd. zelf gescha-

pen woïd-en.

10. In d.ie zelf stand-ige stri jd. is "DMD EN GEDACHTE" organisatorisch van een te
verwaarlozen betekenis. Zijn praktische stellingname komt voort uit theoreti sche ovetsiegingen.
11
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EI( GiiDACHfErr voert d.e geestelijke strijd., di-e el-ke maatschappelijke strijd.
vergezelt. ïn d.ie zin is zti d.e geestel{jke uitd-rukking varr het ontwakend. bewustzijn d"er arbeid-ers, d.at tot uitd.mkking komt in het zeLfstand.ig en onafhankelijk voeren van d.e klassestrdd-. Dit bewustz{n, voortkomende uit het we-

zen d-er arbei-d.ers in verbind.ing met d.e verhoudingen, kan d.oor geen buiten
d.e beweging d.er arbeid.ers staand-e gïoepeïj-ng word.en ve::wekt noch versterkt.

12. fussen

ITDMD EN GEDACHIE'I en d.e arbeid.ersklasse bestaat een onlosmakelijk
verband. in die zinrdat d-e opvattingen va^rr ITDAAD U\T GEDACHTETT d.oor het zelfstand.ig optred.erl van d"e arbeid.ers bepaald. word-en. Maar d.at wÍl- niet zegg,err,

dat I'DMD IXS GEDACHTETT id.entiek 1s met de arbeid.ersklasse of zelfs maar met
een kl-ein d.ee1 d.ier klasse. Slechts diq organisaties, d.ie door de arbeiders
z6lf in het bed.riif worden gevo:md., zoals bov. stakingscomitéf s of arbei-

d.ersradenr kr.rnnen al-s deel van d.e arbeid.ersklasse word.en beschouwd. 'IDA.A-D
EN GEDACHIETT kan zich hoogstens solid"air verklaren met d.e zelfstand.ige
strijd. van d.e arheid.ers. Deze solid.ariteit legt '!DMD EN GEDACHTET' d.e verplÍchting op d.e zelfstand.ig strijd.end.e arbeid.ers te steu:ren waar en voor zover d"at mogelijk is.

13,

AAN

Zou ttDMD EN GEDACHTE" een bel-angrÍjke ro1 gaan spelen in d.e bewegingen d.er
arbeid-ers, d.an zou d.aaïmee d.e zeLfstarid.igheid. en onafhankelijkheid dier bewegingen word-en opgeheven. ITDAAD EN GEDACHTETT streeft er dus niet naar een
massa-organisatie te word.en.

ONZE

LEZERS

Het komt nog a1 eens vooï, d.at l-ezers bij het ove:rraken van hrxr bijd.rage hun girobiljet ad.resseren aart d.e adninistrateur pers,oonliik. Het resultaat is dan vee1al
d-at ze h1]rr stortingsbiljet temg kr4gen met d.e bemerking, d-at nummer en naam vaJt
begr.mstigde

niet

overeenstemmen.

Bij het overmaken var. een bijdra,ge ad.re sseïe men daarom altijd. he t stortingsbil j et
a,an d.e penninÉmeester van groep ttDaaÈ en Ged.achtef t. i{en kan er d-an van verzekerd. ztin, da.t d.e bijd.rage op orrze rekenin g zat word en bi.lgeschreven.
Bij voorbaat onze d.ank vooï uw med.ewerklng.
De ad-nini stratie .

