
NU}IV]ER 1O

OrffOBER 1965

EN

orgaan gewiid aan de Problemen

van de z*lfstandige arbeidersstriid



ï

+

ï
+
+

BÏJ EII(E BIJZONDERE }IANDETING GAAT

HEI DEilÏKE{ AAII IMT DOE{ VOONAF.

BIJ HEf HANDEÏ,M{ VAII KI.,ASSE{ OF

}IASSA I S BIIJI(I DE BEIIIEÏ(M{IS YA}Ï

IIEI HANDEI,IN PAS ACHTMAI" HÏM
GAAT DE DA.AD VOORAS AAÏ{ I{E[ BE-

GRIP, AA}T DE GEDACI{TE.



DAAD Orgaan gewiid aan de Problemen
van de zelÍstandige arbeidersstriid

GEEN VASTE ABONNEMENTSPRIJS

De uitgave zal worden bekoetigd uit VRIJWLLIGE biidragen

Red. en ddm.: Corn. Outshoorn$raat lr, Amsterdam-W

Poetgiro 307695GEDACHTE

I 0,P

NA 1^IAT O}ïDOORZïCIÍTIG spel in d.e hogere N.V.V.-regionen hlljkt de heèr
A.H.Kloos de kandÍilaat te zijn voor het voorzitterschap van dit vakverbond.
Naar aanlèiding daarvan heeft een der redacteulen van rt weekbfatl rrYrij Ne-
derland'r èen vraaggesprek met d.e heer Kloos, gehad. IIet is een ínterview I
dat onze aand.acht heeft getrokken vanwege d.e antr.roorden, d.ie de heer Kloos
op bepaalde vragen heeft gegeven. 0p d,ie vragen en die antlroorèen wi11en
vij hier nader ingaan. 0n duidelijk te naken wdt ons gietroffen heeftl zuL1en
we telkens éérst de vraag herhalen, veïvolgens het antwoord van de heer
Kloos en vervolgens eèn "interruptierr onzerzi.jds. Wat d.e lezer hierond.e"
aa,ntreft krijgt dientengevolge het karakter van een 't d,ri egesprekrt inplaats
van een tweegesprek. Echter toch ook weer ni.et helemaal natuurliik, ondat
uiteraard de reacties van d.e heer Kloos op ónze .opnerkingen ontbrekèn. Wie
deze uethode bezríaarlijk vintlt oge bedenken, dàt orize interrupties - dat
za,t bíj nad.ere beschouwíng blijken - eigenlijk geen enkel nieuw eleuent aart
d.e zaak toevoegqn. 'ldaar wij naar hebben gestreefd bij het rr interrunperenrr ,
da.t is precies'hetzeffde te zeggen als d.e heer Kloos. Maar dan i4 onze ei-
gen bewoordingen. Ieder vogeltje zingt. nu èen-uaal zoals het gebekt is. Dp
heer Kloos spreekt - uiteraard - de taal van het NW;. wij hebbèn Setracht
om zo duidelijk inogelijk öe taal van ile arbeiders te spreken. Een dnkeld
rnaal herhal en wij niet wat d.e heer Kloos gezegd heeft, maar leveren w{ rrel
d.egelijk comEentaer. . tlaa" d.et geschièdt springt.het zo duideliÍk in het oog,
dat wij ervan hebben afgezien het nog eens extró aan te geven. Tenslotte - .

en d.e keren d.at zulks geschiedt spreken ook d.uideliJk voor zíc}:zeJ.f - heb-
ben wij sontijds niet het antwoord van d.e heer Kloos herhaàId ' dbch het ant-
woord. gegeven, dat hlj feitelijk zbu hebben moeten spteken, Het gekozen pro-
oeclé is naa! onze overtuigíng geochikter dan trat ook ou de betekenis v6,n
het vraag- en àntwooràspel in rrVrij Nederlandrr te ond.ers trei:en. We herhàlen,
dat we het niet op allerdoch steclts op enkele vragen en antwoord.en toepas-
sen. En we hebben soms ook de vrljheiè genomen de antwoorden niet volletlig
te reprod.uceren. Het ging one niet om ól-les wat de heer tr{lcjos gezegd heeft
Itraar om eomrnige zijner uitspraken. Sovendien hebbeh wij ons niet gehouclen
aan de. oorspronkeliike volgorde van de vragen. 

I.+

VRïJ NEDERÏ,AND: Oniàngs is benoemd a1s socloloog op het r,retenschappel
lijk bureau van het NW clrs. Tóp, d.ie liberaal is en líd van de lIVn.

KL00S s Ik vind d.at een boeiend' experimént . Top ie f id van cle Wn,
uaar ook van Mercuriug r een NW-bontI.
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hIIJ n Àl- s het experiment slaagt kunnen
niet? Voor het IIW en voor ztJrr beleid za!
Wel voor d.r. Van Thijn, d.i-e meent, d.at het
behartigt, lviaar d.at is tensl-otte zijn zaak,

er nééx WD-ers volgen, Waarom
het geen enkel verschil maken.

NfV typisch het arbeid.ersbelang
niet d.ie van het lWV..

VRIJ NEDtrRLAND : i[og even over Top. U verwacht met hem geen moeilijkhe-
d-en?

KL00S: Ik kuk er een beetje zo tegenaan: al-s iemand l-iberaal is in d-e

zln van werken voor bepaalde vrijbeden, het creëren van vrijhed.en voor de
und.erd.og, d.an zeg ik: je ligt niet zo verschrikkel j- jk ver van het iUfV af "
Wat mij in d.e VVD tegenstaat is, d.at ze ztch altijd. veel te veel met d-e werk-
gevers vereenzelvigt. Maar het liberalÍsme kan een zeet progressieve in-
houd. hebben, heeft het althans gehad..

WIJ: Kl-oos bedoel-t: idaarom zoud.en er moeilijkheden met Top komen? Het
liberalisme d.at hij aanhangt is zogenaamd. progressief en d.at is I t NVV ook.
Er is geen enkel- klasseconf lict of het IMV vereenzëIvigt ztch net d e werk-
gevers. nat d.oet d.e VVD ook" Ik beleid. met de mond. d.at me dat tegenstaat.
Maar practiseh is er tussen mi j, Kloos en d-e VVD nauweJ-ijks een verschil en
d.e heer f op is aI Iid. van het t[VV d-oor zijn lid.maatschap van ilI[ercuriusr! .
!ilaarom zoud en we di-e Top niet in onze top halen?

VRIJ NTDERLAIIID: Bed.oelt u, d.at het liberalisme progressief was in d.e

negentiende eeuw?

KLOOS: Zo is het.
WfJ; In de negentiende eeuw was het liberalisme progressief voor zo-

ver het d e bel angen van het opkomend kapi tal i snre verdecligd.e tegenover het
f eod.alisme"' Die kapitaàtsbeJ-angen verd-ed.igt het nog steed.s. Het woord. pro-
gïessief is een verlakkerijtje. Zonel biJ d.e VVD als bij het l[\ru.

VRïJ NEDERTAND : Ztjn er nog meer l iberal en in d.e top van het I\TV?

KL00S: Nee, d.it is de eerstenoo
WIJ: Kloos bed.oelt: Natuurlijk ztjn er nog meer liberalen. We zin aIle-

maal liberaal bij het IIVV. Dacht u soms d.at we socialist lvaren? trrie ztjn vóór
het kapitaal . U zuLt bedoelen of hi j d.e eerste VVD-er is. Ja,, d.at is hi j.
Maar a1s er eenmaal één \trID-er in d.e top is , volgen er meer ! . . o .

KLOOS I . o . . }'iisschien kan juist een man als Top ons helpen bij het op-
sporen van bepaald-e ged.achten, bf j het aantrekken van bepaald.e groepen d.ie
wij ni et zo gemal<kelijk bereiken.

WfJi o... Misschien kan juist een man a1s fop ons helpen om or-ze libe-
rale opvattingen d.uidelijker te formuleren. I{isschien kan hij ons helpen om

werkgevers en bazen aa.n t e trekken, d.i e het l iberal e karakter van he t iWV
nog altijd- niet hebben ond.erkencl" Dat bedoelt Kloos natuurlijk.

VRIJ NEDERIAM : loonond.erhand el ingen tus s en bond.en en werkgevers wor-
d.en soms afgesloten na marathoytztttingen. Hebt u het gevoel d.at d.e arbei-
d.ers ztch erg bij d.ie ond,erhand.elingen betrokken voelen?

I(LOOS: fk begrijp, dat het voor mensàn die het hele krachtenveld niet
kunnen overzien heel moeilijk is. Voor ons spelen zoveel d.ingen mee, denk
bijvoorbeeld. aan d.e concurrentiepositie to&ovo het buitenland., de werkgele-
genheid. in d.e bedrijven d.Íe internationaal gezien zwak staan,Zot 11 onderhan-
d.eling is natuurlijk niet altijd duid.elijk overzichtelijk"

WIJ: Kloos bed.oelt: /r.Is u het mij eerlijk vraagl; nee natuurlijk. Maar u
staat me toch zeker weJ toe het antwoord op u1^r vTa;ag een beetje omzíchtig
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in te kf eden. Het kl inkt zo cru om te zeggen, d.at wi j het werkgeversbelang
behartigen. ïk spreek liever over d.e concurrentieposi'tie. Van de bedrijven,
ui t eraard. !

VRIJ I{EDERLAM: Wat z:-et u al-s het grootste gevaar voor de vakbewe-
ging nu?

KIOOS; Gevaren zj-e ik
zichtig. Een gevaal' bestaat
mens en z oud en krijgen o f af s

eigenlijk niet. MisschÍen ben ik wel erg kort-
natuurlijk wel hranne er we geen greep meer op de
we orlze greep zoud.en verl-iezen. ,

WIJ: KLoos bedoelt: Het gevaar d.at ons bed.reigt is natuurlijk d.it, dat
d-e arbeid.ers hoe langer hoe meer d.oor moeten krijgen, dat wij eigenlijk Libe-
ralen ztjn, d.ie al-s een schild. voor het kapitalj-sme staan. Maar we zouden
d.at schild. erg zwak maken a1s we d.aar openlijk over zoud.en spreken.Dus d.oen
we maar net of we geen gevaren zlen. Kortzichtig? Misschien. U zoudt het
ook hand.ig 'of geraffineerd kunnen noemen,

VRfJ NEDERLAND: Wat heeft
Van d.e vakbeweging v6ót 1940?

u het meest getroffen in öe geschied.enis

KL00S: AIs je d.ie hele period.e overztet, d.an vind ik het boeiend.st
hoe het beleid. zich al- d.1e jaren heef t aangepast o . o .

WIJ : Àan d.e burgerlijke maat s chappij ! . . o

KL00S; . . o d.e soepelheid., waarmee d.at gebeurd.e o . .

WIJt . . . zé1f s ond.er Colijn! Fascinerend. gewoono . .

KL00S3... d.at is we1 een van de d.ingen,d.ie d.e vakbeweging kenmerkt...
WfJ: fnderdaad..Niets karakteriseert haar zo scherp al-s )rraay samenwer-

king met het kapitaaf.,.
KL00S : Dat komt natuurlijk. . . omd.at de vakbeweging heel s terk i s inge-

steld. op d,e praktijk. ".
1,'IïJ : Van he t kapi tal i sme !

VRIJ NEDERLAM: Hebt u voor u zelf het gevoel d.at u weet wat er ond.er
d.e led.en van het Nflr l-eeft?

KLOOS : Ja, j e bent natuurlijk zo verwaand.' te veronderstel-len* dat je I t
we et, d oor d.e spreekbeurten d.ie je in het l-and. houd.t , de brieven die je
krijgt. Maar ik geef toe dat d.e merisen, die je ontmoet op d.e afd.elingsverga-
d.eringen eigenlijk a1 geselecteerd zlJn, dat wÍl zeggen d.at het de mensen
z:-jn met een zekere trouw aan de vakbeweging, met een grote belangstelling
voor het werk, het zijn d.e mensen die na je inleid.ing met je komen praten.
Maar ztJn dat nu rtde'r led.en van d.e vakbeweging? Dat weet je niet altÍjdt
d.aar kom je niet achter. r. e i

WfJ: AIs u eens l-ette op wat er ook d.oor IMV-Ieden gezegd. r,rord.t
als er een trwild.eft staking uitbreekt, meneer Kloos , zotl u d"an niet een &I1-
der gevoel krijgen? 0f voelt u het wel, maar loopt u met uw gevoelens niet
te koop? Hebt u ooit kenni s genomen van een der ve] e s tud.ies , d.ie mod'erne
sociologen gewijd hebben aan de afstand. tussen leden en top (of [op, als u
wilt ) , aan d.e apathie van d,e vakbond sl eden? . . .

KL00S I Het probleem van l-eden-leiding is een probleem dat zaL bestaan
zolang d.e vakbeweging bestaat. Ik heb mtn vader, onbezold.igd bestuurd er
van d-e transportarbeid.ers, aL nooit and.ers gehoord d.an klagen over d.e op-
koms t op vergaderJ-ngen.

WIJ E Hoe bestaat het ! 0f nee, g:een wond.er r Be zj.en die ttaanpassing?t
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Í&arvan u zojuist ge§prqken hebt.
\rRïJ NEDERIAN!: Vindt u d.e correcties op het nandement belangfiili?

' KLOOSr Natuur1ijk... Maar ik zÍe niet, dat door de herziening nu bos-
jes nieut'e leden zullen worden ingeschreven. Ook niet bij d.e kathoLÍeken
èie tot nog toe ongeorganiseerd warenr het zijn meestaL 6ndere redenen dan
zoiets als een mandement, waarom Den geen lid. vrordt van een vakbond.

ÏIIJ: Het schijnt waarenpèI meneer K1oos, d.at u toch beter r,reetr,wat er
onder de arbeiders leeft dan u hebt doen voorkomen.

VRIJ NmERl,AldD 3 3liift u red.acteur van de NVY-blad.en?

KLOOS3 Neeràat zit er niet in...Er ziin zoveel- mensen die aan je trek-
ken. Je moet er voortdurend op bedacht zijn ook nee te kunnen zeggen.

WïJ: Yoortd.urend? Het lijkt er meer op, dat u alleen naa? rrneèrr zègt,
wanneer de arbeiders strijd willen.nat u ni ettegens taand.e ilat toch voorzit-
ter wordt bewijst toch wel, dat de arbeid.ers op de gang- van zaken in rle vak:-
beweging weinig invl-oed. hebben". 

"

KIOOS3o.o,o (ln antwoord op
in d.e lfw-top.

WIJ: U bed.o elt nu natuurlijk,
letter. Enfin, dat wisten we al,

.", and.ere vraag) Ik d.raai aI zo lang mee

dat u meed.raait met Top. Met een hoofd-
De vakbondsdemocratie is een echte fIop.

E NBA H

G o RV E N"

0p e4-jarige leeftijd. ís in Rotterdam gestorven onze trouwe en lieve
vriend"Ín C o r n e 1 i a K e 1 1 e n b a c h . I{id.d.en in d.e voorberei-
d.ingen van d.it nummer van rf Daad. en Ged.achtefr , d.at naar wij weten ook z4
met belangstelling tegemoet zà8s bereikte ons geheel onverwacht het droeve
bericht van haar dood., 0p maand.ag 11 september is haar stoffelijk overschot
in het crematori-um van Westerveld. verast. Een or:rzet makkers heef t d:aay en-
kele woord-en aarl haar naged.achteni-s gewijd o '

trKeltr , zoals wi j haar al-lemaal noemden, i's een dergenen gelreest, d.ie
aan d.e wieg gestaan hebben van dÍt maand.blad, 0p het moment, ,dat d-e samen-
stellers ervan, beroofd plotseling van de uitingsmogelijkhed.en, die hun tot
d.an toe ter beschikking stond en, nog overlegden wat of hun te d-oen stond.,
ontvingen zlJ ui t d e Maas s tad. bemo ed.igend.e bri even van C or Kel1 enbach , brie -
ven, d.ie hun een bijzond.er grote morele steun waren in zeer moeilrjke ogen-
bt ikken.

fn d.ie brieven bezwoer rrKel'r ons, toch vooïal niet bi j de pakken neer
te z:-tten" En toen' ttKel ?r vernam, dat wjj met d.e uitgave van trDaad. en Gedach-
terr zouden starten, toen betuigd.e zti ons niet alleen haar grote geestdrift
en vold.oening, maar toen behoorde ztJ ook tot d.e al-l-ereersten, die ons fi-
nanciële steun gaven en wqI in een mate, d-ie ons verraste en ontroerdey op
d.e hoogte al-s \^rij waren met d.e a]lesbehalve rooskleurige omstandigheden van
haar eigen leveno

ItKelrr heef t gelijk 211 ook vroegeï wel placlrt te doen ons, haar ka-
merad.en, d.ie over d.e problemen d.er zel-f stand-ige arbeid.ersbeweging schreven,

ER
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herhaaldelijk voorzien van waardevolle informaties of knipselmateriaal. Se-
d ert rrnaad..,-èn'Ged.achtelt begon te verschijnen d.eed. ztj het met een .regelmaat,
d-ie ons enthousiast maakte. Geen week is er 1n d.e eerste helf t van d.it 1o-
pend.e jaar voorbj-j gegaan of er fag een envel-oppe van rrKefrr met knipsels
uit Rotterd.amse bl-ad.en in or:rze brievenbus. Zond.er inaar hulp bi jvoorbeeld.
zoud.en d.e inrrDaad- en Gedachterr gepubliceerd.e opstellen over de Rotterdam-
se metaalstakingen en d.e R otterd-amse taxistakingen nooit in d.ie vorm ver-
schenen ztjn. Zij kan met recht niet aLleen een vriend.Ín, maar ook een med.e-
werkster van rrDaad- en Ged.achterrworden genoemd..

Alleen aI hierom zullen wij haar d ankbaar ged enken. Maar er is veel en
veel meer, d.at bU haar plotseling heengaan moet worden gezegd. . Zrt rÍas niet
alIeen een trouwe vriend.Ín, wier oprechtheid. en onwankelbare trouw wij in
d.e nooci hebben l- eren kennen t zti was bovenal en in d e eerste plaats trouw
a?n d-e klas se waartoe ztJ behoorde , Zij heef t, héél haar lange ]even d e wor-
steling van die klasse ged.iend. en gesteund., met een energie, waarvoor men
alIeen maar d.e allergrootste bewond.ering en het allergrootste'respect kan
hebbeno '

NÍets i-s lnaar ooit teveel geweest als het met de zelfstandige strijd
van d.e prol etarische klasse of van g:roepen proletarlërs in verband. stond-.
Wantvand.e nood-zaak én d.e onvermijd.elijkheidvan een z e 1f s t and. i g
arbeid.ersoptred.en rdas Cor Kellenbach met lnaay fijne intelligentie en haar
scherp gevóe1 voor maatschappelÍjke verhoud.ingen rotsvast overtuÍgd. Tot in
Ltaar Laatste dagen heef t zti, hoe zeer haar gezi-chtsvermogën ook achteruit
was gegaan, e1k bericht in boek, krant of tijd schrif t dat met d.at arbeiders-
optreden in verband. stondr gespeld met nimmer verflauwd. interesse.

Zo lang het haar mogelijk was en d.at is verrassend 1ang, eigenlÍjk
tot haar dood. toe het geval geweest heeft z4 vergad.eringen van geestver-
wanten of and.ersd.enkend.en bezocht, met revolutionaire lectuur gecol-por-
teerd. en d.eelgenomen a,àtt èiscrrssies over d.e problemen van d.e arbeid.ersbewe-
ging en d.e kl-assenstrijd.. Niet a1leen wU vanrrDaad. en Gedachtert hebben een
groot verl-ies geled.en. De arbeÍd.ersklasse heeft een vriend.in verloren wier
toewijd.ing een mensenleven lang nimmer heeft afgelat'en, nooit een seconde
is verslapt, 0m d.ie reden kan gezegd word.en, dat het een rijk Leven is, d.at
thans is afgesloteno .'.

0n d.at a1les en om haar oprechte eenvoud., haar prettige omgang, haar
warme rrensenl-iefd-e, haar liefd.e voor kinderen vooral ook, haar onverïoest-
baar goed. humeur en haar d.appere l evensmo ed. zal ztj steeds in onze herinne-
ring voortlevene

FRAIISE VERTALÏNG VAN PANNEKOEK gaand.e inhoud. van het boek, $Íeeïo
Men publiceert tenslotte'ook een
brief , d.ie Ànton Pannekoek op 8 no-
vember 1951 aar:r d e Franse groep
rf SocÍalisme ou Barbarierr richtte,
brief , waarin hij d.e verschillen
tussen zin zienswijze en d.ie van de-
ze gïoep duid.elijk aangeeft.

Wij zijn van mening d.at het Fran-
se rad.en-communistische discussi-e-
blad met deze vertalingen goed en
belangïUk werk ged.aan heef t "

ÏIET d.iscussie-bIad. van de Fran-
s e rad en-C ommuni s ten brengt in ztjn
septembernummer uitvoerige verta-
lingen en uittreksels van teksten
van Ànton Pannekoek.

In letterlijke en onverkorte.ver-
taling publiceert men twee hoofd-
stukken uit Pannekoeks boek over
de arbeidersraden. fn uittreksel-
vorm geef t men d.e d.aayaan vooraf -
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KARAKfER VAN DE P. vo d-. A"

(n"n polemiek met d-ï. ,Th. lran Tfjn)

TEGENOVER d.e (min of meer officiële en in leder geval wijd-verbreide)
opvatting, d"at de Partijvand.eÀrbeid.een socia listisc he
volkspartij zolt zijn, heeftd.r. Th. van Iijn d"evo]-
strekt tegenovergestelde mening verkondigd-, d-at zLj een n 1 e t s o

c i a 1Í s t i s c h e a r b e i d. e ï s p ar t ij zoa wezen. Nochhet
een, noch het'ander komt overeen met onze zienswijze " Yan het officlëIe en
me est gangbare stand.punt s cheid.t ons d.e overtuiging, dat d.e P. v. d 

" 
À. nÍet

soc j-alÍstisch Ís. fn dit opzicht zt jn wU het met d-r. Van Tijn eens. Wat ons
echter van hém scheidt is, dat hÍj d.e Pnv.d.,À. al-s een "arbeiderspartijt' ka-
rakteriseert. Dat achten wij volkomen onjuist. Ook in orlze ogen is de Pvd.À

een volksparti j, In zoverre ond.erschrijven wi j d.e stel-1Íng, dÍe dr. 'Van Tijn
juist critiseert.

Drle opvattingen, omtrent de P.v.d..4. zin het d.erhalve, d.ie hier naast
elkaar staan:

1. De Pvd.A is een socialistische vol-kspartij ( of f icieel stand.punt ) i
2, De Pov"d..A. is een niet-socialistische arbpi4erspartÍj (Van Tijn) ;

1. De Pvd.A is een niet-socialistische vollÉspartÍj ( onze mening) .

Mogelijk ware het natuurlijk de Pvd.A nóg and-ers te d-ef iniëren, nameL i jk
al-is:

4. .è.c een socialistische arbeid.erspartij.
Deze vierd.e mogelijkheid- echter bestaat alleen maar op papier. 'In 

d.e
werkelijkheid. Ís er niemand., d.ie d,6,5.rvoor d.e Pvd.A verslijt, Er ztjn hoogstens
liedenrd,ie Ltaar aldus !Íensene hetgeen in er,,ze ogen een onmogelijke wens is,
Maar daarover zullen wij het nu niet hebben.ITiet of d.e Pvd.A iets and"ers' be-
hoord.e te zijn d.an ztj is,interesseert ons, maar d.e vraag wat zlj nu eigenlijk
is. Iedere and.ere bezigheid- te haren opzichte beschouwen ,r/ij als onrealis-'
tisch en ónvruchtbaar"

Dr. Van Tijn .verkond-igd.e zíjn opvatting in de vorm van een stelling,
díe hi j voegd.e bij een proef schrif t, waarop hij enige maand en geleden aan de
universiteit van Arnsterd.am promoveerd.e tot d.octor in d-e letteren, Hij heeft
Itaar nad-er toegelicht in rrHet Parool-rf van 25 augustus j .1, fn die toelich-
ting schrijft hij o.m.3

' rr. . o . Verbazingwekkend- was de verbazing die ik ontmoette "We1wi1-
lende critici meend.en, d-at'd.Ít nu de beruchte schertsstelling
wàs. Dat' ik d.e Pvo-A niet-socialistisch noemd e scheen d.aarbíj wei-
nig te d.eren (ito zal er in d.1t stuk kortheid.shalve ook 'niet op
ingaan), maar d.at iran arbeid-erspartij, ddt was me een l-achertje!tt
trn dit opstel zullen wij het socialistisch of niet-socialistisch z:-Jn

van d.e Partij va:n d e Arbeid" evenmin be spreken. i\Iij Ïrebben er bij and-ere gele-
genheden vaak genoeg en ook uitvoerig genoeg oveï geschreven, Met dr. Van
Tijn en z:-jn stel-1ing wi1len we ons hier.bemoeien en zoal-s gezegd., omtrent
het niet-socialistisch karakter van de PvdÀ ztjn wij het met hem eens en dat
kunnen,wij d"us gevoegli"ik bulten beschourrri-ng l,aten, ook aL staat het dan r$,-
tuurli jk lang niet vast, dat hi j en wij wat, Cat betref t op dezelfde grond.en
tot een eensluidend.e conclusie ko.men. I{aar ttd.at van arbeid.erspartiS't ddàv
d.enken wij d-us bepaald. and.ers oveï. Eenrrlachertje" vind.en wÍj het standpunt
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vàn Yan ljjn niet;:wdi vinden het we1 .volkomen fout.
trn zi)n tttoelichtingrr polerniseert Yan Tijn net zlin niet nader geuoeode

rrwelwÍIlende;oriticirr. Iie had.den hem voor ile voeten gegooid - en voLkomen
terecht - dat burgeoeester G. van Ha1l (van Amsterdan), fractieleider Anne
Vondeling, part{'voorzi t ter dr. Tans en noem maa, op géén arbeiclers zjjn.

Van Tíjn antwoordt, rrDat is zo vaa; aLs het naar ka,n zijn. En toch ie
de PvdA een arbeidersppl tti. 'l

líaarop berust dit verschil tussen Yan Tijn en ziin rrwelwillende crití-
cirr? Iierop, dat zij eÍ esn vèrschiIl.end.e opvatting op na houden outrent rt
geen onder een rrarbeid erspartijrr Eoet worden verstaan. De rrwelviLlende c"i-
ticirr zeggen: een arbeid.erÉpartij , dat is een partii, die u1t arbeiders be:
staat, een partij van arbeid.ers..Van Iijn zeg,tz. z6 kan een arbeid.erspart í j
niet ged.efÍnieerd r+orden. 'r0ok Troelstra, Van d.er Goesrllibaut en Alberèa
walen geen arbeid.ers, en toch werd d.e SDAP door vriend. en vijand terecht In
arbeÍ-d erspartij genoemd.rr Het gaat volgens hem om de func t i e van d.e
paf,tij in het maatsehappelijk politieke 1even. Eij ziet eèn arbeiderspartij
als een of,ganisatio, die op het pol.itieke vlak (bilvoorbeeld in het parle-
nent) de spraekbuis bij uitetek is van de voornaanste arbej-d.ersbel angen-or-
ganisaties, neer i.n het bijzonder van de vakbeweging. rr

Seide etandpunten bevatten naa,T onze nening een kern van waarheid,
maar op bëide is toch ook bijzonder veel aan te merkeà. Zo stuit ond.er meer
alat vat Van Tijn ter weerlegging van z{jn trwelwillende criticirr opuerkt óver
tle SDAP, bij ons aI direct op tegenspraak. Er uaren er namelijk destijès ge-
noeg, d.ie de S)AP géén arbeiderspartij noerod.en. Sornrnigen om dezelfde red.en
als d.e huidige 'rwelwillende criti-citr van Van Tijn thans weigeren die bena-
ming aan tle PvdA te geven.lÍen sprak in hun kringen wel snalend. van d.e Stu-
àenten, DomÍnees en Ad.vocaten Partij, zelfs d.ón, w&nneer nen zelf tot een
groepering behoorde, waarin een ex-predikant - evenmin een arleider dus -
de toon aangaf.

Overigens achten we het in principe we1 juist, d.at een partS of orga-
nisatie niet wezenLijk gekarakterise erd kan worden op grond van de socÍa1e
sta,tus van haar led.en. Eet Algemeen Ned.erland s l^Ierklieöen Yerbond van HeLdt
bestond. ongetÍdijfeld. bijna geheel uit Írerklieden. Nochtans r,rordt er door de
historici der Ned.erlandse arb eid.er sbeweging en d.oor auteurs over sociale
geschiedenis - en met ..reden geloven we - als arb eial ersorgani satie niet zo.
heel veel aanclacht aan besteed, nog mind.er betekenis aan gehecht. Eoezeer
d.e definitie va,n een I,r arbe id.er sparti j aIE een partij van arbeiderstt tekort
schiet, ziet men ook, wanneer men een blik werpt op de partij van dr. Abra-
ha,n Kulr:per en Col{jn. Dat was, geii,lk men weet, de ttpartij van de kleine luy-
clenrr. Maa,r komt het in ieroands hoofd op, haar ook al-s een trkleine luyden-
iiartij'r te clefiniëren? Nee natuurlijk, want daarvoor was haar politiek té
veel gericht op tle belan§efi van een deel der Nederland.ee bourgeoisie.

Ook oÍtze voorkeur gaat derhalve stellig uit naal èen definitie, die
rekening houót rLet d.e functie. nat is d.an echter ook zo ongeveer het enÍge
wat we met Van Tijn geneen hebben. Want juistrzod.ra we op d.e f u n c t i e
gean letten, komen we zovel- ten aa,nzíen van de PvdÀ aLs ten aanzien van cie
SDAP tot geheel and.ere conclusiee dan hjJ.

r Wij staan d.aarin overigens geehEzins aLleen. Ye1en imrnets ook weigex-
den ctestijds de SDAP als een órbei d.erspartij te zien, .iuist op qrond_van cle

lrnS.!.ie. ' die zii in de màe,tschappg vèrvulde, d.e functie namelijk van het te-
vorderen of handhàven tan de klassenvred.e; d.e functie van het behartigen,
gtgL van het arb eid.erslel ang, maar vàn dót van het vooruÍtetrevencler deno-
eràtische deel vsn het,kapÍtaal, dat oog had voor d.e maatschappelijke ont-



B

wikkeling en voor d.e ei sen d es tijds . Zied.aar nóg een red.en, liaarom het ver-
keerd is om te beweren gelijk Yan Tijn doet d.at de 'TSDAP tereeht d,oor
vriend. en vijand- een arbeid.erspartij genoemd werdfr. Ze werd. lang niet altijd.
zo genoemd ert voor zoyey ze rrréL zo genoemd werd. moet men er ztcLt vooï hoe-
d en te verklarene d-at d.it 'f terechtrf geschied.d.e. Maar keren wi j terug na&r
het heden en naaT àe Pvd-A.

Wat wi j Van T:jn verwijten is niet, d.at hij d.e funclie d.er Pvd.A centraaL
wil stellen, wat wi j hem verwi jten is, d.at hij d.it zegt te wÍI1en, naar het
in \rezen toch niet d.oet"

Dr. Van TUn bewijst ziitt stelling dat de Pvd.A een arbeiderspartij ge-
noemd uoet worden, omd"at z\ d.e functie heeft als spreekbuis d.er arbeid-ers.-
belangen-organisaties en uret name van 't N\fV te furrgeren met een uitvoe-
rige schets van d.e positie, waarin d.e Pvd.À ten opzichte van d"at lnrv en ten
opztchte van haay kiezerskorps (van meerendeel s i\-fv-ers ) verkeert. Wat hi j
n i e t ond-erzo ekt is de vraag of het IilfV ( o* ons gemakshalve d aartoe
maar te beperken) met rgcht een arbeid.ersbelangen-organisatie kan word.en
genoemd. Hl j neemt d.at eenvoudig a1s vaststaand., als iets d-at niet bewezen
hoeft te word.en, aIs een axioma &àÍ1. Aanvaard.t men d.at axioma en gaat men
ook met d.r. Van [Íjn mee wat loetreft ztjn opvatting, dat zljn ste]-1ing ge-
schraagd. wordt door het f eÍt, d.at 44ib d-er Pvd.A-klezers van mening Ís, d-at
ze d.e partij voor de arbeiöers is, d.an lijkt zi:n positie zo op het eerste
gezicht aard.ig stevig. Dat het beeld dat hij schetst mi-sschien niet bewon-
derd zal worden d.oor parti jbestuurciers, die bi j d.e komend-e ("r:' d.aayna" nog
volgend e ) verkiezingen gaarne rraar d.e midöenstancL, de boeren of god weei
welke sociale gïoepen zoud.en lonhen is een zaak, d.ie met het waarheidsge-
hal te van ztjn beweringen weJ i ets e maar toch heel weinig heef t te maken.

And.ers rvorclt d.e zaak, wanne er men, zoal s wi j , van mening i s , dat hetttbeeld.tt dat somniigen van het karakter d-er Pvd.A i-n hun hoofd. hebbenr orn-
trent het nórkel i jke karakter d er Pvd.A maar weinig zegt. Geheel- and ers ook
word t het, indien men het axioma van Van Ti jn dat het I,IITI een arbej-ders-
belangen-organisatie zov ztjn voI}<omen onjuist acht.

Yan Tijn w1I op d.e f unc_ti e d er Pvd,A d-e nad.ruk 1 eggen. 0f hij d.at ind.er-
daad. doet door d.eze aldus te omschrijven, d.at ztj al-s d.e spreekbuis van het
NW fungeert, is nog d.e vraag, Ilaar af gezÍen daarvan 1s het vreemd., dat hij
het probleem van de Pvd.À tot een probleem van het Mru herl-eid.t, zónder een
ond.erzoek in te stellen naar de functie van het NVV. Dat is eqn leemte in
ztjn bewijsvoering"

Wi j zi.Jn van menlng, d.at het NW géón organisatie is, die d.e belangen
d.er arbeid.ers behartigt . . T e1kens en tel-kens weer bli. jkt in d.e praktijk, d at
het N.V.V. en d.e arbeiders juist volkomen tegengestelde be1an.,en hebben.
Telkens en telkens weer wanneer z:--cLt in de maatschappij.de sociale, tegen-
stellingen verscherpenrkomen in d.e praktijk d.e z.g,t arbeidershelangen-orga-
ni-saties en d.e voor hun belangen strÍjdende arbeiders lijnrecht tegenover eI-
kaar. te staan. Telkenmale e wanneer d.e verhoud.ingen Ín d.e samenl-eving de a.r-
beid.ers tot strjjd. nopen, staan z1j niet slechts in gevecht gewikkej_d met d.e
patroons, met de heersend.e sociale ord.e en heel d.e burgerlijke sanrenleving,
maà:^ óóX met alle organisaties, die sominigen nog altijd e maaï ten onrechtè,
al- s rrhunrr organi satie s zlen.

Dat Yan TÍjn zond.er meeï het NVV of d.e vakbeweging a1s de behartigster
van het arbeid.ersbelang beschouwt, d.at hi j 4iS ki jk op het IfW z6 vanzelf -
sprekend. acht , d.at híj het ni et nod.ig vind.i di " meÀing- te verd.ed.igen of al-
thans me t e en enkel wo ord nad-er to e te 1i chten, i s eigenlijk ze er verwond.er-
Iiik; vervlond.erlijk voor iemand., die niet als vakverenigingsbestuurder maar
aLs wetenschappelJjk onclerzoeker, als sooioloog, in het krijtperk d.er menin-
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gen treealt. I{ant ond.er cle uod.erne sociologen .en maat s chaBpelijke anaListen
neent hij wat dat betreft een.uitzonderingspositie in. Er is biina geen so-
cioloog neer of hij houdt zich bezig met rrd.e tegenstelling tussen vakbewe-
ging en arbeid.ersrr, dj.e dr. Van TUn geheel schijnt te ontgaan. Zélfs soomi-
ge vakbewegingsnensen a1s èe CNV-er Van Albèd.a ln onE lanr1 of d,e Duiteers
Furtwàng1er en Sriefs erkennen, dat de vakbeweging in de burgerlijke maat-
schappij is geintegr eerd; het àelfde doet d.e katholieke sociolbog Eóefnagels.
Uiteraard Ís het Yan Tijnrs goed recht er tn and.ere mening op na te houden.
Maar d.at hij op ttit punt in het geheel geen probleem schijnt te zien, d.at
wekt verbazJ.ng.

talij hebben te vaak tle feiten ondexstreept, die de diepe kloof tussen
vakbeyeging en arbeid.ers illustreren om er hier uitvoerig net voorleelden
op in te gaan. Wij wilien er hier mee volstaan alleen naar té vermeklen,
waarin onze kijk op ItdA en NW verschil,t ïan d.ie van Yan Tljn. lrrij zien het
a1s de f unctie van ElLq organisaties de belangen te behartígen
van die sociale J-aag i.n de samenlèving, -die men temakshaLvé het best met
het lröord 'rnanagere" kan ooschr|ven. ïIaarvoor PvdÀ én NIV beid.e in cle bres
etaan, dat is het geordende pl an-kapi tal i sne van morgeni wat zij vertegen-
lröoxd.igenr' dat is d.e burgerlijke samenleving van xoorgen méér nog d.an die
van vandaagrnaar het is in ieder geva.I d.e burgerlijke samenLeving. En juist
6ndat zi1 d.at cloen, d.aarou voelen natuurlijk ook mensen als Van HalI c.s. in
de PvdA zich op hun plaats. Dat is dan d.e kern van r,raarheid, die wij i.n de
d.oor Van Tiin bestreden opvatting ontdekt hebben. lJant aI vind.en wii het be-
ter - iíant neer begrip en inzicht verwekkend - om van de lunètie. der parti)
uit te gaan, enige samenhang tussen haar functie en haa" sociale geled.ing
is er natuurlijk wel.

Eén vraag is er, die wii na bovenstaa.nde opmerklngen aan het adr.eg van
Van Tijn nog ond.er d.e ogen moetèn zien, omd.at zij r^'ellicht bij de Leze" op
za1 ko!.en. Die vraag -.j-s d.eze, of er, a1s dan de PrrdÀ in onze ogen geen a.r-
beiderspart{j isrmís.schien een ónclere partij is, d.ie d.eze naaa wéI verdient.
Ons antwoord. luÍdt ontkennend.

lrlii zouden - wellicht - genoegen kunnen nemen met de definítie, dat tn
arbeid.erspart Í j een partij is, d.ie het arbeidersbelang beharti.gt. lrle moeten
als we èat zo neerschri-jven er onniddelliik twèe dingen aan toevoegen.ïn de
eerste plaats, dat zorn part{j niet bestaat. In d.e tweed.e plaats, dat er in
de sociale geschiedenis §lechts een zeer: beperkte, uiterst korte periode -
relatief gezien d.an - is geweest, ríaarin het arbeid.ersbelang door een par-
tij behartigt k.o n wérd.en. Dat 1s de pexioèe, waarin het er voor de ar-
beiders op aan ko,mt hun belangen binnen het raam der burgerlijke sarcenle-
ving te behartigen. Voor hun belangen in het kad.er der burgerlijke eaat-
echappii is een organisatíe al-s de partij geschikt, d.e partij, èie, of. ze nu
rr arbei d ersparti j rr Ís of niet, a1s verschijnsel eén typisch verschijnsel van
het kapltalistj.sch tijdvak is. Niet zodra echter zijn de rrbelangen cler ar-
beiders biruren het raam d.er burgerlijke samenLevÍngrr niet neer hun op de
voorgrond tredende.belangen, of in de arb,e icl erswereld treden í,ndere orga-
nisatievornen oprorganisatievormen, die typisch geschapen zijn voor èe ,be-
hartiging van typische arb eid érsbel angen. AIs zodanig kunnen "d.e beiangdn
d.er arbeiders binnen het raam d.er kapitalistische maatschappijrr weLbe-
schouríd nauwelijks worden aangenerkt. Die échte arb eidersbel angen namelij.k
botsen altjid roet de beLangen der heersend.e klassen en de heersend.e ord.e.

Zo bekeÉen kan er weIÍswaar geen bezwaar zijn - mite men uaar goeil be
grijpt wat er mee r ordt betloèId, - on voor een heeL korte. leriode van rr&Í;
b eid erspartijent te 6preken, naar beter, want exacter is het on d.e stelling
te verded.igen, d.at er eigenlijk nooit arbeld"ersparti j en gelreest zdln en dat
zc nnlr niai krrnren hcírlie.a.n. Zi e-daar dan tooh ros evén - els te?]oons - dè
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verklaring ook, waarom wij het idealistisch streven om d.e PvdA tot een t'ar-
beid erspartijlt te maken , ztnLoo s , want onmogelfik achten.

EEN PRULLIG TENDtrNSGESCHRIFT.

EERST THANS ontvangen wij uit België een kleine brochure, geschreven
d-oor een zekere G, Iospa r g€titeld. rrDe hond.erdste jaard.ag van de oprich-
ting van d.e eerste international-e ( t e0 4-1572)". Het is , zo wordt meege-
d.eeId., d.e vol1ed1ge tekst van een red.e, d.ie d.e schrijver op 6 september van
het . vorige Jaar gehouden heef t op d e nationale ontnnoeting d.er communi sten
van Bel.gië. 0f d,aarmee d.e of f iciëIe Belgische C . P. bed.oeld. word.t dan wel
een d.issidente bol-s jewistische groepering is ons nÍet helemaal d.uid.elijk.1 )
Waar wi j wóI van overtuigd. zi jn is, d.at d.e uitgevers van d.it boekske in d.e

kwesties, die momenteel het internationale bols jewisme verd.eel-d. houd.en,
aan d-e kant van d.e Chinezen staan. Dat is overigens een bijkomstlgheid, d.ie
er voor een bespreking van d.it werkje níet zo hóéI veel toe d.oet. hlel-is-
waar wordt eï hier en daar op d-ie geschÍIlen in het moderne bolsjewisme
duid.elijk gezinspeeld.e maaT nad.rukkelijk genoemd, word.en ze niet. Het ond.er-
weïp van het' geschriftje is niet actueel e naay historisch.

Wat d.e schri jver ond.erneemt is een poging om d.e historische betekenis
d.er eerste international-e te schetsen, liever nog zoud-en we zeggen een Po-
ging d.e eerste internatíonale z6 te schetsen, dat de huidige parti jbonzen
van ( chinees) bolsjewistisch type z:-cl- er de wettige erfgenamen van kunnen
noemen. Een tend.ensgeschrif t d"us? Ind.erd.aad., en wel een van een bi j'zond.er
pruIl- ig karakter .

lwee elementaire eisen, menen wij, mag' men aan ied.ere (fr"tru §rote, rt
zlj kleine) stud.ie over d-e eerste internationale stellen:

1e" d.at z\ recht d,oet wed.ervaren aan d-e feiten;
2e " d.at z\) die f eiten tegen d.e juiste h.istorische achtergrond en in

het juiste historische verband. plaatst"
In d"e brochure o dÍe wi j hie'r behand-elen is noch van het een, noch van

het and.er sprake. De f eitenkennj-s van d.e auteur, beter: ztjn gebrek aan f ei-
tenkennis, is verbijsterend.; d.e nood.zaak om d.e gebeurtenissen van weleer in
het kad.er van d.e toenmalige tijd te beschouwen ontgaat hem niettegenstaan-
d.e d-e schijn van het tegend.eel hier en claar ten enenmal-e.Men kan hem niet
eensverwijten, dathij ereen v erke e r ci historischinzicht opna
houdt" Hij is gespeend- van ied-er historj-sch Lnztcht.

Van d.e manier e waarop hU met öe f eiten omspringt een paar voorbeelden:
Volgens Iospa werd- d.e eerste international-e d.oor Karl lviarx en Frie-

drich Engels opgericht. Bij een erkend.e historische autoritelt aJs Eranz
lvlehring - (ttKr=I jviarxr geschied.enis van /LJn leven'r , h!2. 290/91) leest men
iets volkomen and-ers. Ook een bekend. historicus van d.e arbei-d.ersbeweging
als Max Beer(ttAllgemeine Geschichte d.es Sozial-ismus und. der sozialen Kàmp-
f ett , blz. 51O) geef t een and-ere lezing. Ile tzelf d.e doet de bekend.e Britse
sociale historlcus G.D.H. Col-e ("A short history of the British working-
class movemeht", deel ïf , b: z, 85). Zi alle drie stemmen d.aarin met elkaar
overeen, d-at d.e o,prichjing rran d.e '1 e " Internationale buiten ivlarx om ging en
dat hij er pas bU betrokken werd. toen ztj eenmaal een feit wàs.

Yolgens fospa dateert d.e strijd. tussen bor.rrgeoisie en proletariaat van
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het nldden d.er vorige eeuw, Een bewering, r,raarmee volkomen voorbij gèzien
word.t a,an bewegingen aIs d.ie van d.e Silezische wevers r: de ztJd.ewerkers van
Lyon ,of d.e Chartistenbeweging in Engeland., om d.e ,voornaamste slechts te
noemen. De oorzaak? Voor Iospa is d.e strijd van de k1aèse id.entiek met öe
strijd van de z, g. socialistische beweging van sociaald.emokrattsche signa-
tuur, d.ie jui s t ie ts gans and ers hr&s .

f ospa beweert, d.at in d.e revol-utie van 1848 het proletariaat flvoor ei-
gen rekeningtt =treed.. Wij raden hem aan eens bU Marx (ttDie Kla,ssenkàmpfe in
Frankreichtr ) na te l ezen hoe zeer in werkeli jkheid- het tegend eel het geval-
was en hoe d.e arbeiders nie ts and.ers deden d.an voor d.e bourgeo i sie d.e kas-
tanjes uit het vuur halen.

Iospa .ónr[f t, d.at lvlarx trMazzini verhinderde z:rcn van d.e leid ingtt d.er
eerste internationale rrmeester te makenrr. fn werkeLÍjkheid verhind.erd.e Marx
aJleen maar, d.at de i d e e ë n van NIazztnL een ro1 speelden, zoals men
in d.e briefwisseling tussen }Íarx en Enge1s d.uid.elijk na kan lezen.

Mag men Iospa geloven, dan weigerd-en d.e Britse trad.e-unions d.e bevrij-
d.ingsstrijd. van onderd.rukte volken aIs bijvoorbeeld. de PoIen te steunen. Dat
juist het tegendeel het geval was kan men zowel bij Mehring a+s bij CoJe na-
1ezen. Men vind.t bij die beid.e auteurs ook uitvoerig verkl-aaid.e wat aan d.e

sympathie der Britse vakbonden voor de Polen ten grondslag heeft gelegen.

Dat Marx gelijk Iospa beweert van het ïnauguraal Adres d.er eerste
internationale 'reen echt id.eologisch strijdplatformfi zoa hebben gemaakt ttom

het pre-marxistische pseudo-socialisme te verslaantr ( j" moet bepaald bols-
jewiek zijn om zotn ónhistorische en van wdnbegrip getuigende d. finitie uit
te d enken! ) is moeildk vo1 te houd en, hÍanneer men 1et op hetgeen Marx zeJ,f
omtrent zrJn d.esbetreffend.e arbeid in ztjn brieven aan Engels heeft verkon-
d.igd.,

En zo zoud.en we dóór kunnen gaan nog lange trjd zelf s gesteld, dat
we er lust toe hadd.en een z6 knullig panflet méér d.an d.e hoogst nood.zake:-
lijke aand.acht te geven

Knullig is d.e brochure van Iospa vooral ook vanwege haar even d.om a1s
kwistig gebruik van woord en €ri rlitd.rukkinten als ttopportuni-stischf'e rrrevi-
sionistischtt, enzovoort. Natuurli jk kent men in de sociaald.emokratie de
stromJ-ng van het 'trevisionisme" , waarvan Eduard. Bernstein de geestelijke va-
d.er wzLS. Die stroming wÍIde het ttmarxismett hetzien. Maar om nu van frrevi-
sionismerr te spreken in een tijd, d.at het marxisme nog beztg uas"z:.cn. te
ontwlkkelen en er met and-ere woord-en nog niets te ttherzienrr viel, d.at ge-
tuigt nu juist van het gebrek aan historische zLn bij Iospar weErroyer we
met een enkel- woord aL repten. .

Ernstiger nog dan het d.omme woord.gebruik, clat hij regelrecht heeft af-
gekeken van Lenin in d.iens sl-echtste polemieken, 1s ïospar s poging om het
voortd.urend. maar zo voor te stelIen, alsof aIle arbeid van Marx in de tijd.

rEn d.e eerste internationale op partijvorming was gericht en dan nog wel
partijvorming voor d.ie verhoud.ingen en voor aIle verhoud.ingen, d.ie later
mochten volgen"

Zeker, er zin uitlatingen bij I'iarx en Enge1s , die hem daarin gelijk }jj-
ken te geven. Dat kont e zeggen wl j , d.oor d.e ti jd- waarin ztl leefden en door
het toenmalig karakter van d.e arbeid ersstri jd. Er zrJn echter bi j Marx en
Engels (maar bij Marx vooral ) ook heel wat uitspraken te vinden, d.ie f ospat s
opvattingen weerspreken. Hoe of het daarmee gesteld is, hoe men d.e ene aLs
toepasselijk op d.estijds gegeven omstand.igheden, de and.ere aLs d.e uitkomst
ener algemene analyse d.ient te beschouwen, d.aarvan bespeurt men bij Iospa
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Wie :h:et boekje van Iospa gelezen heeft, d"ie begri jpt all-een zoveel,
dat hii d.e ,Derde ïnternationale als d.e directe (.r, enig legitieme) opvolg'
ster van d-e eerste ziet. Naar he,t b e w U s van d.ie stelling zoekt hij bij
Iospa tevergeef s. Wél zal men bij Iospa de mening van Marx weergegeven vin-
d.en, d.at 'reen voïk, dat and.ere volkeren onrJ.erd.rukt, nlet vrij kan zijn,tt Dat
was ind.erd"aad. zijn mening en d.ie van de eerste internationale.' De ontoerei-
kende onbehol-penhei-d-, of a1s men wiI de onbeholpen orrboereikend.heiö

van Iospar s boek j e, kan men hieraan herkennen, d.at hij verzuimt ,om duÍd.eIijk
te maken, waarom nu d.ie d.oor hem al s erf genaam der eerste beschouwd.e d.erd.e
internationale een beweging verenigt, d.ie als het in haar kraam te pas
komt and-ere volken onCerd-rukt: d.e Hongaren (1956 ) , ae Oost-Duitsers ('Sl)
enzovoorts.

YONDST VÀN VONDELTNG best aIIeen maar Yoor een geheid
so ciaal-d.emo cyaat of voor e en pro=
gïessieve hurger versleten, we1-
licht omd.at z\ d.e geschiedenj-s van
de Vrijzinnig Democrati-sche Bond. in
' t al gene en en d.i e van e en Vrij z:n-
nig Democraat al-s freub in het
bi jzonder niet kenden e zLJrr bitter
in hem teleurgesteld-. Want waar in
d.e wereld werd. ooit een sociaald.e-
mo craat of radioaal -p:rcgre s s ief ge-
vond.en, d.ie het aand.urfd.e om met
ind.irecte beiastingen te komen?
nie golden bij zogenaamd.e social- is-
ten en progressieve radical-en gelij-
kelijk voor a-sociaal o

Vondeling' echter heeft ze uit
zijn ministerssteek tevoorschijn ge-
toverd. en is d.aarmee d.an d.e zoveel-
ste zogonaamd.e socialist geworden,
d-ie in het regeringskasteel een
kracht to er ui thaal t , d.i e conserva-
ti eve mins i ters ztcktr ui t angs t hun
politieke nek te brekén,nooit zott-
d.en hebben d.urven permitteren.

I oegegeven l Vonciel ing he ef t er
o ok wat voor teruggeg even, pard.on:
in het antzicht gesteld-, Een pa-
piertje namelijk, dat over vijf Jaar
f 11O op zal leveren, nadat men al
d-ie tijd. een veel hoger vedrag aan
belastingen heeft moeten betalen.
Hij maakte d.e belastingplichti-
gen to t I n seort van pand.briefhou-
d.ers, een kunststuke waarvan zelfs
d.e j onge Treub , 1 aat s taan d.e oud.e-
ïe s nie t he ef t kunnen d.romen,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HIERBIJ ONTVANGT U NïIl'['ER 10 VAN,|'DAAD EN GEDACIIIE'i" i{ A A R o o . . . . o

TOEN d-e z t g. Parti j van d.e Àr-
beid hij haay ontstaan in 1946 een
Vond.eling in haar rijen opnam, toen
was er in zoYerre een Yerschil met
het opnemen van een vond.eling, d-at
van Vond.el ing d.e oud.ers zeer wel
b ekend. waren, wat bij een vondel ing
natuurli jk €leenszins het geval is.
D i e oud.ers waren al s we he t zo
mogen zeggen ÍÏï. M.II. Joekes en
de he er Ko en De ering van d.e VrijzÍn-
nig Demo crat i sche Bond., d-ie be-
schermend- hun hand.en uitgestrekt
hield.en over de r/.D, J.0. , de \hijzin-
nig Democratische Jongeren Organi-
satie, waarin de j onge Yond-e1ing,
toen nog student in Wageningen, e-
venals ztJn latere echtgenote, hun
politieke jeugd.jaren sleten. 0f de
laatste, toen nog mej . foos van I t
Hof, m6ér naat de toen ook nog
zogenaamd- vri j zinnig d.emocrat'ische

prof . Oud- keek d.an naar de wat
rdicalere fl]ïr Joekes weten we ni-et"
maar feit is het, dat zLJ, óók al-s
mevrouw Yond-e1ing in het kamp van
prof. Oud bleef , Ilaar echtgenoot
d.aarent egen overe enkoms tig d.e in
z tj n partij. heersende mythe aart
den volke gepresenteercl werd. aIs
een socialist.

Àch d-eze vond-eling heeft zljn ra-
d.icaal burgerlijke afkomst mind.er
ve.rl oochend. d.an z11n partij haar my-
the"Zelf s zíi d.ie hem op zijn all-er-
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NRD E MÀ NA G E R US L. A ND

K tA G EE N K LÀ E?

ïNZIJNBOEK IDe ro d.e d. i r e c t e u r il komt prof. David.
Granick tot d.e conclusie, d.at d.e managers 1n Rusland gé6n managers-.klg.gse
vormen. We hebben het in onze bespreking van ziTn werk in het julÍ-nummer
van itDaad. en Gedachterr al- terloops geconstateerd. We hebben d.ie conclusie
toen tf merkwaardigrr genoemd.. Zi i s d.at inderdaad om mé6r dan 6én red.en.

Allereerst en wi j hebben d.aarvan reed s gerept is d.e concJusie van
prof . Granick volkomen in strijd. met al het feitenmateriaal , dat hij zelf
verzamel-d. en gepubliceerd heeft. Zij is ook in strijd. met tal van zljn uit-
spral<en.Maar bovenclien en d.at vooral- maakt lnaat nóg zondertringer staat
d e corrclusle van prof . Granick in lijnrechte tegenstetr-1ing tot I n opmerking,
die hi j zelf notabene maakt, juist àar1 het begin van d.ie pas.sage in zí1n
boek, waarin hij het klasse-karakter van het Russische managerd.om ten stel-
ligste ontkent. Hij zegt d.aar namelijk:

rrEr be staat ge en twijf el aane d.at d.e manag'ers ( in Rusland ) t"-
horen tot een klasse, d.ie ztclt sterk onderscheid.t van de Russi-
sche bevolking in inaay getreel en d.ie bovend.ien zeer eenzijd.ig uit
d.e verschÍllend.e in de Sovjetunie bestaande beroepen is gerecrlr.-
teerdo..ft(urz.289)
lvlaar nÍet zod,ya heeft prof. Granick d-eze woord.en neergeschreven of hU

l-aat er in één ad.em op volgen:

'r. . . . ZtTn wi j op grond. van aI d,eze kenmerken gerechtigd om over
een managersklasse te spreken? Naar nijn meníng moet het antwoord.
ontkennend. l-uid.en. tr

Dit lezend.e is men a! geneigd zrJn ogen uit te wrijven. Maar nog veel
meer is d.at het geval, wanneer men ztet, welk argument prof . Grahick 'voor'
ztjn uiteind.elijke mening aanyoert, Hij schrijf t:

ttHet begrip rmanagersklasser bed,oelt niet d.e managers te en-
d.erscheid.en van d.e gewone ,arbeid.ers en bo eren , riaat meeï in het
bl jzonder wil het een ond.erscheiding maken tussen hen ( a" manà;
gers ) "rl de leidende f iguren in d.e Communistls'che Partij en ande-
re groeperingen aan de top van de sov jethierarchie, d-ie machtt
prestige en een groot inkomen hebben. De werkelijke vraag is niet
of wij d.e sowjet-managers kunnen ond erscheid.en van de grote massa
van d.e sowjet-bevolklng, maaï of d.e inanagers een groep Yormen,
d.ie geheel los van d.ie der partijfunctionarissen staat,rt 1)

Het vermoed.en, dat men bi j d ie woord-en in z:-cln voelt opkomen, wordt
even later bewaarheid. Prof. Granick komt d.an namelijk betogen, d.at er tus-

1) We houd.en ons hier beztg met het Russische managerdom,en kun.
nen er niet al te vee1 and.ere zaken bijslepen. Daarom gaan ïÍe,
ni e t in op d-e dwaze f ormul e , hetztj van Grani ck , he tzij van ztjn al-
te d.ikwijls-zeer onbeholpen Neöerl-and-se vertaler, d.at het een of
andere rrbegriptr er een rrbed-oelingrr op na zorl houd.en. Dat hoort
thuis in een opstel over begrippen, m.&.w. over het al3emene en
het b,-Tzond.ere. \nle signaleren het f eit, omdat wanbegrip omtrent
begrippen natuurlijk ook gemakkelijk tot wanbegrip van f ei telÍjkhe-
d.en kan leiden.

1)



t+

sen manageïs en partijle,id.ers geen duizelijke scheiding vaI.t te maken" Hij
zegt over managers en partÍjl eid.ers r dat ;

'tt. .',. 'd.e twee gioepen grote oveÍeenkomsten vertonen qua inko-
mens opleiding en politieke activiteiten, De leden van de twee

, groepen zijn som,É d.ezelfde ind.ivid.uen op verschillend.e tijd.stippen
van hun carrière, ?f

Wat prof. Granick hiermee bedoelt is d.it, dat het soms voorkomt, dat
een il6,ns,geï van' nu een . aantal jaren geled.en een parti jfUncti-onaris was
en d.at een huidig Rus's'isch partijfunctionaris een. aantal jaren terug tot t t
managerd-om b eho orde .

Wij hebben ge en reden om aarl de jui s theid hi ervan t e twijf el en; te rnin-
d.er', omd.at prof. Granick van d,it verschijnsel een paar concrete voorbeelden
weet te noemen, Maar als argument in het betoog,dat het Russische manager-
d.onr géén klasse zou iezen, maakt d it f eit hraarvan Granick zelf zegt, dat
het zich som-s- voord-oet bijzond.er weinig indruk op oírs. Het gaat nameli jk
in het geheel niet om de vïaag of eï tussen d.e p e r s o n e n van d.e

ene groep en de p e r s o n e n van.d.e and.ere groep, sofls of herhaalde-
1i jke e eri d.uid.elijke scheiöing te constateren valt. Die scheid ing wós er in
het verl-ed.en iets wat (aI w6ér een tegenstrijdigheid bij heml ) ook uit het
boek van Granick bli jkt , d.ie scheid.ing is, a1s Ce tekenen ons nÍet be-
d.ri egen r vo ortd.urend. aen het vermind.eren , he tge en naar onze mening t e ver-
klaren valt uit een gewi j zigd. karakter van d.e partij, vooral na het uitsto-
ten van d.e groep i{oLotof cos, rríaarom het 'rré1 gaat is de'vraag of er tussen
het Russische managerdom en de Russische partij een belangentegenstelling
bestaat of niet.

In dat deel van ztjn boek, d,at wij hier behand.elen, gooit prof, Granick
de merken hopeloos d-oor elkaar, Vand-aar, d.at wij oe vorige keer (i" het ju-
1i--nuinmer) besloten met d-e opmerking, dat ztjn boek'opmerkelijke kisaliteits-
verschi]l-en vertoont. De verwarring r^raaraan hU ten prooi is, is onvoorstel--
baar. ïn een betoog van enkele volzinnen (aie, welke wij hierboven gqci-
teerd hebben) springt hij onophoudalijk van d-e hak op d'e tak, liever gezegd.:
heweegt hij ztch voortdurend- in een and-er vlak. IIU zegt namelljk achtereen-
volgens:

1 . De Russische manag'ers yormen een duidelfik van d e rest der be-
volking te onderscheiden klasse.

2.. /r.1 d-egenen, d.ie cle ïnanasers in Rusland als een klasse d.'ef i-
ni iiren, bed-o el- en d.aarmee to t uitd.rukking t e brengen r dat er
een ond.erscheid. tussen managers en partij bestaat.

3. Er is gqen ond.erscheid tussen managers en partij, omdat er tus-
sen hen geen d-uid-eIi jke scheid-ing bestaat ín het persoonlijke
vl ak.

4. BÍjgevolg vormt het Russische managerd.om geen 'klasse.

De d.ubbel-e truc, Ïíaarmee prof . Granick het kl-aarspeelt tr,ree stel-
lingen te formuleï'en, d-ie 1i jnrecht met elkaar in strijd. zi jn, springt hier
d-uid-elijk in he-, oog'.

De eerste helft van de truc bestaat daarin, d.at hij na aanvankelijk
het begrip trklasserr in d.e normale, sociale zrrr varl het 'woord. te hebben ge-
bruilct ( stelling 1 . ) letterlijk iedereen ervan beschuldigd. f t woord. klas-
se in ve.r:band. met het Russisch managerd,orn alleen maaï te gebruÍken om er
een tegenstelling tot d.e partij mee aa:n te d.uid.en.

De tweed,e helft van d.e truc bestaat d-aaruit,d.at hij vervolgens d-ie te-
gens t el} ing 1o o chent en d-an o p grond" d.aarvan onthent , dat d.e manage rs een



-1r-
rrklags err zoud.en zijn. In d.ie vierde stelling bezigt hij èan het.woord klas,se
in een gans andere zj.n, in de zin namelilk, vaarin hi! tèvoren in stel11ng 2
dat begrip heeft omgegoocheld. : .

Onze zienewijze kont neër op het volgende
1. llij menen - ro6t prof. Granick :- dat de Russieche nanagers zeer

tiuidelijk een klasse voïlnen. ÏJij bedoelen dqarmee een bepaald.e
groep, alie zich van and.ere groepen in d,e Russischè samenle-

. ving onderecheid.t. door haar maats chappel- i j ke positie. Zjj vor-
o.en een klasee ten opzichte van ónd.ere k1aésen.

2. Dé vrcaag hoe zi.éh rlíe- managersklasse verhouèt ten opzichte
van d.e partij en omgekeerd hoe de partij zich ten opzichte van
d.e managers verchoudt is een hééI belangrijke vraag, maar hoe
het antwoord daarop ook moge uitval,len, aan het feit, dat het
managerdom een klasse is verandert daard.oor niets.

,. In teg'enste1l j.ng tot prof. Granick menen wij i.nd.erd.aad., dat er
in het jongste Russísche verleden een tegenstelling bestond
tussen het nanagerd.on en de parti j. Maar dat is verg tr,ree. l,{ij
noemen het manageïd.om geen klasse omdat wÍj een tegenstelling
tot de partij hebben waargenomen.Wij hebben een sociale tegen-
stelling' tot andere klassen geconstateerd, en constateren lrer-
volgens en onafhankel{jk daarvan 'n tegensteliing tot de partij.

{. Dat bepaald.e (of taI van) personen zowel tot het managerd.ou
afs tot de partij behoord.en is interessant, maar heeft net tle
tegenstelling tus.gen partij en managerdon niets te rcaken.

Iíat van he.t bovens.taande nadère toelichting behoeft is vooral , menen
wíj, punt ,3 d.e tegenstelling tussen partij en klasse. Zíj zit 'ni.et, gelijk
prof. Granick veronderst'eltrb{j voorbaat in ons begrip.rrk}asserr opges}oten.
líi j nenen haar waan, wanneer wij de feiten bestuderen. Zij is geen kwestie
van begri pmatighe i d., zij is een reafiteit.

De omvang van dit opstel belet ons een stortvloed'van feiten en een
ui"tgebreide schilàering van tle res.l j.tei"t te gevelr. i^/ij wil1en d aaron vo1-
staan met een sÍmpele vervijzing naar het voortreffelijke boek van tle Hon-
gaarse schrijver Tibor }ïeray, getitel,d rrDertien dagén, die hèt Krenlin d.e-
d.en wankelenrr.. Da.t boel. handelt over de Hongaarse revolutíe van 1956. In
een der hoofdstukken wordt ultvoerig geschil.derd, hoe d.e worsteling tussen
d.e Russische lartij en d.e Russische managersklasile' rt verLoop, der gebeurte-
nissen beslissend beinvLoed.de.

libor Meray laat zienrhoe op, het noment, ttat d,e proletarische revolu-
tig zegeviere.nd opmarcheerde in d.e straten r4an Soedapest, Szolnok, Györ en
!4e,gyaróv5,r, in Rusland een fell-e sirijd. aan de gang tas tussen partÍj en ma-
nagerdom, d.íe beide, jui-st ontrent het nidd.en der vij.ftiger jaren on beur-
ten een .(nog) tÍ jd.elijke machtspositíe innamen en elkander beurtelings weer
d.aarui t verdreven.
. Toen Ànastasia Mikojan - zegt Tiboi Meray - in Soedapest net de rege-
ring van Imre Nagy een compromis sloot, nafl het manage:rd.om een machtslosi-
tie in. Toen hlj terugkeerde naar Ruslancl en zijn vliegtuig op de luchthaven
van Moskou ]and.de, waren d.e bord.jes juist r,reer verhangen'en woei er 'der-
haLve een andere politieke wind dan bii zijn vertrek.

De konsekwenties daarvan behoeven w{j hier niet te behandelen"Zij horen
thuís bij d.e ge s chi eds chrijving van de Hongaarse opstand. Waaron het ons hier
te doen isrdat i§ d.e tegenstelling tussèn partjj en klasserdíe Mefay tege-
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li jk als algemeen bekend. f eit aanneemt (t i: schreef tenslotte over Hongarij'e'
en niet over Ruslandl ,) én beschri jf t. Want hoe sumnÍer het ook mag zUn wat
hi j er over meed-eelt, men z i e t ïrit zrJn beschri jvingen het diepe con-
flict tussen partij en managersklasse levensgroot voor ztch oprijzen.

I'lind.er d-uíd.e1ijk want gacamoufleerd. en rran vals- etiket voorzien - is
die tegenstelling ook zichtbaar ten tijde rran de krisis rond. Molotof. ïn
haar volLe scherpte is z:. J d.an vervolgens weer waar te nenen ter gelegen-
heid. \ïan d.e z, g, Cuba-crisis e d.ie men zou kunnen d.ef iniëren als eèn omge-
keerd Hongari je. Omgekeerd., omdat in d.e novemberd.agen van ' 56 d-e managers-
klasse van het maatschappelijk toneel gejaagd. werd. d.oor de partij,, ten tdde
van ,1e spannend.e Cuba-clagen d.e macht van de partij werd. ingetoomd door de
managers ,

Dat al1es is kennelÍjk verborgen gebl-eyen voor prof. Granick, die per-
soonli jke dingen naar voïen 'brengt inplaats van maatschappelijke en d.aarhee
d.an ongewild het bewijs lev'ert, dat nen met pers,ognlijke kwesties de maat-
schappelijke ontwikkeling niet verkl-aren kan.

PROF DR PE IT E]\T DE LAAGSTBETAALDtrN

fN ïiET OKTOBERNUIII'IER van rrDaad- en Gedachteft pl aatsten wi j een
beschouwing orrer rrDe hed.end.aagse arbeid.ersklasserr. De aanleiding
hj-ervoor was een bespreking van het rapportr?De Laagstbetaald.enrt
\ïan d.e \rliard.i Beckman Stichtíng d-oor prof . d,r. J. Pen. fn 'rlIetFarool-rrnu reageert prof. Cr. Pen op orrze beschouwing. Dit !Ías
voor één onzer kameraCen aanleiding om een ingezond.en stuk aantrHet Paroolrr te zenden,met het verzoek het in 4at b1ad" te plaat-
sën r Doch oud.ergewoonte werd. plaatsing van ztjn antwoord- aan prof ,

Pen geweigerd. Ilierond.er treft d.e Lezet het schrijven van onze
kameraad aayr en tevens het antwoord van rrHet Paroolrr. Wi j nemen
ons vcor in het volgend.e ï]ummer van rtDaad. en Ged.achtetr ui tvoeri-
ger op d.eze kwestie in te gaan.

FO

Naar aanleid.ing van het schri jven van prof , d.r. J. Pen in rrHèt Paroolrr
vaïL d.ond-erd.ag 16 sept, j.1. ttDe wetseli jke wereld heeft g:een geheimen op
sociaal terreintt, meen ik het volgend.e te moeten opmerkenl

1 " 'rEen anoniem marxj-stisch blaad"je ( zelf s de red.actie houd.t haar naam ge-
helm)" noemt proí. Pen het maand.blad trDaad. en Ged.achte" , waarin hi j d e
op hem geuite kritiek Ias. BIi jkbaar vindt prof . Pen d.e persoon belang-
rijker d-an hetgeen gezegd wordt. Nu is het natuurlijk zos dat er in dat
tr anoni- eme bIaad. j etr geen prof e s s oren a,a:n het woord. zt jn Even:nin vind.en
d-ie'ranoniemetr mensen het nod.ig ond.anks alles een lans te breken
voor het kapitalistisch systeem. Daarom is het hun d.an ook onmogelÍjk
hun publicaties in blad.en als bijv. rrHet Paroolrrgeplaatst te krijgen.
Wii twijf e]en er zelf s sterk aan of d-it antwoord. aarr prof . Pen zal worden
Seplaatst. We leven dan wel niet ond.er een d.ictatuur al d.an nietrrmarxistischtr maar d-e d.emocratie moet nu ook weer niet te ver gaen.
Voora] snog ztjn we d.us aangellrezen op al d.an níet anonieme blaad jes. Maar
d-atrranonÍeme blaad-je, staat d.an ook open voor iedereen die het met on-
ze opvattÍngen p Í e t eens is en d.aarvan blijk wi1 geven, ook voor
prof. Pen. En als prof. Pen zo glraag namen wil zj-en, welnu onder dit
schrijven staat er e en o Laat hem er gerukkig mee ziin.
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Prof . Pen verbaast er zioh oveï, d.at jul s t hi j er \ran verd"acht viordt bij
d.e ongeschoolde arbeid-ers weeld.e en luxe te verond.erstelLen.Dit is ech-
ter niet z6 opmerkelijk. In het rapport ilDe Laagstbetaald.enfrvan d.e 1,fi-
ard.i Beckman Sticirting word t nameli jk verkl-aard. dat B5f" der ondervr4ag:
den een electrische wasmachine heeft, 62/" een televisietoestel- en ,2/"
een bromf iets I En daarvan zegt prof . Pen danc rtMen. kan niet volhoud.en,
dat deze cijf ers wi j zen op armoed.ett. Goed.r Been weeld.e en luxe d-an, maar
toch ook geen armoede volgens prof . Pen, En dan te bed.enken, dat het
rapport ttDe Laagstbetaaldenrr d.uid.elijk maakt, öat d.eze zaL<en zin verkre-
gen d.oor overwerk, buitenhuis werken van d.e vrouw, e. d. En. . . belangrij-
ke vraag waarop prof . Pen verzuimd. heef t antwoord. te geven zwaava.an meet
hij d e pósitie ( 

"1 d.an niet armoed e al- dan niet weelde en Luxe ) van d.e

laagstbetaalden?

'rDe marxisten /elÍ z:-tten gevangen in een starre dogmatiek die hun be-
let enkele:wezenlijke fei-ten van het moderne kapitalisme in te zien (rr-
als het stijgende aand.eel van d.e arbeid in het national-e inkomen, om maar
eens iets te noemen)t'. Dit zov prof . Pen d-an toch eerst eens moeten be-
wijzen. Het ligt zo gemakkeli jk in de mond-, d"at d-e arbeid.ers een groter
aand.eel van he t national e j-nkomen kri jgen, maar men moe t he t maar e ens
aantonen. fk ben er nog helemaal niet van overtuigd. frouwens, het is
ook volkomen in strijd met hetgeen prof . Pen even later beweerd.: ttWii we-
ten al heel lang d.at d e onderste twintig procent van d e inkomenstrek-
kers slechts een procent of vijf van het nationale inkomen krijgt. Dat
staa . We weten
ook, ,tt (Onder-
stre
Natuurlijk zijn er ook uit d.e burgerlijke klasse steed.s mensen ( schrijvers e

sociologen, enz,) die steeds weeï op de misstand-en in de maatschappij
wijzen. Die waïen er zelfs in d.e tijd. van het opkomende kapitalÍsmee in
de tijd van de meest onbeschaamde uitbu-iting, in d.e tijd. d.at er nog roof-
bouw op de arbeidskracht werd. gepleegd-. Denken we maar aan d.e Duitse
Kathed-ersocialisten 2 &àyr het Ned-erlandse ilKomitee ter bespreking van de
sociale kwestiert, waarin de latere professor Pekelharing een grote rol
heef t gespeeld. Denken we ook aan d.e fabrikant Van Marken uit Delft " Zi
allen waren begaan met het lot van d-e arbeiders, met d.e paupers. Zi aJ-
l-en wezen op d-e mi-sstanden in de maatschappi j, zoals nu een Pater Hoef-
nagels, een Wiardi Beckman S+,ichting en niet te vergeten een prof n dr.
J. Pen op d.e misstanden in d.e maatschappij van hed.en wijzen. En d.eze men-
sen nu noemen wi j in onze onbeschaamdheid. rtburgerli jke intellectuelenrr.
Prof . Pen hoef t z:-clh d-aar e chter niet zoveel vaïL aan te trekken,l,'iij heb-
ben er niets kwaad-s mee bed.o eld.. ï{e hebben zelf s niet aan rrd.uf en d-ulrr
ged.acht, niet aayL eenrrheid.eland.schap boven het dressoirrt en zeLf s niet
aan rreen lange ond.erbroekrr. Wi j hebben niets and-ers willen beweren d.an
d.at prof. Pen een intellectueel is (ur, d.at is hij toch?)raie tot d.e bur-
gerlijke klasse behoort. Vand.aar d-an ook, d-at al d.eze burgerlijke intel--
lectuelen (iret spijt.He :naar ik weet geen beter woord) aie zo op d.e mis-
stand.en in d-e naatschappij r^rlizenr €r nooit aart denken de ootzaak va]:L d.ie
misstand en in het stelsel te zoeken; d.at ze d.1e misstand"en slechts al-s
uitwassen beschouwen. Vermijdt men. die uitwassen, pakt men het' wat and.ers
aan, d-an is d ie bur,gerlijke maatschappij nog niet zo slecht. Dan,valt het
kapitalisme heus wel .iloe r Dat is d.e ged.achtengang van d.e burgerlijke in-
tellectueel. 0m het met Marx te zeggen we zijn nu eenmaàI markisten,
wel anoniem, maar toch rnarxisten : het maatschappelijk zíjn bepaalt het
bewus tzijn"

5. Niet erg fijnt jes, en zekey niet prof essoraal is het van prof . Pen om het

1,
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I'anonj-eme marxistisch blaadjerf aan het sLot van z:.jn schrijven min,of
meer op één hoop te gooien met het Russische trmarxismerr. Nergens in het
t?anoni-e,me',blaadje" heeft hij iets kunnen l-ezen, dat d.it rechtvaard.igtr
fntegendeel, in hetzelfde nummer waarin de kritiek op prof" Pen was op-
genomenr stond ook een stukje over kapit.alistisch Husland. Hieraan nu
heb ik mÍj gestoten professor.

Arnsterdan,

t-r-!-s-e- e-r- g---v-3-3--- :-5- e -!- --!-l-r-e-e-1 -: :

J. M.

Marxisten, of, ze nu uit Moskou of Àmsterdam
punten starre d.ogmatici:

\\
komen ? ztJrr op tenminste d.rie

zo Ze menen d.at d.e 'tburgerlijke'r pers geen kritiek'op het kapitalisme op-
neemt, of zel-f s d-at hun ingezond.en stukken word-en geweigerd. r

b. Ze denken d.at het d.e arbeid.er ond.er het kapitalisme steed.s slechter
gaat. fn werkelijkheid is het gemid.delde reële inkomen van d.e \ederland.er
ín de afgelopen tien Jaar met, ruwlreg, c1e helf t toegenomen; bovend.ien 1s
het werknemersaand.eel nog eens met, 10 procent gestegen. De arbeiders heb-
ben dus iets meer van d.e wel-vaartsti jging geprof iteerd. dan d e niet-arbei-
d.ers. :.

c o De armste zYrt van d e bevolking ( ai-e sl echts 5/" lran het national- e inko-
men krijgt bestaat niet uit valÍd e arbeid.ers, maar uit oud.en van d.agen, in-
validen, weduwen, kleine zakenmensen d-ie met tegenslagen hebben te kampen.
Van d-ezeftnieuwe armoedetrbegrijpt het marxisme weinig, omd.at het denkt d.at'
het kapitalisme nog steed s een twee-kl-assen maatschappjj is ( arbeid.ers en
kapitallsten). fn werkelijkheid. bestaan er veel meer Itklassentt, al1etnaal met
hun eigen probl eileÍr.

Uw stukje van 21 september jongstleden
veel te lang. Wij hebben het echter aari
volgende bij aant ekend.e:

is voor d.e rubriekrrMaar Meneerrr
proí. Pen voorgelegd.r d.ie er het

ingezonden stuk van or:rze }<anneraad, Zoals
zullen wij in het volgende nummer vanrrDaad.
antwo o rd- ingaan . Nu ontbre ekt eï d.e t i- j d.

Dit was d-an
reed-s in d.e

en Ged.achte t'

en d.e ruimte

het antr/oord. op het
inl eid.ing gezegd.,
uitvoeriger op d.at
voor.

VERAI{IIWOORDING VAN DE VOOR IIDAAD EN GEDACHTEII

BINNENGEKOI{EN GELDELIJKE SIJDRAGEN

1e kwartaal 1965

B.v.B. te M. f.5.--; C.8,. te A. f. 42.--; C.v.d.B, te A.
f .4r95; C.J.B. te A. f .5.--i 1^/.C"B. te li. f .5.--i A.v.d.H.te
À. f ,2r5O; Th.v.d..If. te Ao f ,1O.--! G.H. te Z. f .1 ,T5i G. d.e

J . 'be R. f "2 r5O; J.M. te À" f .42 o -- ! Th.M. te B. Í .42. -- i
K.N. te B. f .25o--i G. d.e P. te B. f , 15"--; A.v.V te D"H.
f ;21.--i A.C.trf. te .4" f .1r50ï C.1r/. te R. f ,2,--i R.W, te A.
f,51r5O; Div. te R. f.1,--" TotaaL f. 261r7O,

Enkel e t"oezegginggn voor f inancië1e s't;eun werd.en nog
nagekomen.

S teun blijf t nod.ig, S tort daarom uw bijdragen op Po s tgiroreke.ning

ni et


