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JEI,TE z À r 1{Et Z, IEN

m IBSTlt't een ourl (f tafiaar:,s ) verh€aI ove! tn zekère Rugg'ier€, ctie zich a1-
t{jd ea aIt{id lraar }Íee! laat nisleiden <Ioor tle valse bekoringen van een zekere A1-
cine, ofschoon hij zeer goetl weet, ttat zioh achter Alcirrets schijnbaar fls^eie ge-
stalte een lelijke oud.e heks verbergt 3 zontler te.nden, bli-rld, seakelooe eí zoyt-
cler ook EEa,:r erlige aanttrekkelijkheid. De l{ealer}anatee arbeiclerskl&sge kan men
ni-et zond.er uéér een tlreeèe Rugg'ielo noemen, Daar ale Nederlandse va.lcbeweging is
wéI een tseede Alcjne. Ietlere keer tlat zij a1e Donal open doet oro een zogenaanrl
krachtig protest te laten horen en haar tanden te laten zien, blijkt voor de zo-
veelste keer, dat zij J-n het geheel geen tarxden heeft. Blind voor bepaalde ont-
wikkelingen en Det een tong die verschronpeltl ís, rumelt zij e€n a€ntal tot op de
d:raad versleten clichéts, die haar getrouwste leclen zelfs nog a^fschuw lnboezenen
en tlie àiegenen tegen wie zii ale nachteloze vuist be,lt in het geheel geen schrik
aanjagen.

Het iÉ, tle lezer zal het begrepen hebben, de zaterdag 2! uei in de Utrecht-
se jaarbeurshallen gehourlen protestd emonstratie teg€n cle regeringspla"rmen op het
gebied. van lonen en belastingen, rlie oae deze regels in de pen geeft. B: uallneer
wij zeggen, dat de Netlerlanalse arbeid.ersklasse njet z onder rDe er een
tweerle Euggiero €enoend ]ra.n worden - wat inhoud t, dat zij Eet Rugg'iero zo niet
aI1ee, cl,an toch nog wel iete geneen heeft - atan hebbeÍr wii het oog hÍerop, tlat cie .

aantrekkj,ngskxaoht van Alcine Kloos, van Alcine Mertens en ven À1oine Van Eijber-
gen, klpiner al€n zt zelf zoud.en wensen, maar tooh altijd nog ueer groot genoeg om
zorn 15.000 verstokte getrouwen op de.been te brangen, toch ook bij die allerge-
trounstern snel ve:minclert. Zo bun konst na€,r Utrecht zou d.oen verontlerstellen,
dat zij zich <loor tleze Alcine olrr.ieuw bedotten lieten, tle reacties nanr ve1e6 hun-
ner na afloop va^n d.e bijeenkomst hebben er geen enkele twijfel over laten be staan,
dat flit toch in veel nlnd.ere mate het geval is tlan nen op het eerste. gezicht ge-
neigil zou zijn te geloven.

Van tle werkeli,k eerbieal$aa,rtlige reeks vakbondsleden, dÍe twee televisiemetle-
werkers bij het leegrtroDen vaIr aLe jaaxbeursheLlen voor cEurera an microfoon wis-
tèn te krijgen rÉs er zegge en Bch4ive niet één, alie blaaldo vaÍr Etridlust, ver-
zetsnil of enthousiaene. Het neerentleel hr:nner uaakte er geen enkel gehein vaÍr.,
tlat cte n0et veel ta,u-ta.E aangekoi:digde alenonstratieve verga,alering voor hen of
haar uas uitgelopen op een teleurstelling. Anderen, die rrhrmtt organisatie nÍet
zond.er meer wilden afvalLen ten aanschouwe en a"anhole van het a.llÍr öé beelalbuds
Seklu-lsterde publiekr konclen ttesalaiettenin hun teleurstelling naar nauweli jks
verbérgen. Het beste lrat tle veratedigers-van-tle-valbeveg'ing-tot-e1ke-prij s over
hun lippen konden krijgpn was d.e op.erking, tlat het hun na tientallen jaren van
,u1t gel,roonte neelopen toch zo bijzonder veel goed getlaa.n batt, tlat hier i.Ír lrtrccht
voor het eerst jJl de geschiealenis van ile Ned.erlanclse vakbeweging het N.V.V., het
N.K.V. en het C.N.V. geza,nenlijk een biieenkonst h€dalen belegd. I,Ia^a! d.at was aLles
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en het effect van d-ie mededeling was niet bijzond.er groot, omd.at terstond. jongere
en veel critischer ingesteld.e arbeid.ers I§íamen vertellen, d.at men aan d.ie samen-
werking tussen d.e drie grote vakcentralen bitter weinig had., wanneer het resul-
taat d.aarrran zo va;,,g, zo weinig concreet, zo totd4]- nletszeggend. was al-s d-eze
mid.d.ag in d.e jaarber:rshal-l-en.

ttlk had. ve:rnrachttr, zeJ- een var. d.e ond.enrraagde arbeid.ers, rrdat d.e vakbelr€-
gang op d.eze d.ag ons en het Ned.erland.se ond.ernemerd.om duid.elijk zou maken, re-t of
ztj zou gaan d.oen ind.ien d.e plannen van d-e regering werkelljkheid. zoud.en word.en.
Ik had. verwaeht, d.at d.e leid.ers iets zoud.en zéggen. Maar er zijn we1 veel woord.en
gebnrikt, maar er is niets gezégd."rt

trDeze vakbewegf,ngtt, d.aarop l«ranen d.e woord.en vatrr een and.er neer, Itmaakt ab-
soluut geen indruk. Ik had. ged.acht, clat er vand.aag een rnrist gemaakt zou l,rord-en,
ma"a^r d.aar is geen sprake vo,Ír.rr

ItAls het zo moet gaa.ntr , zeí weer een and.er, rrkwr je je contributiecenten
maar beter in het water gooien. rr

En zo ging het d-oor, minutenlang.
rrDe Ned.erland.se vakbeweging wi} geen Franse chaosrr, zei in Utrecht NW-voor-

zitter And.r6 Kloos, d.ie gemakshalve maar liever vergat, d.at d.e zqgpnaartd.e Franse
rrchaosrr ook d.oor d.e tr'ranse vakbewegrng niet werd. gewild., d.at d.e gebeurtenissen
d.aar geheel buiten toed.oen van d.e vakbeweglng tot stand. waren gekomen en dat d.e

vakbewegrng in Frankrijk niets and.ers d.eed d.an wat ook hij, Kloos en zËn collegar s
van N.K.V. of C.N,V. ond.er d.ergelijke omstarrd.ighed-en zoud.en d.oen: na,nelijk trach-
ten d.e zelfstand.ig en spontaan hand.elend.e arbeid.ers weer ond.er het juk van de or-
ganisatie te brengen,

frDe Ned.erland-se vakbeweging wi1 geen gpweld.tr, riep d.e heer K1oos, alsof er
eïgens ter werel-d- ook maaï één vakbeweging zov zLJn, d-i-e wél- geweld. wi1 anders
d.an, a}s het nie t and.ers kan, he t geweld. tegen d.e in verze t gekomen arbeid.ers "
Alsof eï één vakbeweging bestaat, d.ie ooit iets and-ers ged-aan heef t d.an het ge-
weld. uit d.e weg gaan, zélfs wanneer het haar werd. opged.rongen.

Maar wat d.e Ned.erland-se vakbewegrng d.an wél wild.e lnd.ien regering en ond.er-
nemers van I'een wijken zoud.en weten, det, zei- d.e heer Kloos niet en d.at zej-den d.e

overige sprekers op d.eze prote stbijeenkomst evenmin, trDat d.e Ned.erland.se vakbewe-
grng niet zal- duLd.en, d.at d.e arbeid-ers onrecht word.t aarrged.aaÍlrr7 gelijk d.e heer
Kloos pathetisch uitriep, d-at bli jft een frase, wanneer men er niet tegeldkertijd-
bij aangeeft op welke wijze en met welke mid.d.elen d.at onrecht d.an gekeerd. moet wor-
d.en als men het stakingswapen - het enige ríapen waarover een arbeid.ersklasse d.ie
iets wil- ond.ernemen beschikt - bU voorbaat aI totitd-e wapenen d.er barbarentf ver-
kl-aart.

Het was waïm in d.e jaarbeurshallen; bijzond-er wa:m zelfs" Maar d.at kniam niet
omd-at d.e gemoed.eren van de verontwaard.igde arbeid-ers er verhit werd.en, maa.Í en-
kel var. d.e zorL. Voor d.e rest I«egen d-e arbeid.ers er - figuurlijk d.an- een koud.e
d.ouche. Ze waren waarachtig niet naat Utrecht gekomen om d.e heer Kloos te horen
zeggen, d-at d.e loonstop een d-ouceurtje va,n mim een mil-jard. guld.en van d.e rege-
ring aan d.e werkgevers betekend.e. Dat wisten z\t al- had.d.en zti d.an d,e grootte v€uÍL

het bed.rag mind.er goed l«;nnen berekenen d.an d.e }crappe And.ré Kloos, zónd.er hem

waarachtig ook wel. En d.e opmerking van Mertens, d.at d-e vakbeweg-rng in Ned.erland.
voorzi-chtig is, \,Ías in d.it gezelschap aI even overbod-ig. Daar kond.en zal uit ei-
gen ervaring bepaald. wel- over meespreken.

I'Ik hebtr, zei- één van d-e arbeid.ersrd.ie na afloop d-oor d.e televisie werd. ge-
inte:sriewd., trde vakbewegrng hier sind.s het eind.e varr de oorlog nog nooit zi-en
staken. Nou Jat een hééf enkele keer 1 Ífrà.à.T d.at kr:n je gerust vergeten. Betaal ik
d.aar nou voor?rr

Wat ond-er d.ergelijke omstand.ighed.en Í t effect moet zLTn geweest van d.e woor-
d.en van d.e N.K.V.-propagand.ist Louis Ber:.merrd.ie d.e a.anxtezigen opri-ep italle werk-
nemers-krachten te mobil-iseren in d.e rangen van d.e vakbond.enrr kan men z:-c}r gemak-
kelijk voorstel-l-en. Ze moeten ne1 haast als een tirad-e word.en beschouwd. d.oor d.e

Iuisterend.en,d.ie naa:mate d-e gote klok in d.e Utrechtse Julianahal verstreek hoe
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langer hoe meer - gettrige hun latere reactj-es het gevoel kregen, dat d.e vakbe-
weging d.e mensen in het geheel niet mobiliseerd.e en d.at , wàt eï aan kraehten on-
d.er de Ned.erland.se arbeid.ers mochten schuilen d.oor d.e vakbeweg"ing 1n ied,er geb
va1 }crachtelozer werd. gemaakt.

Zo echter KloosrMertens en Van Ejjbergen a1s lsachtenbr,md.ela€Jrs tekort scho-
ten, onöat d.e huid.ige positie en d.e hui&ige fimctie van d,e vakbewegrng in d.e' ka-
pitalistische sa.menleving hen d.aar ook in het geheel niet toe bestemmen, in het
lanceren van goedkope frases \,,Íaren zii wéI sterk. ttOp d.e achtergrond. van de rege-
ringsmaatregelen sta.attt,zo brald.e Kloosl rrJelle Zijlstra, d.e d.irecteu-r va^n d.e Ne-
èerland.se Bank, d.e kluizenaar van het Fred.eriksplein, d.ie d.oor het kabinet op
z:-jn wenken word.t bed.iend..rr De zorgvuldige reg'ie, waars\ra^n men zich op d.ergelijke
vakbeweg:ings-bijeenkomsten weet te bed.lenen, zorgd.e errroor, d.at terstond. rra het
laatste woord. vaÍr d.e spreker d.oor d.e fanfare het d.oor Wim Kan populair gemaak-
te lieclje rUe1le zal wel zienrt werd. ingezet. Maa,r Je]1e h o e f t het niet
meer te zien. Na d.éze Utrechtse bijeenkomst heeft hij, en hebben de heren RooI-
vink en De Slock het alLemaal aI lang bekeken.

Yoor d.e naar Utreihb getrokken arbeid.ers viel er niets te bekijken, omd.at
hr:n leid.ers hr:n geen enkel perspectief bod.en. Misschien was d.6t van te voren be-
keken d.oor a} èle arbeid.ers, d.ie tegen d.e opti-mistische ve::rnrachting van hun or-
garrisaties in verstek had.d.en ]aten gaan? Zegge en schrijve 15.000 d.emonstranten,
hééI wat minder nog d.an bij d.e Haagse d.emonstratie van d.e bouwvakkers alléén, De
twee jaarbeurshall-en d.ie gehuurd. lraren \íaren op geen stukken na gevuld.; van d.e
acht aarrva^nkelijk gereed. gehoud.en extra-treinen behoefd.en er ma^a.r vijf te word.en
ingelegd. en ook d.ie waren b{j lange niet afge}ad.en. Zeid.en we niet, d.at d.e Ned.er-
Land.se arbeid.ersklasse bepaald. mind.er van d.e steed.s !,reer gefopte Ruggiero weg
heeft d.an het lfikt?

\TMAIIIIilOORDÏNG VAN DE VOOR IIDAA.D E}I GP,DACHIEII

ETNNENGH(O},IEN GEI,DET,IJKE BIJDRAGEN

( z" kwartaal 1968)

C.B. te A. f. 42.-i C.B. jr. te A. f . 1r5O; C.v.d..B. te A.
B. f . 25.-; G.A.R. te A. f. 2r5O; D.H.hI. te A. f . 5.-, R.W.
v.Z. te R. f . 6 .-1 [otaal f . 121 tl} .

AIle gevers hartelijk d.ank. En wil]en zit d-j.e ons voor 1968
d.en toekomen dat arsnog even d.oen? 3ij voorbaat oÍ7ze d.ank.

f. 10.-i G. de P. te
te A. f , 11 t5Oi J.hf .

nog geen bijdrage d.e-

h/AT ïS EEN TIGEESIU,IJKE WEGBEREIDERT'? (Verrrolg van pag. 12).

maatschappij gevo:rrd.1 hun theoriën reflecteerd.en d.e br:rgerlijke werkelijkheid., die
gestalte aannam en ad.emd.e aleer ze uit het feod.ale moed.erlijf verlost was met het
mes van d.e guillotine en nog voor men haar officieel g'eboorteberj-cht gelezen had.
i:: d.e vo::m van d.e proclamatie van d.e Rechten van d.e Mens en van d.e Burger.

Daarom zou het juister geweest zijn om Voltaire niet tn "geesteljjk wegberej--
d.erfr mae;r een ttgeestelijk voorlopertf vatrr d.e Franse revolutie te noemen. En ook
d.6.Íírbii d.ient men dan te bed.enJcen, d.at het niet d.e voorlopers ztJn, die d.e pad.en
effenen, Zi krmnen zich pas in beweging zetten nad.at d.e bulld.ozer van een nieuwe
productiewijze d.e woekerplanten v€uÍr een uroegere prod.uctiewijze opzil geduwd. heeft
en het pad. voor hen zichtbaar is geword.en. En wat voor een VoLtaire en een Rous-
seau ge1d.t in d.e 18e eeuwr d.at geId.t ook voor and.ere d.enkers, in d.e eeuwen dle
er aa.n voorafgingen of i-n oraze *I1___
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H E E R(r J E) fOCH

VAN IBOF. DR. A. HEIRTJErhoogleraa.r in d.e eeonomie aarr d-e juridische facul-
teit van d.e universiteit van Amsterd.a.ur, d.ie op 10 mei 1968 in |tIÍet Parooltf een
artikel publiceerd.e ond.er d.e titel "B/d A verziekt d-oor l-inkse extremismenrr ,
scheid.t ons een afgrond.. Het verschil fussen hem en ons vloeit n i e t d.aamit
voort, d-at wij het stand.punt zoud.en d-eLen van d.e zogenaamd-e rrlj-nkse extremisten'r,
waartegen hij ztch keert. Integend-eel! Met hen hebben wij niets, maar d.an ook let-
terlijk niets gemeen" Wij rekenen ons tot d.e opponenten van prof. Heertje ond-artks
het feit, d.at wij ons ook al-s tegenstand.ers van ziln tegenstand.ers beschouwen.

De vraag of prof . Heertje, waar hi j d-e opvattingen van zi jn tegenstand.ers
weergeeft, d.ie tegenstand-ers volled-ig recht d.oet, is wel op zijn plaats, maar
d.oet hier weinig terzake. Het is mogelijk, dat Han Lammers en Hans var. d-er Doel
d.e spiegel, d-ie prof . Heertje hen voor houd.t een lachspiegel zulf en noemen"
Waarom het ons echter hier te d.oen is, d-at zLJn mind.er d.e exacte opvattingen van
La^mrners c . s. of van and-ere f tlinksenrr dan weL d.e zaak d.ie prof , Heert j e verd.e-
d.igt en d.e zaak d-ie hij bestrijdt.

Het stand.punt van prof, Heertje komt in enkele woord.en hierop neeï, d.at d.e

FrdA ztch moet losmaken van haar zogenaamd-e linke:rrIeugel, waard.oor ztS rraar zLJn
inzicht gecompromitteerd. word.t"

Onze zienswijze lsrd.at niet d.e F/d.A gecompronitteerd. word.t d.oor haar linker-
vleugel, d.och d,at omgekeerd. d.ie zogenaamd-e Linkervleugel gecompromitteerd word.t
d.oor het f eit, d-at z\) zich opstelt a1s vleugel vam. d.e hÍd.A, waarvan ztJ z:-clt ech-
ter niet kan losmaken"

Prof. Heertje schrljft:
ftlaten we d.uid-elijkheid.shalve begirueen een karakteristiek te geven van d-ie-

genenrd.ie meestal extreem-Links word-en genoemd.. Zij kenmerken z,-cn. d-oor een onge-
nuanceerd.e anti-Amerikaanse houd.ing inzake Vietna:n; een ongenuanceerd-e anti-Is-
raëf en pro-Arabi-sche stellingname; een betrekkelijke kritiekloosheid. ten aarrzten
van Oosteuropese d.ictatoriale regiems in vergelijking met de ook te veroord-e1en
reglems in Spanje, Portugal en Griekenl-and.; het verded-i-g:en van d.ictators zoals
Castro, Mao en Stal-in. . .tt

Laat ons,eveneens terrnrille van d.e duid.elijkheid., het volgend-e hier nad.mkke-
luk stellen:

1) De Vietnamese oorlog is rLaaT onze mening een conflict tussen het Ameri-
kaarrse kapitalisme en het staatskapitalisme van Ho-Tsji-min. Dat is een opvat-
tÍng, d.ie berust op een bepaald.e ki jk omtrent het wezen van het kapital-isme. Het
is d.uid.e1ijk, d-at wie pro-Amerikaans is over het kapitalisme and.ers d.enkt dan wi j.
Het is even duid-elijk, dat eï over het kapitalisme and.ers ged.acht word.t d-oor de-
genen, die anti-Amerikaarrs zrjn" Wie meent rf in naam van het socialismerr contra
Johnson en pro Ho Tsji-min te moeten zLJn, heeft er geen flauw id.ee van, d-at zo-
wel Johnson ó1s Ho Tsji-min op kapitalistische bod.em staan" Dat Johnson ztch
laat leid.en d.oor d-e strategJ-sche- en financiëIe belangen van het Amerikaanse im-
perialisme houd-t nog geenszins in, dat Ho Ts ji-min een socialist zou z:-in, Deze,
orrze opvatting, verschilt hemelsbreed. van die d.er 'rlinksentr ; maar niet d.oor gro-
tere nuancering, maar d-oor het feit, d.at met een bepaald-e opvatting omtrent het
kapitalisme onverbrekelijk ook een zéér bepaald.e opvatting omtrent het social-isme
is verbond.en.

2) Het confliet tussen IsraëI en d-e Arabische staten hebben wij gekarakteri-
seerd. als een conflict tussen kapitalisme en feod.aLisme, Dat 1n dit conflict d-e

sympathie van vel-e ttlinksen'r naar d.e Àrabische staten is uitgegaanrspruit d.aar-
uit voort, d.at d-eze 'rlinksenf r in d.e ri jken d.er slaven houd.end.e Arabische s jeiks
iets va^n'rsocialisme'r meend.en te ontwaren.Dat men tegelljkertijd. het staatskapita-
1isme van Ho f s ji-min én het Arabische feod.alisme voor " socialisme" aan kan zien
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bewflst nlet alleen d.at men onderrtsocialismerrblijkbaar j-ets gans anders verstaat
d.an l.dj , het bewij st ook, d.at d.e d.enkbeeld.en van d.e rr llnks enrr omtrent he t soe j-a1is-
me wel zeer ve::urard. ztJn \,rlaartoe zulk een veruÍaruing leld.en kan blijkt hier-
uit; d.at d.e rrlinksenrr zich met hr:n pro-Arabische sympathieën in het twijfelachti-
ge gezelschap bevind.en van d.e om hun olie-belangen bezorgd.e en d.aarom het arabj.-
sche feod.alisme steunend.e A-merj.kaanse imperialisten, d.ie ze vanwege hr-rn Vietnam-
politlek zo hartgrond.ig verfoeien.

7) Dictators als Castro, Irtao fse-toeng en Stalin hebben wlj nog nooj-t verd.e-
ei.8d, behalve d.an tegen een on-historÍsche kritiekz die voorbij wenste te zien
aan het onbetwistbare f eit, d.at de samenlevingen die deze d.ictatoren voortbrach-
ten ( en nlet omgekeerd.) een hogere maatschappi jvo:rr vertegenwoord.igd.en d.an d.e

feod.ale maatschappijvor"men of semi-feod.ale maatschappijvonnen, d-ie er aan vooraf
gingen. Wij hebben nooj-t geaa.rzeld. Stalin, I{ao Tse-toeng en Castro vijand.en van d.e

arbeid.ersklasse tr: noemen.

4 Hoezeer ''rrij de regiems in d.e land.en van Oost-Europa op grond. van d.e aI-
d.aar bestaand.e maatschappelijke verhoud.ingen ook een historische onve::nijd.elijicheid.
achten, kritiekloos staan wij er niet tegenover en hebben wij er ook nirnner tegen-
over gestaart" \niij hebben ze in het geval van Rusland- al bijna veertig jaar lang

becritiseerd. omd.at ze ztch rrsocialistisch'r noemd.en, ten^ri j1 ze met het begrip
rf sociaLismett alleen maar zurend.el- bed.reven. Wij hebben ze aIs staatskapitalismen
ged.eflnieerd.. Wij hebben ons tegelijkertijd. heftig gekeerd. tegen a} d.ie rrlinksenrr,
d.ie wefiswaar het gebrek aan kapitalistj-sche d.enocratie aldaar betreurd.en, maar
niettemin hun ve:rreend.trsocial-ismerrmeend.en te moeten bewond.eren. irÍaa:mee wii ons
solid-ariseerd.en, dat waren nj-et d.e Oost-Europese regiems, d.och dat was d.e arbei-
d.ersklasse in Oost-Europa telkens warrneer z\), zoals in Oost-Duitsland. in 1951 en
in Hongarije in 1956, met het heersend.e regiem in botsing }ara.m. De klassenstrijd.
vaÍr d-ie arbeid.ers beschouwd,en wij en beschouwen wij als een strijd., d.ie op óén lijn
gesteld. kan word-en met d.e strijd. van d-e arbeid.ers in het westen, Die strÍjd. is een
sociale strijd., niet een, die gevoerd. word.t om politÍeke id.ealen. Niettemin is
d.ie strijd., of d.e arbeld.ers ztch daa:sran nu bewust zrjn of niet, het enige waamit
het social-isme kan word.en geboren. Het socialj-sme is geen id.eaal d.at kan word.en
nagestreefd. d"oor mid.d-eI van een politieke aktie. Het socialisme is het proih:kt
v€u:. d.e in ied.ere vofln van kapitalistische sa^menleving onvermijd.elijke klassenstrijd.
van. het proletariaat. En d.at stand.pr.mt is het d-an, wat ons al evenzeer scheidt
van d.e rrlinksenrr a1s van prof . Heertje.

Het verschil tussen prof . Heertje en d.e rrlinksenrr is niet, d.at d.e laatsten
op het stand.pr-mt van d-e kl-assenstri jd. staan en hij niet. Op klassenstrijdstand.punt
staan zii t noch hi j . Zowel d.e zogenaamd.e r?linksenf r als prof . Heertje menen, d.at
niet d.e klasse, maar d.e partij het "socialismeil ofwel (zoals prof. Heertje het
misschien liever noemen zaL) een and.ere samenleving moet vellnrezenlijkenl zowel
prof. Heertje al-s d.e f'linksen" staan op het stand.pr.mt van d.e politiek. Het ge-
schil tussen prof. Heertje en d.e "linkscnn is een politiek geschil, ook a1 word.t
d.at feit d.arr verd.oezeld. d.oordat prof . Heertje d.e rrlinksen" a-politieke method-en
en It geweld-rt ve::'.rijt.

Tien d.agen nad-at prof . Heertje zttrn artikel publiceerd.e was er voor d.e tele-
vi- sie een d.i- scus s j-e tus sen hem en enige rt linksentt , waaraam. ook werd. deelgenomen
d.oor het Tweed.e Ka,inerlid. Ned.erhorst. Drs. Ned-erhorst vatte toen het stand.pr:nt
van prof . Heertje in enkel-e zinnen aldus sarnen., "Wij (a" hrdA) tcunnen niet een
partij zijn die aaÍ1 rie ene kant zegt: wij bewarrd.elen een d-emocratische wegr maa,r
aa.n d.e and-ere kant zegt: als hei; zo eens uitkomt dan gaan we ook d.e straat op
vooï geweld.d.ad-ige aktie . 'r Prof . Heert j e verklaard.e , d.at d.it een juiste sa.menvat-
ting was. Een vrijwel eensluidend. stand.pr-rnt kon men beluisteren rrlt een verkla-
rJ-ngr die een d.ag na d.e tv-discussle en op d.ezelfd.e avond. aLs d.eze opgesteld.,
d.oor het bestuur van d.e Pvd.A werd. uitgegeven3 ftDe Partij van d.e Arbeid. wil in d.e
strijd. voor verand-ering van d-e huid.ige maatschappij. . . . all-een gebmik maken van
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parlementaire en buitenparlementaire mid.d.eIen, tl-ie binnen het kad.er van d.e

rechtsstaa.t geoorloofd. zijn.,, Het gebmik van geweld. in d.e politieke strijd., het
propageren va.tri geweld. en het aanzetten tot ond.ezmijning van d.e reehtsstaat word.en
onvoorwaard.elljk d-oor d.e Pvd.A afgewezeÍr.rr De verklaring verwees naaï rrrecente ge-
ber.rrtenissen i-n omringende land.enrr , Zii zou met evenveel recht naa.r het artikel
vEln prof. Heertje hebben l«:nnen ve:*rijzen.

Waarop het neerkomt is d.it, d.at prof. Heertje vreest, d.at d.e method.iek van
d.e ljrlke:rr1euge1 een bedreiging vo:mt voor d.e op d.e bod.em van d.e burgerlijke
rechtsstaat staand.e partij. Hij spreekt in z{jn artikel al van d.e trafbraakrr van d.e

hrdA en zegt met zoveel woord.en, d.at haar bestaan in het ged.ing is. Hij schrijft
ook, d.at z4 rtblind. begint te word.en voor d.e fi-md-a.urentele krachten in erLae saJnen-
Ievingrr en met d-ie rrfi;:edamentele krachtenrr bed.oelt hij d.e krachten van het poI1-
tieke geweld.. Ïíat prof. Heertje o.j-. vergeet is, dat ook d.e br:rgerlijke rechts-
staat ult het politieke geweld. geboren is. tíat hij o.i. niet ztet, d.at is, d.at
niet het politieke geweId., maar het social-e geweld. van d.e klassenstrijd het be-
staan van d.e hidA op het spel zet en dat d.it sociale geweld. heel wat mind.er ge-
we1d.d.ad.ig is,getuige d.e mst,waarmee zi-cln in tr'rankrijk d.e bed.rijfsbezettingen vol-
trokken hebben, zolang d.e politie daar niet bU ingreepr Betuige d.e kaLmte van d.e

stakers, d.ie niemand. ook maar één haat op htm hoofd. hebben gekrenkt. De klassen-
strijd., d.6t is d.e fundamentele kracht in onze sa"urenleving, waarvoor d.e PvdA blind.
i s, waarïan ze het be staan ontkend- heef t sind-s ze werd. opgericht .

Met het politieke geweld. is het een heel and.ere kwestie. Het bli jft binnen
d.e gïenzen van d.e politiek. Wie het voorstaan zegger. niet: d.e arbeÍd.ers moeten
d.e straat op gaan 

- (waar d.e arbeid.ers z:cht trouwens niet aant zoud.en storen) maaï
ztJ zeggens de partlj moet d-e straat op gaaÍr, of ztj zeggon op zljn hoogstr d.at nS

d.e arbeid.ers willen oproepen vooï zuiver politieke d-emonstratie s . Degenen e wààT-
tegen prof. Heertje z:..cin richt, d-at z: jn p o 1 i t i c i , met and"ere opvattin-
gen over d.e poh-tieke method-en. Hij geeft d.at zelf toe, waar hij schrijftr fut d.e
I'finkserr bewegingen niet word.en ged.ragen d-oor werlcremers ( bed.oeId. zrJrr? arbei-
d-ers) *aa= d.oor stud.enten en and.ere zogenaamd-e intellectuelen. AIs professor
Heertje beweert, d.at hrm optred-en geweld van'rrechtsrruitlokt moet hfj ons eens
een voorbeeLd. geven, waamit zou blijken, fut ooit in d.e geschied.enis rrrechtsrr

ztch d.oor vreed.zaarnheid. liet mati-gen.
Met d.e strijd"end-e arbeid.ersklasse zfin d.e ?rlinkse extremistenrr d.oor niets vel?-

bond.en. Het feit , dat zaj voor j-d.ealen str{jd.en houd.t hen eï juist vatrr verwijderd..
Het z:-jn rad-ikaIe burgers, precies zoals Ned.erhorst, Den UyI en Ruygers gezapige
burgers z11n en Jacques de Kad.t een ïechtse burger is. Maar ook een rad.ikale birr-
ger is een burger en het f eit dat hi j ztch, met and-ere radikale burgers r i-n d.e

PvdA bevind.t betekent volstrekt niet, d-at er een tijd.bom ond-er het burgerlijk ka-
rakter van d.e hrd.A gelegd- word.t. Integendeel; hoe krachtiger d.e rad.ikale vleugel
van een burgerlijke he::rrormingspartij, d.es te beter is ztJ bestand. tegen d.e sto::men
van d.e proletarlsche strijd., d-es te langer is 

^J 
in staat a1s burgerlijke partij d.e

mythe te handhaven, dat ztJt zoal- geen partij van, d.an toch een partij vóór d.e ar-
beid.ers zoa ztjr:r.

Prof. Heertje verwijt d.e rad-ikalen niet slechts hr:n rad-ikalisme, hij verurijt
hen bovenalrd.at zti nj-et rfintegerrf zoud-en zt)rt. Daarenboven vervrijt hij hen een rraf-
keer van d.e ond-ernemingsgewijze produktiett, waard-oor 211 zegt h\j rrook geen oog
zoud-en hebben voor d.e rol varl d"e techniek in onze samenleving.rt ïn één ad.em
voegt hij er aan toe: tfDe zorg voor een evenwichtige technische ontwikkeling is
een v€wl d.e voornaa:nste opd-rachten voor d.e huid.ige generatie. Al-s men op Ma:-c had.
wiIlen te:rrggrUpen ) zou men d.it van hem hebben kururen Leïen.rt

Och heertje , zeggerr wij, wat d-oet d.e professor nou? Door Marx in het ged.ing
te brengen -- op d.eze wtjze in een artikel waarin hij rtlinkstr een gebrek aarr zin-
d.elijklreid. ve:srijt, naakt hij zíc}rzelf aan een onzind.elijke manier van d.iscussiëren
schuld.ig. And.ers Larnnen wij het nlet zien. Immers, de professor zélf gaat niet
van Ma:rc uitl d.at is d.uid-elijk, Als dat wél het geval zou zL1n zou hij er niet d.e

minste moeite mee hebben gehad. zijn met StalinlMao of Castro en het Arabische fe-
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ocl,alisme flirtend.e tegenstand.ers onba:mhartig te geselen vanwege hr.:n allerpovelst
inzicht in d.e maatschappelijke realiteit. Als hii zeLf niet van i{arrc uitgaat kan
zijn terechtuijzing Ín d-it opzicht aLleen maar betekenenrd-at hij suggereert, dat d.e
trli::kse extremistentf z:-ch op Marx beroepen, wat persé niet het geval j-s. E: als
hij ook d.6t niet wil, dan verkeert §j in d.e positie varr iemand., d.ie zeLf een te-
genstand.er van lvia:-r is maar zljn tegenstand.ers toeroept, dat zttr maar eens even bij
Marrc in d.e leer moeten gaa.n. Dat I«:nnen wij niet erg bewond.eren,

Bovend.ien: de professor heeft gelijk, d.at Manc een goed. oog had. voor de ro1
van d.e techniek in d.e sa^menleving. Zou hij echter Ma:rc een blinde bewondering van
trde ond.er:eemingsgewijze produktiert in d-e schoenen willen schuiven? l{aarom doet hij
het dan voorkomen alsof afkeer van d.e ondernemingsgewijze produktie, wat men daar
d,an ook ond-er moet verstaan, automatisch b1ind. maakt voor d.e rol va^n d.e tech-
niek? Zledaan opnieuw een staaltje van wat wij een onzind.elijke red.eneertrant heb-
ben genoemd..

Ilet hele verschil tussen prof . Heertje en d.e zogenaamd.e rrlinksenrr zit hem
niet in d.e rreerlijkheid-rf of d.e f' j-ntegerheid.rr . Lammers is geen bols j ewiek, die zisn
bed.oelingen verheimelijkt of woelarbeid. verricht;h{ maakt geen geheim van zijn po-
litieke oogmerken. De red-en d.at prof . Heertje zich tegen t'finks'r keert is deze,
d-at hij ten onrechte meent, d.at z\ d.e basis van d.e burgerlijke maatschappij verla-
ten" Dat is een misverstand waartegen wij als tegenstand.ers van d.e burgerlijke sa-
menleving protest aantekenen.

OVER DE POTITIEKE ONVERSCHILT]GHE]D

ïN NF.DERIAND is d.ezer dagen door mid.d-eI van een enquète ond.erzocht, hoe of
het gesteld. is met d.e politieke kennis, deelneming aan het werk varr politieke or-
ganisaties, gevoelens vatrr politieke macht (of machteloosheid,) en voorkeur voor
bepaald.e politieke partijen. Er werd.en d-aarvoor vïagen gesteld. aan mensen uit a]-
l-erlei leeftÍjd.sgroepen en behorend.e tot verschillende sociale klassen. 0m hier
d-ad.e}{jk maar het resultaat te vermeld.en: d-e politieke kennis, d.e politieke acti--
viteit en d.e politieke belangstelling zijn u-ltermate gerlng en zrj zin d.es' te ge-
ri-nger naarrnate d.e ond.errraagd-en tot een lagere sociale klasse behoren. Groot is
alleen het gevoel van politieke machteloosheid..

Die uitkomst menen wi-j is noch verwonderlijk, noch geeft z\) enige aanleid.ing
ztch rfongerustt' te makenrbehalve d.an natuurlijk aan d.e politici. Ken:ais van poli-
tieke zaket:., politieke belangstelling, in éón woord-: polltiek verstand. is altijd.
een attribuut van d,e beter gesitueerd-e 2 vÉLr de heersend.e kLassen geweest, omd.at
politiek verstand. nu eenmaal hand. 1n hand. gaat met een feitenkennis en een scho-
ling, d.ie voor d-e zogenaamd. rrbetere" milieus een vanzelfsprekend.hei-d. waren, voor
de arbeid.ers d.aarentegen een hoge uitzond.ering.

Daar komt nog iets and.ers blj. Politiek verstand- is een soort verstand., d.at
ztch bj-nnen d.e grenzen van d-e politiek beweegt. Veïstand vam. politiekrd.at
wil zeggen van t'de kunst van het mogelíjkef', heeft hij d.ie weetrhoe of hd van dat-
gene wat hij wil zoveel mogelljk kan realiseren. Politieke tegenstellingen zrjn te-
genstellÍngen tussen mensen d.ie iets and.ers wi]Len en d.ie hun wil tot uitdruk-
king zoeken te brengen, d.ie hi.m wil tot uitd.rukking l«xrnen brengen op grond. van
hun sociale positie. Hoe ontwikkeld.er hr,m politiek verstand., d.at wil zeggen hoe
beter hun sociaLe positle, d-es te meer geloven z\ aan d.e almacht vaÍr d.e wil, d.es
te mi-nd.er oog hebben z1J voor d.e grenzen,die aarr. d-e wil gesteld- zijn d.oor d.e maat-
schappelijke wetmatighed.en.

Een gans and.er Wpe d.an hij I d.ie in goed.e d.oen verkeert en zijn politieke wil
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wil opleggen aan een samenleving, die voor hem ui-tsluitend- een politiek aspect
heeft, is d.e arbei-d.er. De samenl-eving heeft voor hem geen pol1tiek, maaï een so-
ciaal aspect; niet d-e staatkund.e is het, waa::uree hij van nature te maken krijgt,
d.och d-e maatschappelijke wetmatighed.en, d.ie bepalend. ztJn vooï zijn proletarische
positie. Niet d.atgene wat hij wil of weL zou wil-}en geeft richting a"a:: ztjn leven,
d.och d.atgene wat hij nu eenmaal moet. De strijd. waartoe hjj genoopt word.t, is voor
hem geen lcurestle van wille3, ,oFvoor d.e politicus, aócÀ een l§nrestie van moe-
ten, of hij wil of niet.

Voor zover d-e arbeid-er verkeert in een politiek onvolgroeid-e samenleving,
d.at wi1 zeggen een sanienleving, waarin er iets ontbreekt aaÍL zijn p-ol-itieke rech-
ten, waarin hij geen volwaard-i-g burger is, is er voor bepaald.e staatslied.en een
poU-tieke taak weggelegd. in d.e voïm van een strijd- voor d-ie bepaalde rechten. De-
ze strijd verondersteltrzoals aIle politieke strijd., een bepaald. politiek bewust-
z:-Jr:, zoaLs d.e Franse d.erd.e stand. aan d.e vooravond. van lnaar kl-assieke politieke
revolutie op grond- van haar economische positie ztch er bewust van was, d.at k;aat
nog slechts d.e politieke macht ontbrak om waarlijk ''vrjj'r te ztjn. Dat politiek be-
wustzijn bezaten niet d.e arbeid.ers zelf, doeh d.iegenen uit d.e hogere klassene d1e
zich als hun politieke voorïtaJÍrnen opwierpen: een Pieter Je]l-es Troelstra, een
Emile Vand.erveld.e, de leid-ersgarnituur van d.e sociaal-d.emocratie. Omd.at d.eze po-
litici politiek d-achten, net aLs d.e Franse bourgeoisie, was I t voor hen een uit-
gemaakte zaak, d.at d.e arbeid.ers politiek bewust gemaakt d-iend.en te word.en, d.at
hrur belaagitelling voor politiek d-iende te word.en gewekt. Dat ztj bU dat streven
ged.eeltelijk succes had-d-en valt slechts te verklaren uit d-e zeer bi.lzond.ere omstan-
d.ighed.en waaïaan. hun politieke stri jd. z:-Jrr ontstaan d.ankte. Voor zo-ver 271 succes
had.d.en echter, d.at wil zeggen voor zoyer zti er in slaagd.en bij d.e arbeid-ers enige
politieke belangstelling te ontwikkelen, versluierd.e d-ie belangstelling d.e so-
ciale realiteit.

De period.e varr d.e strijd. vooï d-e politieke rechten d-er arbeid.ers is in d.e mo-
d-ern ontwikkel-d.e industrie-l-and.en verled.en tijd. geword.en. Daa:mee is niet al-leen
een eind.e gekomen aan het glorieti jd.perk d.er socj-aaf-democratie , maar is ook d-e

politieke belangstelling van het proletariaat r of wat d-an aLs zodantg gegold.en
heef t, ten ei-nd-e . Voor d.e arbeid.ers is een nieuw tijd.perk aangebroken: Ce period-e
van hr:n zelfstand-ige strijd-, niet op grond- van een politiek wil-I_en, d.och op grond.
van een sociaal mo.eten, op grond- varr een maatschappelijke nood.zaak. Dat is een
totaal and.ere strijd. d.an d-ie welke het politieke verstand vooropstelt. Het is
niet het bewustzijnrd.at tot sociale strijd. leidt, het i-s omgekeerd d.e sociale rror-
steling2 die tot bewustzÍ jn voert, maar een bemrstzi jn, d-at uiteraard. geen poli-
tiek bewustzijn i s.

fn een artikel in het blad. "Links'r, gewijd aan d-e enquète, d.ie het uitgangs-
punt vormd-e voor deze beschouwingen, schrljft Wim Brinlcman, d.at d.e feiten, ÏÍa€,ïop
d.e enquète (nogmaals) tt licht ge\^rorpen heeft, 'rvemoed.elÍjk in hoge mate d.e kon-
sel«r,rentie ziin van ob j ectieve maatschappelijke ontwild<elingen, d.ie niet omkeerbaar
zin. rr Aa^rr d.e woord-en ltvemoed.elijk" en ttin hoge matetf z:et men hoe moeilijk het is
voor het poli-tieke verstand- om, ook d.arr warureer het met d-e neus op d.e real-Íteit
ged.rukt word.t, de maatschappelÍjke wetmatighed-en te aallaard.en. \rlat voor Brinlcnan
een rrve:moed-en'f i-s, staat voor ons wel vast, Overigens verstaat hij ond.er d.ie rrob-
j ectieve maatschappelijke ontwikkelingen'r iets geheel and.ers d.an wij . Hi j schrijf t:
'rEen toenemend.e hoeveelheid- vrije tijd., gecombineerd. met meer welvaart, verkleilt
d-e politieke activiteit van d.e burgers. 'r Dat is een totaal ar:.d-ere kijk op d.e zaak
d.an d.ie welke wij hier ontwikkeld. hebben.

Brinlcnan schrijft ook, d-at d.e politieke onverschilligheid. en het politieke
onverstand., d.ie d.e enquète aan het licht brengt, bijzond.er onprettig zLJn voor d.e

PvdÀ, omd.at d-ie verschi jnselen ztclt voord.oen in haar belangri jkste achterban: d.e

arbeid.erscategorj-e. Dat is maar ged.eeltelijk waaï, omd.at het maar zeer d.e vïaag
is of d.e RrdA op d.e arbeid.erskl-as se steunt . Wi j ztjn geneigd d.Íe vraag zelf s ont-
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kennend. te beantwoord.en. De FrdA is geen arbeid-erspartij meer in d.e zin waari.n d.e

SDAP een arbeid.ersparti j was, d.at wÍl zeggen een partij die voor d-e politieke be-
langen d.er arbeid.ers in het (politieke) krijt trad. op volstrekt burgerl{jke basis
en al-s rtlinke::vleugeltt d.er rad.icale burgerij. Natur.rrlijk is d.e Pvd.A even burgerlijk
als de SDAPrmaar zoals wij hierboven uiteengezet hebben - d.e strijd. voor d.e vol-
waard.ige staa,tsburgerlijke rechten van t t arbeid.ersvolk behoort tot het verled.ent
en met d.at verled.en zí1n ook d.e politieke tegenstelllngen en problemen van d.es-
tijds ten grave ged.aa1d..Met d.e komst van d.e ttma,nagersmaatschapp{j" is ook d.e poli-
tiek ged.evalueerd.. Zij is weJ ver ve::t^r{jd.erd. van d.e glansperi-od.e van het politieke
verstand., d.ie samenviel met d.e burgerli jke revolutie . Dat moet ook Brinkrnan toe-
geven waar hij schrijft, d.at d.e politiek een zaak van beroepskrachten j-s geword.en'
Van beroepskrachten én van bestuurstechniek zoud.en wlj er aan wilIen toevoegen.

Voorbij is d.e period.e van het politieke klatergoud., waarin d,e handeLsbor:r-
geoisie iets and.ers wild.e dan d.e fabrikanten, de kleine ]uid.en van Abraham Kuy-
per naar iets and.ers streefd.en dan een llroelstra en het willen en streven van de
een op het wiLlen en streven van d,e and.er botsten. In d.e trma^nagersmaatschappijtf

van hed.en willen alle politieke partijen eigenlilk hetzelfd.e " Dat is een verschiin-
sel waarop wij, maaï ook and.eren t al herhaald.elijk gewezen hebben. Het volrrt d.e

keerzijd.e van d.e d.lngen d.Íe we hier geschetst hebben. Met d.it alles hangt d-irect
sa,men d.e positie van d-e vakbewegingrd.ie in d.e huid.ige samenleving volkomen geÏn-
tegreerd. is.

Yoor Brinlsran ztjn d.e uitkomsten d.er enquëte ontstellend- omd.at zotrt hoog per-
eentage d.er ond.ervraagd.en het antwoord. schuld.ig bleef op wat hij noemt rruiterst
simpele politieke vragenfr. Wat waren dat dan voor politieke vragen? rzaL men zeg-
gen. Nou bljvoorbeeld., welke Land.en tot de Navo behoren en welke tot het Pact vart
Warschau. Denkt Brinlfiran in aIle ernst, d.at kennis van d.it soort zaken d.e strijd.
val: d.e arbeid.ers zou Ia-urnen stimuleren? Denht hij bijvoorbeeld., dat een buschauf-
feur - een d.er velen, d.ie in jarruari 1960 d.e regering De Quay tot een feitelijke
erkenning van d.e macht d.er spontaan strijd.end.e werkers noopten - die t t antwoorcl
op een van d-ie vragen weet, strijdvaard.iger is d.an een collega d.ie het antwoord,
schuld,ig moet blijven?

Tijd.ens één van d.e busstakingen van het jaar 1962 hebben wij met d.e chauf-
feurs van een bepaald. bed.rijf gesproken. Niet over d.e Navo of d.e trEG natuurliik,
maar over d.e vakbond.en, d.ie hen in hlm hemd. lieten staan. Dat wi-sten ze allemaal
heel precies en d.aar had.d-en ze stuk voor stuk een oord.eel over. Dacht Brinlcmart
dat hr-rn oord.eel overeen zou komen met bijvoorbeeld het oord.eel over d.e vakbewe-
ging van diegenen, d.ie wéI "politiek verstand.t' hebben? In d.ie kringen pleegt d.e

vakbeweging nog altijd- te word-en gekarakteriseerd. al-s: d.e vertegenwoord.ig'ing vart
d,e arbeid.ers. Dat is voor d.e arbeid-ers niet om zic}: ongemst over te makenl het
is voor hen om te gieren.

!/at d.it voorbeeld- duid.elijk wiI maken, d-at is het verschi] tussen het poli-
tieke verstandr dat d.e arbei-d-er mist en d.e maatschappelijke benadering van de d.in-
Benr d.ie hij we1 heeft. De politieke onverschilligheid. vo::mt een d.er kenmerken
van. d.e period.e d.er zelfstand.ige arbeid-ersstrijd., waarin wij thans verkeren. Hoe
meer d.i-e zelfstand-ige strijd. op d.e voorgrond. raakt, hoe meer hij oplaait, d-es te
meer d.e polJ-tieke onverschilligheid" za! toenemen. Meer d.an een eeuw geled.en aI
schreef d.e sociaLe ond.erzoeker Lorenz von Stei-n, dat d.e tijd, van de politieke re-
voluties vooïgoed. voorbij was en d.at komend.e omwentelingen alIeen nog maaï socia-
Ie revolutj-es zoud.en zil. Hij had. gelÍjk.

============
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WAS DE SOCTAAI-DHqOCNATÏE OOÏT SOCÏAIISTÏSCH?
(een beschouwi.ng over haar wezen) Frar:.co per post 1 guld en.
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POTS]ERtIJKE HERDENKINGEN

ER ZIJN GEDURENDE d.e afgelopen maand.en april en mei in het nrstige land.je
aan d.e Noord.zee weer d.e nod.J-ge herd.enkingen geweest. De gerefo:meerd.e getrouwen
va,rr |td.e oud.-vad.erland.se religierr en van d.e politiserend-e pred.ikanten d.er Veluwse
d.orpskerkjes hebben in het 0ost-Groninger land. tussen Winschoten en Scheem-
d.a op zaterdag 18 mei het feit herd.acht, d.at daar vier eeuwen geled.en op d.e 21e
mei d.e slag bi j Heiligerlee geleverd. werd.. Vi jf d.agen te vroeg dus, maar d.at is
slechts een kl-einigheid., waarom men op z:-Jrr hoogst kan glimlachen. In d.e eerste
plaats maakt d.at verschil van vijf d.agen weinig uit op d.e vj-erhond-erd. jaren d.ie
inmid.d.els achter ons liggen en bovend-ien is ö,eze geringe onnauwkeurigheid. nauwe-
Iijks nog va,I: betekenis vergeleken bij d.e overige, gïove, onnauwkeurighed.en, d.ie
d.eze herd.enking aankl-eefd-en.

W6t hebben d-e led.en van Jongelings Gerefo::meerd. Pofitiek Verbond, d.aar in
Heiligerlee precies herd-acht? ' t Begin van een tachtigjarige oorlog van d.e rrhel-
d-en d.es geloofsrr tegen d.e ttRoomse tyrannierr. Dat nu, veel meer dan dat verschil
van vijf d.agenrmaakt hr:n bijeenkomst d.aar in het hoge noord-er1 tot een potsierlijke.
Want dat wat zal herd.achten is er noo j-t gewee st . De zogenaamd e 80- jarige oorlog
tegen Spanje wd,s geen strijd. om het geloof. Niet om d-e Cal-vinlstische god.sd.ienst
glng het, maar om het economlsche belang van d.e opkomend.e Ned.erland-se burgerij en
d-e Ned.erland.se sted-en. Met nad.ruk heeft Hugo d.e Groot al-s d.e werkelijke oorzaa,k
varr het Ned.erland-se verzet niet d.e ond.erd.rrrkking d.er religie, de onthoofd.ing vart
Egmont en Hoorne of d.e roof d.er oud.e vrijhed.en en privilegies aangewezen, d.och d-e

invoeri-ng van d.e zo gehate tiend.e penning. Geen religieuze band was het, d-ie d.e

Nederland-se gewesten bijeen hield., d.och - zoals De Groot i-n zijn Annalen opmerkt
'f d-e band- van het persoonlijk belangr'. Ni-et omd.at zrJ Calvinisten l^Iaren verzetten
d.e Ned.erland.se kooplied.en ztch tegen Phillps en Alva , maar omd-at zLJ kooplied.en
r^raren en hr"rr koopmanschap vo::rrt niet al-Ieen d-e verklari"ng voor hrrn verzet maar
ook voor hun Calvinisme, d-at overal in Europa d.e id.eologie van het opkomend. ka-
pi tali sme he ef t gevormd- .

In het "Algemeen Dagblad.r' (,r*r, 18 mei) heef t ook Louis Sinner eï op gewezen
d-at d.e ttzo roemrijke tachtigjarige oorlog veel meer een Iswestie van geld- dan van
god.sd.i-enst is geweestft. Hfj voegt er terecht a.an toe, d.at het ook volkomen wil-
Ieker:rig is om het begin van d.ie oorlog te dateren in 1568 bil d.e slag van Heil-i-
gerlee. Hij merkt niet alleen op, d.at er aI eerd-er in d-at jaarr op d.e 21e april
bij Dahfem slag geleverd. werd., maar hij schrijft ook, datrrhet onmogelijk is om te
zeggen in welk jaar d.ie oorlog nu precies uitbrak.I' Dat i-s een opvatting, d.ie
d.oor hem vercier niet word.t uitgewerkt, maar wéI d.oor t?De Volkskranttr, d.ie op 22
mei schreef , dat \^ranneer men d.e BO-jarige oorlog rrbeschouwt als een Ned-erland.se
revolutie, zoals prof, Schöffer heeft ged.aan, het zinvol is om het begin niet te
stellen op 1568, maar in ' 66, wanneer d.e beeld.ensto:m over d.e Ned.erLand-en woed.t. "

Overigens is ook op d-e historische nauwkeurighej-d. van SÍnner wel het een en
and-er aan te merken. Het is juist, d.at d.e Spanjaard.en zich van de bij Hieli-gerlee
geled.en neclerlaag snel hersteld. hebben en d.at kort op d.ie slag een tweed.e volgd.e
waarin ztj een overruinning boekten. Dat tweed.e gevecht echter vond. niet pla.ats bij
Jenningen, zoals Sinner zegt, d.och bij Jemmingen. En bepaald. een sterk staaltje
van hem is het om in d-ie slag bij Jemmingen zowel Ad.olf van Nassau te laten sneu-
veIen, d-ie in werkeli jkheid. in Heiligerlee het leven liet, a1s ook Lod.ewi jk van.
Nassau, d-ie pas zes jaren later zou sneuvelen op de Mookerhei. De Lezer zal na
begrijpen waarom wij hi-erboven, in d.e titel, de herd.enhingen - meervoud- - potsi-er-
lijk hebben genoemd-.

Dit is nog niet alles. I'De held.en d.es geloofs", d.ie het Gereformeerd. Poli-
tiek Verbond. in d-e herin::ering tenrgriep, waren niet al-l-een geen strijd.ers om d.es
geloof s wille, het waren ook geen "held-en'r. Men luistere naar hetgeen Prins Wil-
l-em van Oranje op 12 september 1570 aan z:Jrr secretaris Wesenbeke schrijft: rrlk
katrrf' , zegt hij, I'niet verbergen, d.at het mij grotelijks heeft mishaagd en geërgerd.
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en beweemd., dat d.e land.en in het gemeen tot nu toe zo weinig ijver en moed. heb-
ben betoond. om het slavenjr.rk, d.at hr:n word.t opged.rongen, af te ríerene ter liefd.e
va.n zich zelf en van hun klnd.eren na henl en ik kan verzekeren2 d.at d.e voornaaJn-
sten van Duitsland. (ai-e ond.ertussen geen hand voor een opstand. wild.en uitsteken

red.. D. en G. ) ztclt evenzo verbaasd. hebben, en het aan verregaand.e achteloos-
heid. en kleinmoed.igheid. toe schri jven, dat e en natie , van oud.s boven alle and.ere
ve:staard. om haar lust voor d-e vrijheid., waarvoor ztS bekend. stond d.e laatste dnrp-
pe1 van haar bloed. te wil1en plengenrthans ztclt zo weinig gelijk blijft en d.e mid.-
d.elen van tegenweer ongebruikt laat, d.ie z\ slechts zou behoeven aan te grljpen."
Dat is bepaa.Id. géén ode aan het held-end.om!

De positie van de man die d.eze regels geschreven- heeft echter, is aI niet
mind.er wankel , aarzelend., afwachtend. en halfslachtig d.an van hen, waarover hij
steen en been klaagt. Afs een d-er groten d.es land.s en als ed.elman is d.e Prins
van Oran.je voor niets zo bevreesd. als voor een opstand-. r'Openlijk en onvoorhraar-
d.elijk samen te spannen met het (tocfr zo gematigd.e red.. D & G) verbond. d-er La-
gere ed.elen, zoal-s d.e omstand.ighed.en het vord.erd.en, d.aartoe kond.en Egmont en
Oranje niet besluit€Dtt r zegt de historicus Fruin, d.ie op rn and.ere plaats d.e Ne-
d.erland.se groten uit d-ie d.agen rrbLinde leid.sfied.enn noemt. Weer eld.ers schrijft
hi j r rrd.at noch d.e groten, noch d.e ed.elen ztch voorbereidd-en tot d.e onvermijd elijke
strJ- jd.rr en dat in een period-e, waari-n het nad.erend- oru^reer ztch reed.s met fe]l-e
bliksemschichten aankond.ÍSde aaf,L d.e horizon der lage landen, r'Oranje z:-cln nog
onzijd.ig hi-e1d-.rl

Nog scherper tekent Fruin Oranjets positie, waar hij (aIIenaaI in zijn be-
roemd-e stud.ie over het voorspel van d.e 8O- jarige oorlog) vertelt 2 hoe d.e prins
er over d.acht , " de ons tuimige menigte te bed.wingen en te ontwapenen'r " ttl{ij en zir.
vriend-enrr, vervolgt Fruin, " steld.en Egmont voor z:-ch ond.erl-j-ng te verbind.en tot
het af schaffen d.er openbare pred-iking en tot het herstellen van d.e o:?d.e.'r Niet
voor niets ook staat in het z" g. Compromis der ed.elen te Lezen, d.at ztj I'a1}e
volksopstand.en en oproeïen wil-fen tegengaan.f r ftAls t t tot een omwenteling komtfr,
verklaard.e d.e prins van Oranje tot zLJn broed.er Lod-ewijk , ttzullen wij zelf tot de
eerste sl-achtoffers behoren.tt De ed.elen en nog mind-er d-e nog boven hen tronend.e
Oranj e, waïen niet d.e vooïvechters van I'd-e vrijheidtr waartoe d.e historisehe mythe
van d.e Ned.erl-and.se bourgeoisie hen heeft verheven. De opstand. tegen Spanje is er
niet d.ank zU hen d.och ónd.anks hen gekomen.

Dat onbetwistbaar feit belicht dan meteen het potsierlijke van nog een and-e-
re herd.enking waarvan in d-e aprilmaa,nd. sprake was.Die namelijk welke in Delft ge-
houd-en werd- omd.at Willem vari Oranje 415 jaar geled.en werd- geboren en in 1984
vierhond.erd- JaaT d.ood. zal zijn. U ztet het, dà6r werd- niet gekeken op een slord.i-
ge paar jaren. 0p de historische waarheid. aI evenmin. Will-em van Oranje werd- er
geprezen aIs rf d-e man d-ie in het verl-ed.en niet heeft versaagd-rd,e vrijheid- te waar-
borgen. r' "De vri jheid., d-ie r^re thans hebben", werd. er zelfs bijgezegd.. Alsof er
nooit een Bataafse Revolutle, nimmer een Franse revolutie, nooit een Thorbecke
zil: geweest. Maar ook afgezteÍL d-aarran: zeffs vari d-e vroeg-burgerlijke: nog on-
voLkomen vrijheid. van d.e republiek d.er Verenigde Ned.erland-en, is Oranje niet d.e
grote kampioen geweest.

Wie eï waren daar in Delft? VeeI Ied.en van d-e Boerenparti j , de ex-NSB-er
J. Kru1s, meisjes uit België in uniformpjes d.ie aan d.ie va.n d.e Jeugd sto:mr herin-
nerd.en en d.e Gorkr.imse burgemee ster rnr. L . R. J . Rid.d-er van Rappard. " rrRechtsen en
ul-tra-rechtsent', zoaLs het frAlgemeen Dagbl-ad-rt op maand;,,g 29 april ze noemd.e. Of
juist uÍt hr.m reactj-onaire gezind.held. hr:n verwantschap met Willem van Oranje te
verklaren vaft? Van d.e Gorlormse rid-d-er in elk geval is bekend., d-at hij aI even
weinlg van zelfstand.ig optred.en d.er lagere klassen hebben moet als vier eeuwen
geled.en d.e man van wie een tijd.genoot vreesd.e, d-at hij d.e overwinning bU Heiliger-
Iee onvruchtbaar maken zo:u, een vrees d.ie - rraar Fnrin heeft opgemerkt - maar al
te zeer bewaarheid- werd.. Maar ja, d.aar moet je natuurlijk niet op letten als je
een krans legt in Delft of "d.e vreze d-es Herentr pred.ikt in het GroningerLand..
Waar Willem van Oranje in zi;n leven op d.e sprekend.ste wijze getuigenis va.n afleg-
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de, d.at was. . . d.e vrees d.er heren voor alles wat met d.e opstand te maken hadrof-
schoon juist d.e opstandr d-e enige kracht was, d.ie Spanje kon weerstaan" AIs er
een d-ing waard. is om herd.acht of bed-acht te word.en dan is het juist d6.t, \^raarom-
trent noch d.e gerefo:meerde getrouwen noch d.e vazallen van d.e Rid.d.er ook maax
met één woord. repten. Maar wie ,"" 

1:l_ïf::_hebben 
ve:r,uacht?

1/íAT IS EEN IGEESTELIJKE WEGBEREIDERTT?

IN HET APRIL-NIIMMER van I'Daad- en Ged.achteil hebben wij 1) d.e Franse filosoof
VoJtaire d.ie men wellicht beter een schri jveï van o.a,. filosofische essays zo1)
kunnen noemen - gekarakteriseerd. als rreen geestelijke wegbereid.er van d-e burgerlij-
ke omwenteli-ng'r. Naar aanleiding d.aararan is in d.e red-actie van d.it blad. tn klei-
ne d-iscussie ontstaan. In d.e loop d.aa::van is d.e vraag gesteld., hoe men z:-ch. een
rrgeesteh-jk wegbereid.ertr eigenlijk d.iend.e voor te ste1len, hoe d.at begrip moest
word.en opgevat. Ind-ien d.eze d.iscussie óén d.ing aan het licht gebracht heeft d.an
weI dit r d.at de gekozen temr bij uitstek geschikt is om verwarring te stichten en
alleen a] uit d.ien hoofd.e beter niet had. Ictrrnen word.en gebmikt.

Is het feod.ale en absolutistische Frankrijk van d.e '1Be eeuw s zo werd. in d.e

d.j-scussie gesteId., d-oor d.e geesten rijp gemaakt voor d.e grote omwenteling of d.oor
d.e ontwi-kkeling d-er prod.uctieverhoud.ingen? Is de d.erd.e stand. d.oor het lezen van
Rousseau en Voltaire ztch bewust geword.en van zijn mogelÍjkhed.en, of is het zo ge-
weest, dat ztjn economÍsche groei op rn gegeven ogenblik steed.s sterker de belem-
mering gang ond.ervind-en van het gegeven jurid.ische- en staatlnrnd.ige bestel?

Er is maar éón antwoord- mogelijk op d.eze vraag. De revoLutie krra,m niet uit
d.e boeken, maar uit d.e praktift. Niet d.e id.eeën der fiLosofen hebben haar pad ge-
effend., maaï het materiële belang van d.e bourgeoisie. En zotn. sterke hefboom
vormd.e d.at materj-ël-e belangrd.at d.e werki-ng ervan d.oor niets kon word.en verzwakt:
niet d-oor d.e pen van een iviarat, niet d.oor d.e guillotine d.er terroristen, niet
d.oor d.e d.egen van een Napoleon en niet d.oor het c:rucifix en het blrr:awe bl-oed. van
d.e Bourbons.

Natuurlijk weerspiegeld.en d.e materiële, d.oor de prod.uctieverhoud.ingen gBscha-
pen materiëIe belangen va^n d.e d.erd.e stand. z:-cln ook in d.e id.eeën. Juist omd.at d.it
zo was bleek aan datgene wat men I'd.e id.eeën d.er Franse revoLutiert heeft genoemd.
zulk een taai leven te ztJrr beschoren. Ware het and.ers geweest, zoud.en d.e id"eeën
niets met d.e productieverhoud.ingen en d.e materiëIe belangen te maken hebben ge-
}rad.rze zoud.en aI vrlj spoed.ig in rook zijn opgegaan en men zou er vennoedelift nim-
mer meer iets varr hebben gehoord., Id.eeën, d.ie niet een materieel belang tot ba-
sis hebben zlJn in d.e geschied.enis nooit veel meer geweest d.an een d.ood. geboren
( geestes)kind.5e.

Niet d.e id.eeën - van Voltaire of van wie d.an ook - hebben d.e weg van d.e om-
wenteling gebaand-, nee omgekeerd., d.e nad.eïend.e, in d.e schoot varr d.e oud.e maat-
schapp{j rijpend"e omwenteling baand.e d.e weg voor d.e id.eeën. Dat een Rousseau en tn
Voltaire ze verkond.igen kond.en tientallen jaren voord.at het volk van Parijs stolrr
liep tegen d.e Bastille, }«nra:n omd.at d.e nieuwe prod.uctiekrachten er in d.e ten on-
d.ergang ged.oemd.e sa.menLeving aI waren, omd.at d.e nieuwe productieverhoudingen aI
omhoog schoten op d.e maatschappelijke akker nog voord.at d,eze d.oor het revolutio-
naire geweld" was omgeploegd. El d.at een Voltaire in een John Locke zijn lee::mees-
ter vond., gelijk wij geschreven hebben, valt aLLeen ma.aT te verklaren uit d.e om-
stand-igheid., dat ook aan d.e overzijde van het Kanaal- d.e burgerlijke productiever-
houd.ingen bezig waren tot volle wasd.om te komen. Niet naar I t een of andere the-
oretische model van John Locke of Jean Jacques Rousseau heeft zich d.e burgerlÍjke

1 ) In een noot op pag. 17, (Z:e ve:rrolg pag. 1 onderaan. )


