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ITET}IISTORIS CHE BEELD DER

NEDERLANDSEVA KBEI^TEGING

Van de dichter tlillem Bilderdijk (1756-1831) stant de bekende versre-
geLt o'In tt verLeden 1ÍgÈ het hedenrin het nu wat worden zaL.t' De tot ver-
vêlens toe gecíteerde woor¿len zíjn, als wíj het goed zÍen, daarom bewaard
gebLeven,doordat zij iets vertol.ken r.raË door bijna iedereen kan worden on-
ãerschreven. Ðe redenis, dathetomeenuiterst a I Semene en in
haar algemeenheid om een uiterst v a g e waarheid gaat. Over het h o e,
over de wijze w a a r o p in het ver!.eden het heden en in het heden de

Ëoekomst ligt besloten wordt níets gezegd; de vraag w a a r d o o r zích
de historísche ontwilckeling voLtrekt - aLlemaal punten r,¡aaromt,rent zê'êr
verschíllende opvattíngen heersen - wordt niet gesteLd" Bilderdijkrmet an-
dere woorden, heeft een banaliteiee een vanzeLfsprekendheid verkondígd.

Indíen híj - maar de gadachte lcõn in zíjn tijd en derhalve ook bÍj
hem nog niet opkomen - het omgekeerde en niet zo vanzeLfsprekende zou heb-
ben beweerd, na,nelijk dat in het heden het verleden ligÈ, heÈ brede pu-
bliek zou zich zíjn uitspraak nauweLíjks herínneren of op zijn hoogst uit-
sLuitend terwiLLe van haar curíositeit.

En toch ís het één niet minder juist dan het andere. Inlij hebben hier
níet te maken ret three zíenswijzen die elkander uitsluíten. Die weLke ge-
nakkelijk te aanvaarden is en clíe v¡elke op Ît eerste gezícht r¿eLlicht zon-
derling schíjnt, vulLen elkaar ¡¡ederlcerig aan. Zo waat als het is, dat het
verleden het heden bepaal-t, zo r¿aar is tegeLijkertijd ook het omgekeerde.
Dat laacste zaL waatschíjnlijk wat gemakkeLíjker worden verstaan r4lanneer

men er zieh rekenschap van geefL dât er altíjd t w e e verLedens zijn;
het verleden zoals ziàtr dat in rserkelijkheid heeft afgespeeld en tt verle-
den dat wij als historisch beeLd in ons hoofd hebben. I,rrat wij "de geschie-
denist' noemen ís een theoretische konstruktie, dat wil zeggen: een produkt
van ons denkvermogen. Daarvoor nu, voor 'ude geschiedenistt, anders gezegde

voor rt verLeden zoals dat door ons gekend wordt, geLdt precies het tegen-
deeL van hetgeen Bilderdíjk op rijn heeft betoogd.

Wíj hebben dat al eens eerder verkondigd toen wij schreven, dat de
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kíjk op het verleden nu eenmaaL naur,¡ vertreven is net die op het heden en
dat verschiLl.en díe aan de dag treden bij een beoordeLing van de strijd
van de arbeiders nu in níet geringere mate tevoorschijn komen r^ranneer wordt
teruggebLíkt naar hun strijd in een vroegere, ver of minder ver van ons af
liggende periode" !'fíj werden daar¿an onwillekeurig herínnerd bij het lezen
van een onlaùgs verschenen "beknopte geschiedenis van de Nederlandse vak-
beweging" van de hand van Ger Harmsen en Bob ReinaLda l).

Aan de poging een dergelijke geschiedenis der Nederlandse vakber¿eging
samen te stellen moet - dat zij híer allereerst en nadrukkeLijk vooropge-
steld - Lof worden toegezlraaid. Het ontbreekt weLiswaar niet aan geschrif-
ten hraarmee, min of meer, hetzelfde wordt beoogd, oaar erg taLrijk zíjn ze
niet,. De meest recente ervan dateren al v¡eer van geruime tijd geleden en
zíjn zelts in de antiquarísche boekhandeL uÍterst zel-den te verkrijgen.
Daar komt dan bíj, dat de auteurs van die oudere werken, meest,entijds zéLf
vakbondsbestuurders, veelal sl-echts de historie van eígen bond of eígen
vakbondsrichting te boek stel-den.

Ilarmsen en Reinalda daarentegen spannen zich in aLle richtingen of
stromingen in de l{ederLandse vakbeweging Ín hun beschour.ringen te betrekken.
Voor zover wij r,reten is dat vó6r hen nog door niemand anders gedaan, al-
thans niet op overeenkomstige schaal of. zo gedokumenteerd al.s thans door
deze troee vakhistorici" Bovendien wordt in 'tvoor de bevrijding van de ar-
beidrr ook het jongste verleden behandeld, dat wil zeggen de període van de
Ðuítse bezetting en die van 1945 tot en met de aktíes van de industriebon-
den in 1973. Er komen derhaLve een tijdsbestek, een stof en een materiaaL
aan bod die tot dusver nog in geen enkeL vergelijkbaar boek over vakbonds-
geschiedenis zijn samengevat,

De wijze waarop dat gebeurt verraadt overal de zienswijze die de twee
schrijvers hoesteren omtrenË de arbeidersstrijd van heden" tt Is een ziens-
wíjze die grondig verschil"t van de onze en die er bijgevolg ook toe Leidt
dat hun kijk op de geschiedenis van de }trederlandse vakbeweging een vol-
strekt- andere is.

De hunne zou men in het lcort al-dus kunnen !ùeergeven, dat de vakbe¡¡e-
ging ontstaan is als een stríjdorganísatie van de arbeiders, een tijdlang
niet of nauweLíjks aLs zodanig gefunktíoneerd heeft, maar de neiging daar-
toe opnieuw vertoont. Vanuit die zienswíjze oefenen zíj scherpe krítiek op
prof. dr. Fr. de Jong Edz., díe in 1956 ter gelegenheÍd van heË gouden ju-
bileun van het NW een gedenkboek schreef¡ ',raarin het "ingroeien" van de
vakbeweging ín het maatschappelijk besteL geschilderd werd al-s een proces,
dat kenmerkend zou zijr. voor de geschiedenís van de vakbeweging" t¡Prof, De

Jong", aldus Harmsen en Reinalda, t'heeft geen oog voor het dubbeLe, inner-
Líjk tegenstríjdige karalcter van de ontwikkel,ing der valcber,reging. Ïüat hij
îingroeí¡ rroeûË is sLechts één kant van de zaalr.ot En zij betogen vervoL-
gens, dat er geen spralce van is "dat de fundamentele tegensteLling tussen
de ondernemersklasse en de arbeidersklasse aan het verdwijnen of zelfs op-
geheven ís" 2).

Nu is het standpunt van prof. De Jong aLlermínst het onze. In tegen-

l) Ger Harmsen en Bob Reinalda, "Voor de bevrijdiag van de arþeíd;
beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging", Nijmegen
1976, 461 bLz., prijs f 20"

2) BLz. 350 en 351.
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steLLing tot hem zíjn wij van mening, dat de vakber¿eging níet in het be-
staandenaatschappelijkebestel- is inge groe í d, docher van
me e t a f a ¿n een onderdeel vanvormde.. I'{aarhieruit voLgt uiter-
aard, dat wij de geheel anders gerichte kritiek van llattnserr en ReinaLda
voor totaaL onjuist houden en dat niet slechts naar de inhoud, mâar boveo-
díen ook naar de vorm. Hun oprnerking immers dat de fundamenteLe tegenstel,-
Ling tussen de arbeiders en het ondernemerdom onverzwakt bestaat is welis-
waar voor geen tegenspraak vatbaarrmaar tast de opvatting van Ðe Jong niet
aan. Deze toch heeft het niet over een vermínderde of verdttijnende tegen-
steLlíng tussende arb e i d e r s enhet kapítaaL, maar over dever-
houdíng tussende valcb ewe g Í n g en-delcapitalisËísche orde. Dat
Harmsen en ReínaLda het onderscheíd níet zien spruit daaruit voort, dat ze
de arbeidersklasse en de vakbeweging voor onderling verwisseLbare begrip-
pen houdeno daË zíj de valcbeweging en de arbeiders aan elkaar gel.ijk stel-
len. Dat nu is op zíjn beurt üreer een gevol.g daarvan, dat zij het spontane
en zelfstandige optreden van de arbeiders weL waarnemen, maar zonder de
kLoof tussen hen en de valcbe¡,¡eging te zíenn zonder er enige konsekwentie
aan te verbinden voor wat betreft het wezen van de vakbeweging.

Voor zover Harmsen en Reínalda enige tegenstríjdigheid ontdekken, is
het een tegenstrijdigheid Índe on tw i klce 1 in g dervakber¡egingo
géén tegenstrijdigheid in het karalcter van de vakbeweging aLs z o d a -
n i g . lrlaar z íJ geen oog voor hebben is dat de vakbeweging tegelijker-
tíjd een organisatie vanrLiever vó6r arbeiders én van de burgerlijke ¡naat-
schappij is. Uit deze tegenstrijdígheid vl-oeit haar ont¡¡ikkeLing voort,
die verre van tegenstrijdig te zijn met het tegenstrijdige w e z e n der
vakbeweging juist in overeenstemríng is.

Voor Harmsen en Reinalda is het zelfstandíge optreden van de arbei-
ders - het bLijkt bijvoorbeeld waar zij over de Rotterdamse havenstaking
van 1970 konen te spreken - níet meer dan een vluchtig íets, dat snel ver-
danpt en geen gestalte aanneemË. Een dergelÍjke kijk op de arbeidersstríjd
vormt de barríère, díe het hun onmogel-ijk maaict de geschíedenis der vakbe-
wegíng krítisch te beschouvren. Ongelceerd is met hun ónkritísche insteLLíng
ten opzichte van de vakbewegingsgeschiedenis díe hun standpunt tegenover
het autonome kl.assehandeLen bepaaLt. Voor hen houdt de geschiedenís de Les
in, dat de vakber^reging opnieuw aLs strijdorganísatie van de arbeíders zaL
dienen te funktioneren. l{at ons nu van Harmsen en Reínalda onderscheidt is
niet dat wij uít de geschiedenis een a n d e r e les trekken, nas¡ d¿¡
wij daarín minder naar een les zoeken dan wel naar verlcLaringen. füij ver-
diepen ons níet ín de historie om te rnreten te komen wat de vakbewegíng be-
hoort te doen, maar om te begrijpen r^'at of zij doet.

Jaren geleden, bij zijn aanvaarding van het buitenge$roon hoogleraar-
schap aan de universiteit van Amsterdam heeft de historicus dr. Jan Romein
er nog eens op ger¡rezen, daË er op zijn nÍnst drie verschíllende soorten
van geschiedbeoefening bestaan: de puur verhalendeo de leerzame, die aan
het verleden een zín geeft en er een l-es uit trekt en de verklarende of
ontwikkeLende. Het is de t Ìr e e d e soort die door Harmsen en Reinalda
r¿ordt toegepast waar zíj boven de verhalende uitgaan.I,rlezenlijke verltLarin-
gen zoekt men in hun boelc tevergeefs. Zomin als prof. De Jong Edz. duíde-
lijk heeft gemaakt hoe de vakbeweging in de lcapitalistische naatschappij
k o n ingroeíenrzomin maken llarmsen en ReinaLda duidelijk waarom zÍj tíj-
delíjk ophíeld als strijdorgaan van de arbeiders te funlctioneren of roaarom
zij als zodanig weer zal k u n n e n fungeren.
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Bíj de hístorísche nethode van onze beide auteurs wíllen wÍj een ogen-
blik nader stil-staan. Het gehele eerste hoofdstuk van het boek is daaiaan
gewijd en het bevat een aantal passages die uitermate geschíkt zijn om on-
ze vçrschíl.len met hen t,e ilLustreren en te onderstrepen. I'líj betrekken
daarbij tevens latere passages, díe met hun onderzoeknethode nauw verband
houden.

' Het eerst,e dat híer voor ons van belang is, Ís hun behandeLing van de
vraag of de geschiedschrijving het verleden juíst weergeeft.Zij beantwoor-
den haar ont-kennendrin de eerste pLaats omdat de historische bronnen daar-
toe niet toereikend zijn. Maar, zo vervolgea zíj,

I'aL zou de geschiedschrijver echter over nog zulke ideale bronnen
beschikken zeLfs dan zou zijn beeld van tt verleden gebreken ver-
tonen' Dít I-igt aan de persoon van de geschiedschríjver ze1-f,, aan i

zíjn karakter, aan zijn maatschappeLíjke afkomst, aan zijn opvoe-
díng en ervaring, en aan zijn politielre en godsdienstíge opvat-
ting, en of het om de visie van een man dan weL van een vrou!ü
gêat"reder ûens en dus ook de geschiedschrijver gaat in zijn den-
ken van bepaalde, vaste'¡ooronderstellingen uit die aijn kijk op
de maatschappij kLeuren. Deze voorondersteLlingen zíjn niet ge-
f.ijkwaardig, De ene vooronderstelLing laat een onnrattender en ob-
jektiever kijk op de wereLd toe dan een andere....,. samenvattend
kunnen riTe zeggen dat én door de beperkte, gekleurde kíjk van de
geschiedschríjver én door de hiaten en eenzijdigheden in 1t bron-
nenmateriaal, het beel-d van het verleden vertekend ís""

' Ons hoofdbeznraar tegen deze passage rieht zieh níet zozeer tegen wat
er staat dan r¿el tegen ürat er niet staat. Het zou hier de pLaats geweest
zijn on er op te wijzen, dat ons beeld van het verleden zich ook voortdu-
rend wíjzigt naarmate dat verleden verder van ons af komt te liggen. Bíj
het voortschrijden der maaÈschappelijke ontrvikkeling verandert onze inter-
pretatie. DaÈ bijvoorbeeLd ín 1903 bestuurders van de Nederlandse Vereni-
ging van Spoor- en Tramr¡egpersoneeL als Petter en Oudegeest tegen een sta-
king waren, maar dat zij de o'van de arbeiders zel.f uítgaande beweging't 3)
niet konden tegenhouden, bleef een zaalc ri¡aarover men zus of z6 kon oorde-
l.en, maar l.raaromtrent het oordeel furrdamenteeL veranderen moesÈ nadat een-
maal ondubbeLzinnig r^/as gebLeken, dat het geenszíns om een incidenteel ge-
vaL gingo niet om een toevallige uitzondering, maar om de regel.

Toen telkens en telkens weer de ttvoorr[annerltt der arbeidende l¡Lasse
zích ãnders opstelden dan de arbeíders van hen verlangden en verrdachtten,
toen moest de kwantiteit van dat eoorË "incídenten" gevoLgen hebben voor
de beoordel-ing van hun kwaliteít. Dientengevolge moesË ook het oordeeL om-
trent de gebeurteníssen in u¡het woel-ige kwartaaLt' va¡ dat voor de geschie-
denis der Nederlandse arbeidersbewegíng zo belangrijke jaar zích wíjzígen.

Hoe langer het geLeden is dat Petter, Oudegeest en Troel"stra zich in
1903 tegenover de strijdende arbeiders opstel-den, des te meer moet onze
kijk op hun houding afwijken van de zíensr,rijze die er destijds r,¡erd gehuL-
digd. Toen werd vooral de laatste van "verraado' beschuLcligd" Achteraf werd

3) A.J.C. Rü
279.

ter, o'De soorwegstakingen van t903'0, Leiden 1935, bLz.
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het duidelijk, dat het niet daarom gíng, mãar om íets dat aLs utnorüaa1"
moest worden aangemerkt, omdat het voortvl.oeide uit de funktie en de posi-
tíe van de organísaties r¡üaarvan zh de exponent v¡aren" De vast,stelling
hÍeld tevens in dat deze funktíe zich in het jaar 1903 voor het eerst duíI
delijk had geopenbaard

Van een dergelijke interpretatieverandering niet aLs gevoLg van nieu-
we bronnen of beter bronnenonderzoekrmaar tengevoLge van de grotere tijds-
afstand en ruimere ervaríngeno vinden we bij Harrnsen en Reinalda geen en-
keL woord. De enige interpretatíeverschillen díe zij kennen zijn interpre-
taÈieverschiLlen díe een gevolg zijn van verschílLen Ín karakter, naat-
schappelíjke afkomst, politíeke en godsdienstige opvatting, enzovoorts. Ze
repPen in het geheel níet van een verandering van het historisch beetd uit
andere oorzaken binnen dezelfde maatschappelijke klasse of dezelfde socía-
le groep" Zo men dan vraagt of zíj rlan ín het geheel níet wíjzen op de an-
dere accenten ín de geschiedenís van bÍjvoorbeeld het jaar 1903 waarop ín
de Loop van een kl"eine driekr¿art eeuw steeds sterker de nadruk is komen te
va1Len, moet het antwoord ontkennend Luiden. En r¿at voor hún beeLd van hetjaat 1903 geLdt, daË geLdt in feite voor het geheLe beel-d dat zíj van de
geschiedenis schetsen. zo sinrpel- is hun voorstelliug, dat zí: in feite
slechts drie visies onderscheiden¡ een Líberale, een christelijk-korpora-
tieve en een socialistísche. De l"aatste definiäiren zíj zo, dat vanuit-deze
de arbeíd ¡tmoet" worden bevrijd uít de greep van de kapitaListische verhou-
dingen. De vraag van rvie of dat dan wel " m o e t rt Laten zíj onbeant-
woord" 0p het príncipiöle verschiL tussen hun voluntaristische opvatting
en díe volgens r¿eLke de arbeídersníet m o e t e n r,rorden bevrijd, maai
zij zích zelf bevrijden z u L L e n door de belangenstrijd díe zij, of
ze het wi1Len of níet, gedwongen zijn te voeren, gaan zij niet in omdat zij
juist tengevolge van hun voluntarístische instell.ing dat verschíl. niet kunl
nen zien. De bãkende ruoorden, dat "het kormunísme gãén toestand is die tot
sËand moet worden gebracht, maar de ¡oerlcel.ijke bewegÍng die de bestaande
toestandt' opheft, zijn voor hen, zo goed als voor de bolsjewieken en voor
aLle overige politieke ídealísten tevergeefs geschreven.

De ons ter beschíkking staande ruimte laat níet toe het voluntarísme
van Harmsen en Reinal.da hier uítvoerig aan te tonen. De bewíjzen ervoor
Liggen ín hun geschríft voor het opscheppen, aL direkt ín de eerste blad-
zijden en onder andere daar, hraar zíj ín hun voor¡¡oord er de aandacht op
vestigen, dat in hun studie "de samenhang tussen de dagelí.jkse belangen:
strijden het s t reven tot eenfundamenteel- anderemaatschappij-
strulctuur te lcomen centraal staatrs. Ðat bij de dageLijkse beLangenstrijd
van de arbeiders n í e t naar een veranderíng van de maatschappij wordt
gestreefde maar dat desondanks díe stríjd tot een verandering ervan Leidt,
is een opvatting h'aarvan zij verre staan. Zij erltennen het eerste nâar me-
nen, dat die bel-angenstrijd met het streven naar maatschappijvernieuwing
moet hrorden verrijkt rEil er van maaEschappijveranderí.ng spralce zijn. Juíst
een dergelíjke kíjk maakt hen blind voor de betekenís van het zelf,standig
arbeídersoptreden.

Deze bLindheid, rvij hebben het zopas al betoogd, voert ertoe, dat zíj
hun geschíedenis van de Nederlandse vakbeweging zô schríjven al-s zij het
gedaan hebben. Ofschoon zij ín hun I'v¡oord voorâf" verklaren, dat zij uit-
gaaí "van Lezers die zíchzeLf een mening raiLlen vormen en díe tussen de
verschÍlLende opvattíngeno vísies en standpunten zélf r¿illen kiezen", is
de keuze die zíj bíeden niettemin beperkt toË de <liverse visiee binnen het
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kader van de offícítile oude arbeídersbeweging. l{oewel zij niet r,rrensen te
"dikteren" hoe het aLLemaat in ellcaar zat, kiijgt hun betoóg tóch herhaaL-
deLíjk een zekere stel-ligheid van toon doordat ãe bouwstoffãtt voor een án-
dere zienswijze onËbreken, doordat de gegevens rÍaarop een afwíjkende visie
zou kunnen worden gebaseerd, zijn weggel.aten,

- NatuurLíjk' dat geven wij de auteurs van deze vakberregingsgeschiede-
nís graag toe, een boek van deze omvang kan slechts een UeÈnottã geschie-
denis zijn, nÍet meer zeLfs dan een uiterst beknopte geschiedenís.-Oaar is
op zíchzelf geen enkeL bezwaar tegen, zomin als er ook maar enig bezwaar
tegen is, dat er veel wingen ¡¿orden t¡eggelaten. Ifaar het op aan komt ís,
wát er wordt weggeLaten en \rat niet.

Laat ons ter verduidelijking nog eens terugkeren naar de spoorwegsta-
kingen van 1903, Op blz. 78 brengen Harmsen en Reínalda een citaat uit de
door hen terecht voortreffetijk genoemde stud.ie van prof. Rüter. Het ci-
taat luidt als volgt:

. ¡tVoor de bezonnen besËuurders en zeker voor het hoofdbestuur van
de NederLandse verenigíng (van spoor- en Tramwegpersoneer), dat
rnaar natige sympathie gehad kan hebben ùoor deze spontane actívi-
teit en absolute solídariteít, kon deze bereidheid tot stakíng...
niet anders dan bedenketíjk zijn.... Ðe meest beraden bestuurders
begrepenrdat hun taak was de staking zoveeL moger.ijk te beperken,
de oorzaak door onderhandel-ing op te heffen.t'

Het citaat is volkomen korrekt. De door puntjes aangeduide weglatin-
gen tasten het karalcter ervan in het geheeL niet aa'n en zijn ín het ver-
band r¿aarmee het citaat gebracht wordt onr,¡ezenlijk. Bíj Rüter echter volgt
op de geciteerde woorden nog een kleine uiteenzetting, díe voor een juiãt
begrip der gebeurtenissen van groot belang is. Rüter vervoLgt namelijk al-
dus:

tt. o. o door onderhandeLing op te heffen en coor alLes een concrete
looneís te vernijden; üranneer positieve rn¡inst te behalen vielo
dan zou dat moeten zíjn de erkenníng van de vakverenigingrdie on-
derhandelingen over Lotsverbeteríng nogeLijk uraakte. De LeÍders
hebben het bepaald al-s een overr,rinning besehourvd, dat zíj de ar-
beiders "s avonds op de vergadering in Pl-ancius in deze richting
hebben kunnen drijven. Daar werd besloten de staking te beperken
tot de omvang díe ze reeds had,.... Verder werd het mogeLijke ge-
daan om een spontane uitbreiding te voorkomen: de vergadering be-
sLootrdat gestaakt zou worden, !üanneer de besturen voor het gehe-
Le spoor- en tramúrezen het sein gaven, een formulering die het
besluit een krasse maatregel deed lijken, terwijl het als rem be-
doeLd wasu' 4).

Deze mededelingen, r¿aaruít men kan zien in r"¡elk een sterke Eate het
de bonden om "erkenningtt rvas te doen, met andere woorden: hoezeet zLj er
op uit ltaren de verkoopeentrale van de arbeídskrachË te worden, hoe krach-
tíg zíj er toen al naar streefden de kommandostaf van de arbeiders te hre-

4) Rüter, als voren, bi.'z. 280
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zert, . van. ¡¡elks bevelen het zou afþangen o.f er al dan geen sïflÍp täotr wod-'
dsû,igevoerd;vormen aanleíding genoeg om zich af te'vrâgen of her welrjufsrt
ís onlde,.vakbeweging als egn stiijdorganisatie te definiären.' I,lie 'er 'opi
tretr,'-¿a¡ de besturen to,en al qiets anders deden dan afremen en u¡ie'ifatr
reMen dan vervolgens in verband brengt met hun sLreven naar trerkenrring";
dat'wi! 'zeggen naar t'klassensameawerkíngo!, díe kont vooi r{at de betekenfs
van 1903 betreft toË een ándere konkLusie da¡ Harmsen en Beinald.a. In het
l-Ícht ,van ,die andere.konkl.usie is er.ook nauweLijks sprakd Van.enùg ve:=
schil met':het optreden der bestuurders in een latere periode entdat beÈe-
kent, dat de.dríe grote perioden : stríjdorganisatie, kLassensameffderking
en opnieuw,stríjdorganisatÍe - waarin Harmsen en Reinalda de geschiedenís
.ran ãe vakbeweging indel-en er feitelíjk niet zíjn. tr{íe dat ziet begr{jpt
ook, Traarom deìbesçuurders ao beeonnen en beraden vlaren, íets wat bíj 6¡¡¿¿
trree auteurs, zomin uit de verf komt als de werlcelíjke betbkenis van lrcet--
sËrafs optreden. InplaaËs van daarop, dat wil aêggen op het wezenlíjke in
te gaan, -houdeCI Ïlermsen en Reinalda zÍch er mee bezig of '"híj weL langb de
orgãnisatoriseh ju-istç h¡eg voor zijn,,íneíchten heeft geijvetd. ' zi| zetten
uiteen, dat de leider van de S.O.¡,"Þ. itdoor.het schrijven vàn het artikêl
"Ì^lat nu?!' - .waarneç híj zich in 'lHet VoLk'l tegen ""n pélitieke r¡erksraking
keerde - zonde,r ruggespraak met het Coqité vàn Vet'weer (dat de actie tegen
de zogenaande l,lorgõãttãrr. .roorbereidde) " opvattingen'omtrent organisatie-en
di.scípi.ine ,r¡egeeïde die voor een ,slaryaardige arbeidersbewegíng onmfsbaar
zijn.i'llat zíj niet zien ísrdat de opvattingen omtrent organisatÍe ert dis-
cipTåne, , die,zoweL Troelstra al.s de vakbondsbesËuurders huLdigden, of zij
nu:¡rel á¡ oiut,op, de forneeL. juiste wijze naar voien werden g.ãrt"úc,rlijd:
recht ,indruisten üegen de,þewe,girig der arbeiderq.'Tdaar Harmsen'en Reinaltla
zich mee bezig houdén is de vrãag"of Troelstra àích b i'h n e n de offjl¡-
ciålle arbeidersbeweging díscipl-inair gedroeg" Dat dieas gedrag -daaruit
voortvLoeide dat de offíciäle ¿rbeidersbeweging en de beweging der arbei-
ders met,,elkaar in botsíng krvamen en dat Troãl-siqals- òndiscipLinaii'gedrag
ertoe strekte de díscipline onder de. arbeiders te''hersiel1en, die onmis-
baar ís als,de,oude arbeídersbeweging zich bíj haaf'funHtíe - het loven en
bíeden op de.'arbeidsmarkt - slagvaardig wil opstèllert, dat zien zíj niet,

Natüurlijk delen rvij hun-opvetting, dàt "ín'de, geschiedenis van de
vakbewegingrde ,tegenstçlling tussen kapitaal- en arbeid voorop"stäat¡?. Zo¡-
der deae tegenstelling, r, dat r¿í1 zeg1en v¡aar de kaBitaalsïèrhoùding ont-
breektr'heef,Ê de vakbgweg:i.ng geen reden van bestaan.' 'Maar Hanbben en Rei-
nalda úoudên' de ,-¡op :gr,o;d' van Ae tegensËel]-ing tussen kopers en'verkopers
van'arbeÍdskraeht,opkomende val',beweging voor iet-s anders dan'it^rbt zij is'
kennelijk om:: geen :andere .reden dan {at d1 vaklgt'1egíng 3,êLt- 

zich ín het
tijdvak vanì,haari.ontstaan v9,9r iets anders dan zij ,is gehouden'heeft. Dãt
bepaalt de wijøe, hr,aêrop zij. hqn eccençen Legggn; ' ZiSt geloven "zbnder meert
r"t d" organi.áa-tíes waãrmee zLj zich be3,ighou.gen,omtrentì zichzelf geloven,
of r¿at deze omtrent, zíchzelt witten doeri [eloVen, Als'gevolg daariat, to"i
het, begnip"'door de wezenlijke betelcenis van de zeLfstandíge beweging der
arbeiders wel geheeL ontbreken. :: '

' Het ontbr'ãetrct' niet alleen,waar het om de.grote f.ijnen gaat' maar aL
evenzeer bíj de detaíls. Itet ontbrekén ervaí voimt oolc de verklaríng htaar-
om bepaalde detaíls nu juist rvorden r,reggelatei"' Waarom bijvoorbeeld r¡ordt
wéL de víssersstakÍng van l93B beschreveÍl, niet díe van 1936 in IJmuiden,
die - buiùen meCeweten van sEalcingscomité en stakers - door de C.rr.N"-se-
cretarls Schalker tijdens een vergadering in het Amsterdamse t'Bellevuet'
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voor opgeheven werd verklaard? 5).
VJat enkele niet weggelaten, wéL beschreven detaíl-s

betreft: op grond
van eigen ervaringen, via destíjds geLegde kontalcten en ook aan de hand
van schrifteLijke verkLaringen of rapporten van de betrokkenen zeLf, is
het voor ons uitgemaakte zaãk dat de staking van het'Amsterdamse gemeente-
personeel- ín apríl'1955 n i e t onder leiding van de E.V.C. stond. trfeL

heeft de E.V.C,, nadat de aktie eenmaal was gestart, een poging gedaan om

de schijn te wekken aLsof zij ð,e leiding had, althans de strijd inspireer-
de. Itet ziet er naar uít, dat Harmsen en Reinalda van die poging het goed-
geLovíge slachtoffer zijn geworden. ZíJ bekijken de hele aktie door een
E.V.C.-briL, zoaLs zij het grotendeeld ook de geschiedenis van E.V"B" en
E.V.C" doen. Van de bewijsstukken die aantonen hoe sÈerk het door hen ge-
scheÈste beeLd van deze stakíng vertekend is, wordt er geen enkeL in hun
boek genoend. I¡líj twíjfelen er sterk aarr of ze er ooit een onder ogen heb-
ben gehad.

llat geLdt van hun schil-dering van deze staking, geLdt ín niet mindere
mate van hun schets van de Rotterdamse havenstaking van september l970.De-
ze leip geenszins vast doordat zij een spontane en zeLfstandige aktie was,
gelíjk llarmsen en ReínaLda suggereren. De oorzaak van het vastlopen was
een geheel andere, nanelijlc: de ingreep van "Arbeidersmaehtrr, díe de zeLf-
standige besluítvorning van de stakers in de weg stond 6).

Even vertekend is het beeld, dat Harmsen en ReinaLda van de bussta-
king van 1960 ophangen" Zíj schrijven (bLz, 360) dat de regering onderhan-
delíngen voerde met de busondernemers, maar die onderhandelíngen (over het
al dan níet doorberekenen van hogere lonen ín de bustarieven) tijdens de
stakíng opsehortte en dat het overLeg pas na een interpeLl-atíe in de Twee-
de Kamer r^reer op gang kwam. Met geen enlcel woord reppen zij over datgene,
r¿at het beLangrijkste feit van dit konflikt vormde, namelijk dat de rege-
ring in onderhandelíng trad met het van onder op door de arbeiders gekozen

5) Eén van de vrienden van de schrijver van dít artikeL begaf zích
in 1936 regelrecht van Ijmuiden, waar hij een stakersvergade-
ríng bijrvoondeo naar de vergadering in "Bellevue", waar hij de
nobeLe heer Schalker hoorde verkondigen, dat de lJmuider st,a-
kíng was afgel_open" Toen hij in de vergadering aan schaLker de
vraag stelde, hoe of het rvel kwam, dat de stakers zéLf., ín r^rier
¡nidden hij even tevoren vertoefd had, daarvan dan totaaL niets
wisten, ontketende de aan¡,tezige CPN-aanhang een enorm tunuLË"
De hele staking is een typisch voorbeeLd van de tegensteLLing
tússen de arbeiders en aL1e organisaties der oude arbeídersbewe-
gíng, de CPN íncluis. giffigens: het is merlcwaardig, dat in het
boek van llarmsen en Reinalda onder het opschrift "¡s visserij-
stakíng in lJrnuiden (1938) en de spLitsing ín het konfessioneLe
kamp" uitsl-uítend over de stakíngen in Scheveningen, Katwijk en
Vlaàrdingen wordt, gesproken en van lJmuiden in het geheel niet
wordt geiept. Herinneren ruij het ons goedu dan is het opschríft
fout en worden daarin twee stakingen in het visseríjbedríjf net
elkaar verwisseld.

6) Vgl. voor onze analyse "Daad en Gedachte'o va¡ oktober 1970' blz.
9 ílm 16 en tt tíjdlchrift "Die soziale Revolution", NË. l, März
t97t.
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strijdconíté van deze"'r¡iLde*' aktíe.Díe onderhandelíngen met het sÈakíngs-
conité waren het die opgeschort r¿erden toen de vakbondsvertegenwoordÍgers
in de Tþeede Kamer op hun achterste benen stonden omdat - zoals zij duide-
lijk maakten - door een dergelijk rechtstreeks lconEakt tussen regering en
stakíngsconité de vakbewegíng aLs vertegeffrroordiger van de arbeiders gepas-
seerd werd en zij, zo dít ger,roonte zou worden, ats vakbeweging weL ín zou
kunnen pakhen, Had de vakbeweging steeds de mythe ín stand gehouden, dat
slechts via háár de arbeiders een vuist zouden kunnen maken, iret optreden
van de regeríng prilcte die mythe <1oor aLs een LuchËbalLon.Door zich regeL-
reeht tot het stakíngscomité te r,renden l-iet de overheíd overduídeLijk bl.ij-
ken dat dit stakingscomité ondanks alle baicerpraatjes er over wel degeLÍjk
een reäle macht was. .De vakbevreging werd daarnee, zoal-s destíjds de kran-
ten schreven, "buitenspel gezett'"

Geeft men de feitea simpel r¿eer, zoals ze !Íaren, dan rijst daaruit aL-
Leen al, zelfs zonder dal men er enig kornmentaar aan verbindt, een geheel
ánder beeld van de vakbeweging oprdan het beeLd dat uít de geschiedschríj-
ving van Harmsen en Reínalda tevoorschijn treedt. En wat wij ten aanzíen
van deze ene stakíng opmerken zou ooh ltunnen worden opgemerkt Ëen opzíchte
van verscheídene andere, qraarover Harmsen en Reínalda soms ten onrechte
uitermate sober of. zwíjgzaaur zíjn.

Sober of zwijgzaam zíjn beiden ook ten aanzíen van de vloed van bin-
nen en buítenLandse Literatuur, die zo La.ngzamerhand over de vakbewegíng
of over zelfstandige arbeídersaktíes bestaat en die hun zienswíjze alLer-
minst bevestigt. Die Lít,eratuurraflcomstig van auteurs van de meest uíteen-
Lopende ríchtingen en standpunten, heeft het klassíeke beeld van de vakbe-
weging aL geruime tíjd geleden in stuklcen geslagen.De door Harmsen en Rei-
nalda geschreven geschiedenis zíen t¡ij als een poging om het kLassieke
beeld uít de brokstukken kreer op te bour¿en. Een vlijtíge poging, dat wel.
Maar ürat zh schijnen te hebben vergeten iso dat heË niet zonder reden
r¡erd stulcgeslagen.

====-================Ë=

BE LAT{ GA IJ I(E }TE DE DiT L I I,T G :

ilij naken onze lezers er op atteill, dat met ingang van 3 juli 1976 het
adres van Ce redal:.tie en adminictratie is verar¡derd.

Het nieuwe adres luidt aldus:

t'Daad en Geclachte:'

Schouw 48-l I o

LELYSTAD"

i,iij verzoel¡en iedereen hiervar: goede noËå te nen.ren, rveut het is bij zondet
verveLend rraÍÍieer voor ons bestemcie poststuitlir:n niet aanltol.rerr.
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BTJ DE ÐOOD VAN ULRIKE MEINH OF

I{et al.Lereerste wat er naar onze mening bij de dood van ULrike }fein-
hof díent te worden opgemerktris dat ¡,rrat Ìlartin van Amerongen in t'Vríj Ne-
derLand" heeft opgemerkt toen hij daar van "de aelfmoord o p Ulrike Mein-
hoftr s¡'rak en vaststeLde, wat ook al door haar advocaat prof. Azzola was
vastgesteld, dat een gevangenísregíem en een procesvoering zoal.s haar ten
deel gevaLlen zijn, in niet geringe mate aansprakelíjk moeten wordén ge-
steLd voor haar tragisch einde. I,rÏat daaraan moet worden toegevoegd - en er
door Van Amerongen oc¡k aan toegevoegd werd - is, dat haar behandeLing door
de lrlestduítse justítie een schrik kontrast vormde met de hyper-weLwil-l.ende
behandeling van de bekLaagden in het proces tegen de kanpbeulen van l.Íaída-
nek. De laatsten, wier sLachtoffers in de duizenden liepen, werden en rror-
den met flurnrelen.handschoentjes aangepakt.Anders lllrike en haar dríe mede-
verdachten van de Rote Armee Fralction, die - in tegenstel-ling tot genen -
kennelijk daarom als beesten worden beschour'rd, omdat hun daden hun trerden
ingegeven door een onverzoenlijke haat jegens de burgerLijke samenLevíng
en de kapitaListísche eígendomsverhoudingen. Dát was het, ¡t'aardoor de vier
mensenl-evens díe zíj oftetde méér woede, méér afschuw, méér schrik en néér
ontstêl.tenis wekten dan de velen die onder fascistische moordenaars víel-en.

Wat haar einde vooraL zo tragísch naakt is de onstandigheid, dat al
deze gevoelens van de verontruste Ðuitse burger - kunstmatig nog aangewak-
kerd door bepaalde perscampagnes - geheel misplaatst r4raren. Voor zover de
in de Duitse bondsrepubt-iek bestaande eigendons- en maatschappijverhoudin-
gen al bedreigd werden of ,worden, n í e t, door de daden van de R.A.F. of
door het optreden van soortgelíjke, traat tradities voortzettende groepen.
De enige bedreíging voor de bestaande samenleving vormt de strijd van de
arbeídende klasse, de dagelijhse strijd voor haar materilile bel-angen, wel
te verstaa¡, een strijd r,üaarvan de revol.utionaire betekenis door de R.A.F.
en door Utrike Meinhof volledíg is miskend. Zí5 en haar geesËverwanten
droomden ervan de proletarische massa tot een ándere strijd te wekken, een
strijd, die z íj een 'erevoLutionaire strijd" noemden.

iüat zij, Ulrike en haar vrienden in hun hoofd hadden, wâs een illu-
sie, een íLlusie om deze reden, dat zij r'ras gebaseerd op een b u r g e r-
L ij k e opvatting omtrent de revolutie, oP een zienswij ze, díe past bij
de ãur¿entelingen vãn het verl.eden. [iet is een zíenswijze, die past bij t{ao

Tse-toeng ('uilacht komt uit de loop van een geroreer") en bij de burgerlíjke
guerillos van Latijns-Amerika, níet bij de klasseverhoudingen van een mo-
ã"rtt" índustriestaat. Verre ervan de exponente te wezen van een proLetari-
sche toekomste vertegenrroordigde Ulrike i{einhof in feite slechts een bur-
gerLíjk verleden. lrlat haar tragische zelfmoord dubbeL tragisch maakte is,
ãar ziJ en degenen die haar in de dood hebben gedreven uiteíndeLijk het
slachtoffer waren van hetzélfde rnisverstand.

Dat mísverstand bestaat hieruito dat de nerkelíjke bedreiging van de
kapítal-istische produktiewíjze noch met een paar schoten op straat kan wor-
den opgeroepen, noch met een paar schoten op straat lcan worden bedwongen.
üfar dä burgerlijke maatschappij bedreigt ís met de burgerlijke naatschappij
zélf onLosrnatefijt verbonden.Daarom was de posítie van Ulrike lfeinhof vol-
kouen uitzichtloãs. Die uitzíchtloosheid echter ís door de omstândigheíd
dat zíj in de dood r^rerd gedjeven in belangrijke mate versluierd" En dat is
dan nog eens een extra trasi-s:l:-:i::::::gheid.
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A, I{T}TOORD AAI] ALFRET}O i,iORE}IO

Beste Moreno,

0p 3 november van het vorige jaar zond ík een schríjven aan de redak-
tie van "De Vrije Socialist". Alhoewel dat schrijven ninmer door dat blad
werd gepubliceerd, hras het voor u toch aanleiding om in het bLad van de

Spaanãe CNT-ers te Amsterdan (La Raz6n van december 1975) een heftige aan-
.näL op nij re doen. Natuurlijk is het uw goed recht om door nij verkoldig-
de opvattitrg"tt te bestrÍjden. hlaarom u dat echter moest doen in een *'Open

brief aan een bel"asteraar van de ClTTssris mij ten enenmâle een raadselt zo'
als het níj ook een raadseL is waarom u mij beschuldigt v¿n leugens en
fantasierdie u echter, zoals ik nog zaL aaritonene nergens weerlegt. Voorts
moet u mij niet krvalijk nemen, dat ik stíl.zwijgend voorbíj ga aan uítdruk-
kingen aLir *tde eervoLle en beroemde na¿¡m van de CNT'rrdie dan door uíj zou
zíjn onteerd; "een organisatie waarvan de leden bij honderdduizenden hun
Leven hebben geofferd't, 'leen organisatíe waartoe ik de grote eei heb te
behoren", enz. Oergelijke uitdruklcingen heb ík namelijlc aL zo vaak van de

bolsjewíki gehoord dat ze geen enlcele indrulc neer op me ¡naken. Voorts meen

ík, dat ze geen enkele bíjdrage aari de diskussie leveren en deze alleen
maar kunnen vertroebeLen. En ik kan toch noeiLijlc aannemen dat dat uw op-
zet is geweest. ZoaLs u weet heb Ík bíj het schrijven aån "De Vrije Socia-
List'o bãpaalde bronnen gebruilct. VerwonderLijk is nu, dat u eerst uw "Open
BrÍef" aán rnij ín La nazón hebt gepubLiceerd en pas daarna de door níj ge-
bruíkte bronnen bij een urijner vríenden hebt gekontroleerd. Een weL heel
vreemde gang van zaken, Is het niet bij u opgekomen dat het toch eigenLíjk
normaal zou zíjr- ge$reest, dat u eerst mijn bronnen had gekontroleerd en
pas daarna uw 'ogpen Brief¡' had geschreven? Of was uw woede z6 groot, dat u
niet kon wachten, doch meteen moest spuíen? !ùoede echter is een slechte
raadgeefster, lloieno en dat blijkt ooic wel uiË ur.¡ "Open Briefru tot weLker
beantwoording ik nu zal overgaan.

l. Inderdaad heb ík in nijn schrijven aan o'De Vrije SoeiaList" gezegd,
dat er tussen de Leiders en de leden van de CNT geen eenheíd was. Ik

ben nog verder gegaan en heb gezegd, dat het feit dat aLl-een arbeíders lid
zijn .rat 

"etr 
-oiganisatie deze nog níet maakt tot een organisatie van en

voór arbeiders. l¡eike konklusíe trekt u daar nu uit? Ik za1 u zelf aan het
woord laten: t'Het is Logisch dat u zo denlctt U beschouwt de massafs als
iets onwerketíjks en vormloos, zonder eÍgen wil, die ¡noet worden gekonnan-
deerd.tt Best,e Moreno, dit is toch r"'erkeLijk aL te gek" Iteb ih niet juist
beweerd dat de arbeiders revolutionaÍr handeLden tegen de wil van de or-
ganisatie (CUf¡ in? tr{as het niet juíst de CNl' die meende daË de arbeiders
gekomandeerd moesten worden? I{as niet juist de CNT tegen diskussie in het
leger en v66r díscip line? En i.s discipLine iets anders dan het slaafs op-
volgen van gegeven l¡ormando os? Neen, van gekonnnandeerde arbeiders verwacht

dende arbeiders, die niet doorik niets" Ik
Lde or

van urú
recht i
raad wi

s, want een

verwacht alleen iets van strij
isaties voor de voeten worden

aan f'Iat meer te
mene leemooí

I .U raadt me in het slot
ezerl. Een raad die r¿ellicht zeer te-

t genoeg. Aan u zou ík echter de goede
L1en geven wât beter te lezen, r¿ant dat zou u er voor kunnen behoe-

den dergelijke enornitffi te poneren. Ttournrens , uÌr ånarchistische geest-



l2-

verü¡antenweten beter" Ook uwas op 27 aptil j"1. op de vergaderíng in "De
Brakke Grond'n" waar juíst één u^rer geestvertranten (Albert Ledder) opmerkte
aat rii5 teveel vertrouvren steLden in het spontâne optreden van de arbei-
ders en dat volgens hem "de C"N.T. te tolerant hras geweest en de arbeíders
teveel ruimte had gegeven". Idaar u het lef vandaan haalt om de zaken nu om

te draaien en uítgerekend mij ín de schoenen t,e schuíven, dat iþ vind dat
de arbeiders zouden moeten worden gekorunandeerd, is nij een raadsel.

2. Itet ís vollcomen juist dat ík heb beweerd, dat de Catalaanse President
Companys de CI{T/FAI de macht aanbood. U ontkent dít met de beweríng,

dat de arbeíders zeLf reeds de macht hadden veroverd en Companys die dus
niet meer aan kon bieden. Zct op het eerste gezícht schijnt uw redenering
volkomen Logisfl terûeer hlaar u met citaten komt van Hugh Thomas en G¿rcÍa
Oliver. De laatste verteLt bijvoorbeeld; "Direkt na de gebeurteníssen gin-
gen wij naar president Companys". l{aar üraar u aan voorbij gaat isrdat Gar-
cía Oliver niet zegt, dat zij in opdracht van de arbeiders naar Companys
gingen. Dat ñs-dan ook niet het-@Tl7lj gingen naar de Catalaanse pre-
sídent als voormannen van de CNT.En aLs zodanig bood díe hun de macht aan.
Enaa¡rwel.kemachtdachteenburgerrij@ikeina1sCorrpanys?Nietaan
de macht van de arbeíders díe de Franco-troepen hadden versl.agen' maar aan
de POLITIEKE I{ACHT. Daarom ook kon hij zijn díensten aanbíeden als PRESI-
DENT. En van u, Moreno, mag ilt toch op zíjn minst verwachten, dat u het
verschíl kent Èussen de ekonomísche macht van het proLetariaat en de
tíeke macht van bepaal-de organisaties. En die politieke macht wees
ãilãn dat niet omdat zij meende, dat de macht bíj de strijdende arbeíders
moest berusten, maar met heË motief, dat zij dan de andere volksfronËPar-
tijen en het buÍtenLand tegen zích in het harnas zou jagen" En dit is geen

'¡fantasie" van mij, maar het wordt zeer duidelijk uít uw eigen schrijven,
zoaLs straks zal blijken.

3. Hiervoor heb ik beweerd (en ook in het stuk "Lenínistísch anarchis-
me"), dat de C.N.T. de polítieke macht níet wiLde om de andere volks-

frontpartijen en het buítenl-and niet tegen zÍch in het harnas te jagen'
Daarom r¡as hun standpunts eerst de oorlog wínnenrdaarna de revoLutie. VoL-
gens u is dit nooí door de CNT gezegd en om de onjuistheíd van mijn ber¿e-

iing aan te tonen, komt u met het verhaal, dat Largo CabalLero deze uit-
spraak heeft gedaan tegen een journatist van de Daíly Express. Het laatste
iã ook mij bekend en het is dan oolc te vinden ín het artikel o'Leninistisch
anarchisme'u. Dat neemt echter níet weg, dat ook de CNT zích van dat argu-.
ment bediende. En het is wel- heeL naíef van u tegen mij te zeggeî' dat dít
nieË waar kan zijn, omdat Largo Caballero het heeft gezegd. Dat zou er oP

neer komen, dat als Jan zegt dat de zon schijnt, PieÈ dit ook niet nog
eens kan zeggeî"

U erkent echter we1 dat de CNT/FAI het Libertair co¡rmunisure niet wíL-
den vestigen in Catalonië, doch dat zij daarvoor andere argumenten hadden.
Daarvoor haalt u aan "La CNT en la revol.utíon Espanolant vart Peirats. Daar-
in wordt gezegd:

seli-
de CNT

ttln een andere konferentiez¿al arrangeerde Companys een gezamen-
Líjke vergadering met de vertegenwoordigers tran de CNÎ/FAI en
alLe politíeke partijen van Cataloníä met reeds vastgesteLde pun-
ten van onderhandeling. De CNT/FAI-deLegatie besLoot tot samen-
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werkíng en denokratie en deed.afstand van het revolutionaire to-
talita;isne dat zou leiden tot het worgen van de revol'utíe door
eonfederale en anarchistísche diktatuur.

En uit een informatie van de FAI aan de InternationaLe Libertaire Beweging

citeert, u:

"T,le kunnen de regering níet vernietigen, omdaÈ op hetzel'fde mo-

ment dat onze troeperr de regering van Madrid en Barcelona t'en
val zou brengen de wereld a. iegerlng van Burgos zou erkewlell. ".
en waarom niãtl Omda¡ aLle Europese machten zich op zouden stel-
len tegen een anarchistisch Spanje dat een gevaar zou_betekenen
voor aLie kapitalistísche belangen, voor de grote en kleine bur-
gerij, voor de reakrionairen en evengoed voor ae {999tqaten; een

õp""já zonder regering of wettel.ijke eansprakeLíjkheíd, zonder
bãstãan volgens de internationaLe wetgeving. Zelfs de hulp van
Mexico en Rüsland" die hun steun ove¡¡{ogene zou offnogelíjk zijn."

U citeert nog meer, maar dit líjkt nij wel voldoende om duideLijk te
laten zien dat de CNT af.zag van het ínvoeren van het l.íbertaír comtunísme,
dus afzag van de sociale rãvolutie en aLLes wilde stelLen op het winnen
van de oõr1og. Moet ilt nu aannemene dat de CNT ook na het wínnen van de

oorlog de soãíale revolutíe niet wíLde? Dat zult toch zelfs u niet durven
bewerãn. Logísch dus daË het standpunt van de CNT vtas¡ eerst de oorlog win-
nen en daarna de revolutie. Mijn bewering is dus niet door u ontzenuwd,
doch integendeel door u bevestigd.

4. lt zegt in uw 'nQpen Bríefo', dat ík zou hebben gezegd, dat de CNT aLs

synaltatistischä organisatíe er nÍet dezel"fde idealen op nahield aLs

de revolutionaíre basis. NatuurLijk heb ik het íets anders gezegd. Itmers,
volgens mij handelen de arbeiders niet uit ideaListische overwegíngen" Ik
heb daarom a1Lee1 bevreerd dat de basíso dus cle arbeiders, handelden in te-
genstelling tot de wens van de CNT; dat de leiders van de CNT niet gelulc-

fig r"r"tr ñet de lcoLlektivísatíes en onteigeníngen, die de arbeiders door-
voãrden. ALs ê-e¡- der bewíjzen haalde ik een uitspraak aan vân Horacio
prieto, die heeft gezegd, dat de kolLektivisaties índruísten tegen de po-
litiek van de CNT. Ú beãtrijdr dit en zegt dat lloracio Prieto "nooit zulke
onzín heeft gezegd". On dat te ber,rijzen citeert u Prieto als vol-gt:

,,Ik werd verrast door de gebeurteníssen van de l8e juli in Bil-
bao....." later arriveerden ALfredo Martínez en een andere kame-

raad uit BarceLona en gaven ons een overzicht van de situatie in
Barcelona. I{un overziõht gaf me grote reden tot bezorgdheid' !üe

lcenden de vorderingen van Durrutii we htaren ons be¡¡ust van de

ontwikkeling van de CtdT en de FAI, maar we konden ons geen beeld
vormen .r.r ã. socíale coöperatiesode massale onteígeningen' enz.
Als we een overzicht maken van het gebied van de libertaire be-
weging van Cataloniå! zoals het wasrkunnen we slechts zeggen¡ heË

liJkt-nij onurogel,ijk. Jullie zíjn te ver gegaân. "

Beste ivloreno, míjn vraag aan u ís nu: wat gaf lloracío Prieto grote
reden tot bezorgdúeid en in wãt .roor opzicht üIaa men ín libertaít CataLo-
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niä te ver gegaan? Kan dat iets anders zijn geweest dan de koLlektivisa-
Ëies? NatuurLíjk níet. Hebt u'zelf níet met citaten bewezen, dat de CNT
zich weL tegen de kolLektivisaties moest keren? Met eítaten hebt u aênge-
toond, dat de CNT niet het líbertailãoru¡¡unísme wilde vestigen, omdat dan
Spanje aLLe Europese machten tegenover zich zou hebben gekregen. Dus geen
Libertaír cormunisme, doch samenwerkíng net de andere pârtijen, waarvan hre
rireten, dat zij zích met alLe macht tegen de koLlektivisaties en onteige-
ningen hebben verzet. Eén van trdee¿in: of men ziet de kollektivisaties als
'ueen eerste en belangríjke stap naar de soeiaLe revolutien' of men beschour¡Ë
ze aLs een doodgewone maaËregeL binnen het raam van de burgert ijke maat-
schappij. Uit hetgeen u echter schríjft blíjkr duidel-íjk, dar u die kol-
Lektivisaties (en u niet aLleen, naar ook de door u geciteerden) weL dege-
líjk beschour¿t aLs 'rde eerste en bel.angríjke stap naar de sociale revolu-
tie't. lLaar, beste Moreno, hebt u niet even eerder met cítaten duidelijk
aangetoond dat de CNT niet de sociale revol.utie, niet de invoering van het
libertaire corm¡unisme ¡¿ilde, omdat dan Spanje door de kapitalistische sta-
ten zou r^¡orden vernietigd?

NatuurLijk, u citeert Gerald Brennan uít zijn "spaans Labirint'oe naar-
ín hij zegt.t

'rAan de andere kane hadden de anarchisten hun polítíek van de
kollektivisatie van het Land en de industrie en deden alles wat
mogeLijlc üras om het Ín praktijk te brengen. Voor hen t¡as dit de
eerste en belangrijkste stap naar de sociale revolutie. Ze zagen
in de oorlog niet alLeen de eenvoudige strijd tegen tt fascisme,
ze zageî er de gelegenheid in waat ze zo Lang op hadden gewacht:
om een nieuwe maatschappijvorm te scheppen. En ze wisten maar al
te goed dat als ze faaLden ze door de gebeurtenissen zouden wor-
den overspoeLd en zouden ¡¿orden verslagen. Overigens geloofde
íedereen daË de oorlog alLeen maar gerlronnen kon worclen als de so-
ciaLe revolutie toË aan de vuurLijn optrok""

Ðat ís natuurLijk een mooi cítaat. H.aar in de eerste pLaats vind ik
Brennan nu juist níet de meest onverdacht,e getuige. Het líjkt me, dat híj
zích gauw door zijn gevoelens laat, meesLepen en daardoor de werkeLijkheid
uit het oog verliest" Daardoor is ook te verklaren, dat Brennan, volgens
een bericht in De Nieuwe Rotterdamse Courant van l0 dece¡nber 1975, zich
na een recent bezoek aan Spanje nogaL Lovend heeft uitgelaten over tt fas-
cistísche bewínd ín Spanje. l'laar dat terzijde. In de tweede plaats: wÍe
r¡as die iedereen-, die voLgens Brennan geloofde, dat de oorLog a11een maar
kon wordã@-n-nen aLs de sociale revoLutíe tot aan de vuuilijn optrok?
Toch zeker niet de Leiders van de CNT. Zíj Í¡r¡ners verklaarden zích - zíe
het citaat - tegen de invoeríng van het libertaire corununisme, tegen het
doorvoeren van de sociaLe revolutie, dus ook tegen het scheppen van nieuwe
maatsehappijvormen" Samenwerkíng net de burgerlijke repubLikeínen, de bot-s-
jewiki, de sociaaLdemokraten, enz. hras het parool van de CNT. Haar deelne-
ming aan de regeríngen van Barcelona en Valencia was dan ook volkomen ín
overeensteuming met al-les ruat de CNT over de sociale revolutie en het l-i-
bertair contmunisme had gezegd. Bij dat alles mogen we ook niet vergeten,
dat de republikeinse regering, waarvan de CNT deel uitmaakte, niets, maar
dan ook níet.s heeft nageLaten om een sociale revolutie te voorkomen en al-
l-es heeft gedaan om de kolLektívisaties ongedaan te maken.
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5. Uw beweríng, dat ík zou hebben gezegd, dat de anarchísten ín Spanje
hebben gefãald ia het verwezenlíjken van het Libertair cormunieme,

raakt natuurlijk lcant noch wal. IIet woord "fal-en" ís niet alLeen niet door
;it ;";;"iti,rå"" zeLfs met de besÈe wiL ter werelc{ ís een dergelfiË kon-
klúsíe uít urijn schríjven niet te trekken. De arbeíders hebben niet ge-
faal"d omdat eerstens het libertair conmunisne níet op de dagorde stond. In
Spanje r^ras geen s99!eþ, naar een burgerLijke revolutie aan de gang. In de

tweeáe plaaãs hãääõ-ã-e arbeidersìiÏõ en îedereen (zeLfs de CNT) Legen-
over zióh. Van falen van de arbeiders kan dan ook niet r¡orden gesproken.
Steeds heb ík betoogd, dat de CNT bíj het uítbreken van de Spaanse burger-
oorlog niet de invoering van het líbertair comnunisme wilde. U zeLf, More-
norhebt het nog eens bevestigd met cítaten van Peírats en van de FAI. lloe
zou ik nu kunnen beweren, ¿àt ¿e CNT heeft gefaald bij het verwerkelíjken
van het líbertair comrunisme, r¡ranneer de CNT daL níet eens heeft gepoogd"
het zeLfs niet wilde? Ik heb dan ook geen krítíek uítgeoefend op de CNT"

doch alleen de feiten laten spreken, feíten díe door u, ín tegenstellíng
tot uw bewering, niet zijn weerlegd, doch zonder meer zijn bevestigd.

6, Dat u aan het slot van uw brief met twee citaten komË'respektievelijk
vanr Bakoenin en van Cornelissen, is rvel veel-zeggend. I{et citaat van

Eekoenín luidt aLs volgtI
o,op het moment van aktierin de loop van de stríjd, worden de ta-
ken op natuurl.ijke wijze verdeeld volgens íeders geschiktheid en

besproken en beoordeeld door iedereen; sonmigen leíden en geven
bevelen en anderen voereû. de bevelen uit.t'

ltanneer u mijn schrijven aan "De Vrije Socíalist*t goed had geLezen'
dan had u kunnen 1reten daL een dergelijke uítspraak mij helemaaL níet vef-
wondert. Heb ik in dat schrijven níet aangetoond, dat Bakoenín sÈerke au-
toritaire trekken had en van de díktatuur níet afkerig was? Het citaat van
Cornelissen is van hetzelfde ka.liber. Díe zegt bijvoorbeeld:

'tq'aât \^raar het noodzakel-ijk rvas om de revolutíe te verded.igen
met de r¡rapens ín de hand, waren zij (de l-íbertaire co'rnnunisten)
gedwongen om Ëijdelijke gehoorzaa¡nheid en regelmatige bevelen te
accepteren. "

Dat Laatste citaat van Cornelíssen (uit "Op weg naar een níeuwe måat-
schappÍj", gesehreven omtrent 1903" Dit cítaat slaat dus nÍet op de ge-
¡euriånissen in de Spaanse burgeroorlog,hetgeen door u verzuimd í8 te ver-
melden. Cornelissen is t.r 

"eo*ual 
niei zorn bekende figuur als Bakoenin.)

past precies bíj de opvattingen van de CNT: "geen diskussíe aan het front
en discípline". Dergelijke uitspraken doen bij oij alleen naar het vermoe-
den ontsËaan, dat er aan de vrijheidslievende opvattingen van bepaalde an-
archísten zo het een en ander mankeert.

7. Uw opmerking, dat ik de anarchistische ideoLogíe zou hebben aangeval-
len, sLaat ãatuurlijk uergens op, evenals uw beweringu dat ik van díe

ideoLogíe totaaL geen kennis heb. Niets heb ik aangevallen of het moet de

legendã zijn, clat de C.N.T. vooraan stond ín de stríjd voor het Libertaire
coñmunisme. úetnu, niet aLleen ík heb die Legende ontzenuwd. Nog beter dan
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Ík hebt u bet gedaan met ur¡ cítaten" Daarmee hebt u duidelíjk geuaakt met
welke argumenten de CIIT af.zag van de invoering van het libertaire conunu-
nisme" Eigenlijk past rnij een woord van dank aan u voor ur{r behuLpzaarr}reid.

Dat ik geen kennis zou hebben van de anarchístische ideol.ogie is ook
een ber¿ering zonder meer, die nergens op berust. Tot u\4Ì gerust,stell.ing (of
tot uw teLeursteLl.ing?) kan ik u mededelen, dat ik met de anarchistische
ideoLogie ben groot gebracht en me er zeer veeL ín heb verdiept. En r¡an-
neêr Ík na een meer dan veertig-jarige bemoeienis met de arbeidersbeweging
tot konklusies kom, die u niet zinnen, dan geeft u dat nog niet het recht
mij uit te malcen voor een leugenaar. Dít temeer omdat u met uw schrijven
de juístheid van níjn beweringen nog bevestigt ook, zoal.s ik heb aange-
toond. Wat meer zeLfbeheersing ín de bestrijding van andersdenkenden zou u
wel sÍeren"

Tot slot rest mij aLleen nog te verlcLaren \^raarom ik zo Laat op uw
"Opdn Brieftr reageer. lüel-nu, urø schríjven r{as geschreven en gepubliceerd
in de Spaanse taal en het heeft mij ontzettend veel moeite gekost iemand te
vínden die het voor mij ín het Nederlands wiLde vertalen.

Ik neeu niet aan, dat u zích de moeite zuLt getroosten dit antwoord
te doen vertalen in het Spaans, opdat het in La Razón zou kunnen worden
geplaaLst. Belangrijk vínd ik het niet, maar het zou wel juist zíjn. Mijn
ervaring ís echter, dat de anarchisten het in het algemeen niet zo nauw
nemen met de demokratische rechten van andersdenkenden,Daar heb ik me ech-
ter aL Lang bij neergelegd.

Amsterdam J. t{euLenkamp
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