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(v=ri naar S a.k s )

frWant nieuwe acti-es van d-e klasse bIi jven uit ! Blijven lang uit. zórang dat men ztch zelfs af gaat ,="g"àr of d.ie ooit ,rog ,oËt zul-lenkomen. .

0f niet het kapital-isme met haar geleide economie en sociale poli-tiek, ria het netr+erk van geraffineerd.e sociare verzekeringen enbedrijfsbindingen d-oor een even hand.ig stelsel van krassifiserin-getrr prernles, gratifikaties en tussentijd.se winst- en and.ere uitke-ringen, haar'eigen ond-erlinge d.e kl-assentegenstell-in;jen beheersenkan. tr

Deze woord-en schreef Timmer in 'rspartacus'r van 27 november 196j. Wi j hebbenze reed-s eerd-er geciteerd. en we1 in "Daad- en Gedachten van januari 1966 il-;;;
. stu'kje "Een zelf-anaIyse" " De aanleid-ing om d.aar d.e aand.acht op te vestigen washet feit, d-at enige alinea's verder in hetzelfde stukje ,u.r. rirr;" ;i;=;;;;het bovenstaande is géciteerd_, werd gezegd.:

ItDe 
'toenemend-e reeks van wild.e stakingen waarmee d.e arbeid.ers in-ternationaal d-e tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid. en in r tbijzond-er vanaf d.e tweed.e werel-d.oorIog duid-elijk maken, heeft in :de

, Brakti jk van d-e akties d.er arbeid ers een evenred-ig toenemend.e te-genstelling tussen hen en d-e vakbewegang d-oen ontstaas.tt
Onze gedachte was, d.at je toch wel een echte Tinuner moest z1Jnom iets d.er-gelijks in elkaar te kunnen timmeren. Immers, in het eerste citaat word.t onomwon-d'en geze$, dat klasse-acties uitbli jven, j; zo rrns, à;;-r""- "t"n;;ii.-;' -";vragen of ze nog we] ooit zullen komen. En',^raarom blijven ze zo lang uiti De ver-klaring volgt meteen: omdat het kapitalisme haar ei-gen ond.erlinge en d.e klassen-tegenstellingen beheeïsen kan" En d.an enige arinea's verd.er is er lneens geensprake meer van een beheersen van d.e klasseitegenstellingen d.oor het kapitalis-

IIle r dan is er plotseling een toenemend.e reeks van 'f wil-d-e" staking€ïrr d.ie notabe-ne ftd'e tegenstellingen tussen ï<apitaal en arbeid- d-uidelijk makenfr.
Maar Timmer zou Timmer niet z:.J!! wil-d.e hi j ztjn getimmerte nj-et verd.ed.igen.Hij doet dat in ,'spartacus" van 19 ieuruari óà6, 

--"ir,.-J;;-;;;i;"ï-;;"'Jig"r" 
er 1pagina's, getiteld; "studie en geheugen't " gn hoe l-ost Timmer d.e tegenstrijd.igheid.d'ie ieder weld-enkend- mens in d.e hierboven gebrachte eitaten moet z1en, op? Naeerst een deel van z:-in - d-oor ons bekritisu"=d." artikel te hebben geclteerd.,verrrolgt hij;

ilÏn d'it hierboven geciteerde d.eel- van mijn tweede artikel stel- ik
d'us vast d-at eïr in het bijzond.er na d.e tweede wereld.oorlog, we]
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een reeks van 'rwild.err stakingen plaats vond-en ,maar van klasse-bot-
singen geen sprake _i ë.1- ( Ind-erd aad- lezer, de ond.ers treping en het
uitroepteken zijn van Timmer zelf ) .

Verd-erop, aan het sl-ot, heet het d.an nog:
IWat ztet onze 'tTheoreticusfl d-ie vanuit d.e hoogte als een havik op
ztjn prooi loert? Hi j ontclekt s flà lang om ztJn prooi gecirkeld. te
hebben, een tegenstrijd-igheid-"'t

En volgens tiiirmerrrtovert Theoreticus een reeks van incid-entelertwj-Id.e sta-
kingen" om in klasse-bewegingen. tf

Echtr er is geen lang rond-cirkel-en voor nod-ig om d-e tegenstrijd-igheid. in d-e

'fred-eneringtrvarr Timmer te ontd-ekken" Die is wel zo in het oog springend., d-at
men haar niet voorbi j kan zlen. En waar komt Ce rrreclenering" van Tiruner, d.at er
internationaal na d.e tweed-e wereld-oorlog we1 'n reeks van wÍ1d-e stakingen plaats
vond- e mear eï van klasse-botsingen -gee_p sgrekg__was.r op neer? Dat d.e strijd. van d.e

Belg"ische mijnwerkers in De Kempen, d-ie slag l-everd.en met d-e Rijkswacht en d-eze
ond-er d-e voet liepen, geen klassebotsÍng vras" De staking'sgolven in Frankrijk kort
na d-e tweed-e wereldoorlog, waarbij in Clermont Ferrand. d.e arbeid-ers C.e ,kantoren
van d.e vakbond-en bestormd-en, d-aar al-les kort en klein sJ-oegen en slag leverd-en
rnet de gend-armerie; gxen klassebotsing! De stakingen in Engeland., waartegen mi-
litairen werd.en ingezet, evenals bij d.e staking van het Amsterd-aris Gemeenteperso-
neel- in 1955: geen klassebotsingen! De opstand- van d-e arbeid.ers in Oost-Duits-
land. in juni 1951, van d.e ï{ongaarse arbeid.ers in oktober/r}ovember 19568 geen
klassebotsingen! De staking van d-e buschauffeurs in lrlederland in januari 1960,
waarbij d.e overheid- ztch zelfs genood-zaakt voeld-e over cle hoofd-en 'van d.e bond-sbe-
stuurd-ers heen met d.e rrwilde'r stakers te ond-erhand-elen: geen-kl-assebotsing! En
zo zoud-en we d-oor kunnen gaan, Volgens Ti,rrrner l{aren ctat hel-emaal- geen kl-assebe-
wegj-ngen" Hij vraagt ztclt zel-fs af hoe wij er toe kornen om d.ergelijke beweg:ingen -
o nee, d.ergelijke incid.entele rrwild^rr stakingen kurueen omtoveren in klassebewe-
gingen. Ja, ja, je moet maar d-urven. Hier worclt d-oor Timmer in naar hij zelf
zegt een brok |tgroeps-sociol-ogret' maar eventjes beweerd, d.at er na d-e tweed-e
wereld.oorlog geen sprake is geweest van klassenstrijd.. U zult misschien tegenwer-
petrr lezer, d.at gesproken word-t van klassebewegj-ngen en kl-assebotsingen en niet
van kl-assenstrijd.. ïnd.erd-aad! IIaar t Zo vragen wi j, kan men spreken van klassen-
strijd-, zond-er d-at er tevens sprake is van klasse-botsing? Kan men strijd. voeren
afs men nergens tegen botst? Hoe kan een leger slag leveren zond-er op een tegen-
stand.er te botsen? En al-s d-ie'rreeks van wilde stakingen'r geen kfassebeweglingen ,
geen klassebotsingen z;-Jnz wat zLJn ze dan wel? I'{isschien een uiting van klasse-
harmonie? Timmer l-aat er ons over in het ongewisse. Zover gaat ztjn groeps-socio-
logie niet. Mogen wij even verbaasd-,zijn iets d-ergelijks te horen verkond-igen d-oor
een gnoep, d-ie beweert|teen d-eeI van de strijd-end-e arbeid-ers te z:-1n't? Van welke
strijclend-e arbeid-ers? Een d.eel- misschien van d-e strijd-end.e partijmensen van voor d.e

tweed-e werel-d-oorlog? Víant na d-e tweed.e wereld-oorlog zitrn er immers geen kLassebe-
wegingen, geen klassebotsingen meer geweest, is er d-us ook geen klassestrijd- ge-
weest" En wat is d-an volgens Timmer wél- een klassebotsing? Misschlen een happe-
ning rondr het Amsterd-amse Lieverd-je? Een happening, geleid. d-oor d-e d-oor Timmer
eerst op ztrt grofst uitgescholden en later hogelijk d-oor hem geprezen Robert
Jasper Grootveld-? (Het eerst uitscheld-en en later prijzen schijnt trouwens een ge-
woonte van hern te zljn)" Alweer, we weten het niet" Maar we1 weten we, dat hier
vooï d-e arbeid-ers ge1d.t: 'rGod- beware ons voor o!1ze vriend-en, rnet oytze vijand-en
spelen we het zelf we1 klaar"It

We zoud.en d-ergelijke mensen al-s Timmer d-e raad- willen geven er eens Rosa
Luxemburgts ttiviassastaking, partij en va]<bond-rr op na te l-ezen. In d-at boek toont
zrJ duÍd-elijk aan? d-at een scheid.ing tussen een partiëIe-, een massa-staking en d-e

revolutie nj-et te maken is, omd-at het één voortvloeit rrit het and-er. Trouwens,
Timmer en met hem geheel "Spartacus'r . want clie heeft het schri jven van Timmer
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zond.eIcommentaarafged'ruktenisheterd-usb1ijkbaarmeeeenS
meer aand.acht moeten schenken aan uitspraken van klassevijand-en. Bijvoorbeeld- aan
d.e uitspraak van mr. EnsJ-ng ( au ad.voeaat varl d.e Gemeente Amsterd.am, toen d.e ont-
slagen stakers voor het Scheid.sgerecht kwamen) , d-ie over d-e staking van het Ge-
meentepersoneel in 195, opmerkte, d.at 'td-e overheid- een dergelijke staking nooit
kan toestaan, ,pmd.at het in wezen het begin van de rer,'olutie j-stt. Deze klasse-v{-
and. heeft een heel wat fijnere neus voor d-e realiteit d-an Timmer en zijn med.estan-
d-ers 

"

We zouden verd-er aan d-e geestelijke zelfbevlekkÍng van Tj-mmer geen aand-acht
wi]Ien schenken, ware er niet nog één kwestie, waarop we nog even het lieht wil--
Jen ,laten schi jnen. Daarna achten wi j het rrgeval-Spartacus" afged-aan en zulIen
voortaan op hun enormiteiten niet meer reageren. TÍinrner schrijft in ztjn stuk:

Een havik is een ïancuneus d-ier. Di e i-s op zlJn prooi uit om d-ie
te verníetigen. Reed-s eerd-er, clirec-'" rra d.e oprichting van het blad.
Daad- en Ged-achte, heef t nlen van d.ie kant van d-it ranculeuZe element
tegen mij b1Íjk gegeven" Ik heb ogenblikkelijk scherp gereageerd en
verd-ere d.iscussie stopgezet. Zelfs heeft men d-ie rancune tegen mij
zó ver doorgevoerd-, dat nen niij hun blad-, hoewel ik geld- had opge-
stuurd. niet per post liet bezorgen, zoals bj-j and-eren, maar het in
ontvangst nemen af liet hangen van toevallige ontmoetingen op veï-
gad-eringen. f erwijl mijn ad.res hen bekend- i s . 't

Wij z:ull-en u d-e juiste toed-racht veriellen, opclat u zelf kunt oord.elen..

De eerste d-rie nummers va,t: ItDaad- en Ged"aehterr d.us d.e nummers januari, fe-
bnrari en maart 1965 werd-en per post aan aIJe lezers vanttspartacus" gezond.en,
dus ook aan Timmer" De d.aarop volgend.e nlxnmers rrerd.en alleen gestuurd- aan hen,
d.ie ons had-d-en laten weten prijs te stel-Ien op een regelrna-Lige ontvangst. Aange-
zien Timmer een rijksd.aal-d.e:r had. opgestuu::d- werd- hem d-us ook een exernplaar per
post toegezond-en. Had.den wi j to'u d-usver van nog niemand- een klacht gehoord- over
het niet ontvangen van ttDaad- en Ged-ach'uert, d-irect nad.at het blacl af l-een nog maar
aarr een veel beperkter aanial nensen v'erd- gestuurd reclameerd.e Ti-mmer, dat hij
niets had. ontvangen. Goed-, ool: bij d.e post kan lets zoek raken" Doch ook d.e maand-

d.aarop en de maand- d-aa,rna liet Tiiooer r,+eten geen exemplaar te hebben ontvangen.
Toen ging ons een lichtje op. Hé, d.acht'-n wij, zó boeiend- is nu rrDaad en Ged-ach-
tertrd.J-e eigent d-e postbod-e ztch- natuurlijk elke keei: toe. En nu weten wij wel, d.at
fimmer verwacht, dat ied-ereen tegenover hem d-e filantroop uithangt, maar wij von-
d-en,dat we geen enkele red-en had.den juist tegenover hern ons filantropisch te ge-
d.ragen d.oor hem ied-ere keer een tweed-e exernplaar te sturen" Àangezien we Timmer
toch regelmatig in d-e R.aamstraat op een wekelijlcse d-iscussie-bijeenkomst ontmoet-
ten, gaven !íe hem d-aar el-ke keer zLJn 'f Daad- en Ged.achtett. Hij dankbaar, d.acht u,
d.at hi j nu steed-s op tijC zijn exemplaar kreeg? \nlel-nee, hij toond.e ztcb,. hoogst Yeï-
ontwaard.igd." Eveneens verzwijgt Timmer, d-at hij reed-s víeer vanaf oktober ztjn I'Daad.

en Ged.achterr per post kreeg toeg-ozond-en. En opmerkelijk, sind-sd-ien hebben we geen
klacht meer van hem ontvangen,Trouwensrwe hebben nog van niemand- and.ers gehoord,
d.at hij zLJn rrDaad- en Ged-achterr ni-et had. ontvangen" Zo hras de gang van zaken en
niet and-ers. Wat beweegt iemand- nu , zct Ít onjuiste voorstelling van zaken te ge-
ven? Dat kan all-een maar voort komen uit cl-e ged-achte, d.at tegenover persoonlijke
enf of principiëIe tegenstand-ers alles geoorloofd- is, verd.achtmaking, leugen,
roof e enz. En o o . bij revolutionaire si-tuaties is d-an d.e uj-terste konsekwentiec d-e

likwidatie. Timrner heef t het in zrJn stuk over het opruimen van parti jrestanten.
AlIe mensen, wat moet d-ie man het druk hebben met ztchzelf .

Wat d-ie rancuneus om ztjn prooi cirkelend-e havik betref t moeten we verklaren
niet op de hoogte te zijn met d-e ged.ragingen van een havik.V/e hebben ons d-aarom
tot een bioloog gewend., d.ie o.r.ls heeft voorgelícht. Hij verzekerd-e ons, d-at
een havik een bijzonder scherp oog heeft en onmid.d.ellijk echt van on-echt weet te
ond-erscheid.en en d.at hij bepaald.e prooien versmaad.t, ja er zelfs een afschuw van
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kan gerust zijn. De havikken van ItDaad en Ged.achterrbetreft, hij

DE MA N MOZES EN HET MONOTHEÏSME

IN HET JAAR 1919, kort voord.at hi j op BJ- Tartge leef tijd. stierf , publiceerd-e
d.epsycholoog Sigmund- Ff eud. ztjn laatstewerkvanenigeomvang: het
boek, d.at d-e titel kreeg van trDe man Mozes en d.e monotheïstische relig'ietr. Met
d.at boek wiIIen wij ons hier critisch bezig houd-en.

Wellicht zaL d-eze of gene zícLt onwillekeurig afvragen, wat of d.aarvan wel
d.e zan mag zijn.Het boek verscheen lang geled-en. Al- werd- eï in d.e peïs ongetwij-
feld- omdat het Freud. was, d.ie het schreef véél aand-acht aa;n besteed., een uit-
gebreid- lezerspubliek heeft het stellig niet gevond-en. Ook nadat er op rn veel-
later tijd-stip - een Ned.erland-se vertal-ing van uiticinram - zaL het in kringen van
arbeid.ers hoogstens d-oor een enkeling ter hand. z7-Jn genoinen. Waarom d-an nu nog
speciale aand.acht er aarL besteed-?

Wi j antwoord-en: d.at het boek 21 jaar oud- is, is natuurlíjk geen red-en om er
over te zwijgen. Er is d-aarentegen een belangrijke red.en om er over te praten. Die
zal duid-elijk word-en, nadat wij om te beg:innen in het kort iets over d.e inhoud-
hebben verteld-"

Freud. houd-t ztch in het bewuste werk met twee d-ingen bezig: met d-e oud.-tes-
tamentische figuur van Iviozes en met het monotheïsme, het ééngodend-om, d-at in de
oudheid.r €r wel reed-s lang vóór het ontstaan van het ehristend.om of d.e isIam,
werd aangehangen d.oor d.e Jod-en. Het een hangt met het and.er samen. Niet voor
niets word.t de Joodse relig"ie d-e 

.i\ozaïsche genoemd-. De tien gebod-en, d.ie Mozes
volgens de relig"ieuse overlevering op de woeste berg SinaÏ varr god zou hebben
ontvangen en d-ie hij op zijn beurt àa:n d-e Jod.en zou hebben geschonJren, vormen eent
het gehele zed-elijke leven omvattend-e, wet, d-ie d.e kern van hr:n relig'ie vormt. En
Mozes is, volgens d.e Jood-se overlevering, nog méór d-an wetgever alleen. Hij is d.e

rnan d-oor wiens bemiddeling Jahwe ztjn v e r b o n d- met cle Hebreeuwse stammen
sluit. Mozes verkond-igt d.e Jod.enrd.at ztj god-s uitverkoren volk vormen en d.at uit-
verkoren zijn is med.e een der hoekstenen van hrm geloof. Bovend.ien ge1d.t i{ozes
d.an nog voor d.e grote opvoed.er en d.e (politieke) leid-er. Kortom, hij is d-e ggote
Jood.s-nationale figuur.

Freud. nu keert ztch in ztjn boek tegen d-eze overlevering, tegen d-e traditio-
nejle visie op d.e oud--testamentische held-. Hij betoogt,d-at Mozes niet tot het Jo-
d.end.om kan hebben behoord-, d-och een Eryptenaar moet ztjn geweest.I{ij schenkt ver-
volgens aand-acht aarl d.e d-oor ivlozes gestichte religiercli-e hij berooft van haar he-
melse karakter. Hij tracht niet al-leen d.e waarheid. omtrent lvlozes op het spoor te
komen, hU pocgt tegelijkerti.jd- d.e wortel-en bloot te 1e3gen van het ééngod.end.om, zo
men wil zelfs van d-e religie in het algemeen"

Freud- d-oet d.at met behulp van d.e d-oor hem ontwikkeld.e ps;rcho-analyse. Die
psycho-analyse houd-t ztch bezig met het d-oen en laten van het menselijk ind.ivj-du"
Het hand.elen van een mens, zo zegt d.e psycho-analyticus, is lang niet alti jd- het
gevolg van een bewust d-enkproces, maar spruit veelaI voort uit motieven, van wel--
ker aanweztgheid- hij ztclt n 1 e t bewust is. Ieder menselijk ind-ivid.ut zo leert
d-e psycho-artalyse, kent naast het bewustzijn, het ónbewuste. trn d.at onbewuste be-
vind-t ztcLt o. c.. alles, wat uit het bewustzi jn is verd.rongen. Die verd-ringing kan
passief , d.w.zo onopzettelijk, maaï ó6k actief ,oftewel opzettelijk geschied-en, om-
d.at het gaat om dingen, waarvan d-e mens ztch niet of niet langer bewust wil- \^re-
zerr. In beid.e gevallen is d.e verd.ringing een proces van psychisch zelfbehoud..Wat
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echter in het onbewuste verd.rongen wordt gaat nÍet verl'oren en keert somti jd.s
d.aarin terug. Daa:rran i s ond-er and-ere sprake in het geval va;:r een nerveuse
stoornisof neuïoseo

Volgens tr'reud. ontwikkelt ztch een neuïose uit een ervaring, die uit het be-
wustzijn is verd-rongenr veel-al- uit het kind-erlijke bewustztjn Hij gebruikt d.aarvoor
het Griekse woord- rrtraumatt , d.at ttwond.tr betekent, omd-at het veelal- gaat om een
smartel-ijke enraring, waard-oor het ind.ivid.u geschokt, werd.. Tegen d.e schok ver-
weert zich het ind.ividu d.oor mid.d-eI van d-e verd-rin&ngr maar na d-e verd.ringrng
uit het bewus tztjn blijf t het verd-rongene in het ond.erbewuste l-atent, d.at wil zeg-
gen in het verborgene, aanwezig, Bij een neurose keert het ged.eeltelijk in het be-
wustzijn temg.

In ztJn boek I'De man Mozes en d-e monotheïstische religieil nu past Freud- ztjn
theorie van het onbewuste, van d.e verclringrngr van het ontstaan ener neuïoseevan
uÍt het onbewuste stammend.e wensen en verl-angens, niet toe op het meïtselijic ind-i-
vid.u, maar op een gïoep van mensen, op d.e nenselijke samenleving. Hij had. dat aL
eerd.er gedaan in z: Jn 1n 1912 verschenen boek rrTotem en taboerr, waarnaar hij in
'rDe man Mozes'r herhaald.eli jk verwi j st. Vraagt men, r+aartoe die toepassing leid.t
darr luid-t het kort sa.ïnengevatte antwoorcl, d-at hij de religl-e al-s een soort
van neulcose beschouwt " De religieuse voorstelllngen houd.en volgens hem verband-
met gebeurtenissen uit d.e oertijd. van d.e volken, d-ie uit het bewustzijn werd.en ver-
d-rongen, omdat men d-e herinneri ng als onaangenaam ond-ervond., maar die ged.eelte-
lijk, overeenkomstig d-e wetrnatigheid. , waaraan het ond-erbewuste nu eenmaal- gehoor-
zaannt, in het bewus tzrjn zijn teruggekeerd..

De vraag, d-ie ons nu bij d-eze psyciro-analytische benad-ering van de religie
interesseert is d-eze, in hoeverre d-e d-oor Freud- gehanteerd-e method,e ons orntrent
het wezen van d-e god-sd.ienst méér lilaarheid- verschaft d.an bijvoorbeeld- d-e method.e
van het hÍstorisch-materialisme, die d.e god-sd.ienst verklaart uit d-e maatschappij'

Het verschil tussen beid.e method-es is enor"m;De maatschappij schijnt voor Sig-
mund- Freud. in het geheel niet te bestaan. Nergens in z7-Jn boek komt ook maar één
verr^ri j zang voor rraar maatschappelÍjke verhoud.ingen. hlij durven d-it ' staand.e te hou-
d-en niettegenstaand.e d-e verwerking - zowel- in'rTotem en taboer! alsook inttDe man
Mozestf - van een reeks volkenkund.ige gegevens, clie hem ertoe dienen enig - en ze-
ker ni-et het held.erste of mod-ernste licht te werpen op d.e pre-historie"

Het voortt marxisme onaantestbare feitrd-at d-e mensen moeten eteri'en d.rin-
ken en z:-on moeten be schermen tegen d.e kou, wil d.e menselijke soort in stand. blij-
ven en wil eï varr een menselijke geschied-enis en d.erhalve ook van een menselijke
vóórgeschied.enis sprake ztyn, word-t d-oor Freucl volkomen verhraarl-oosd-. Hij ztet
niet, d-at het ber^nrstzijn van de rnens niets and-ers is en niets and-erS wezen kan

d.an ztrr bewuste "zijn[ en Cat d-it 'rzijn" wed-erom gelijk staat aa:n zijn werkelijk 1e-
vensproces, d.at wil zeggen aan al d.ie onontkoombare hand-el-ingen en betrekkingen,
d-ie vereist ztJn voor d-e pro§gktre van zijn d.irecte levensbehoeften. Hij ztet d.er-
halve evenmin, d-at wat uit het bewustzi jn in het onclerbewustzijn of het onbewuste
word.t verdrongetrr d-uid.elijk in verband. moet staan met prod.uktie-hand.elingen, d.at
wiI zeggen: met de maatschappelijke werkelijkheid-

Voor zover tr'reud ztch bemoej-t met d-e menselijke geschied.enis en d-e menselijke
vóórgeschied.enÍs, abstraheert hij van d.e werkelijkheid , dat wi1 zeggen van d.e his-
torische feiten, waaïvoor hÍj hem hypothetisclie feiten, verond.erstel-lingen in d.e

plaats tred.en. vlij zullen dit uitvoerig trachten aan te tonen.
I'De historische achtergrond. d.er gebeurtenissenrd.ie orlze belangstelling.
hebben getrokken, is als volgt o o . . t'

Z6 begint Sigmund- tr'reud. het eerste hoofd-stuk van d.e d.erd.e en laatste stu-
d.ie in zijn uit d.rie afzond.erlljke delen bestaand. boek. Hij moet vervolgens toege-
ven, dat d.ie historische achtergrond. géén bron i-s, waaruit vee1 te putten valt.
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Varr het jaar 1115 v. Chr. af tot aan d.e Griekse geschied.schrijver Herodotus toe,
die van 484 tot 425 v. Chr. leefd-e, schi-jnt al-les met de sl-ui.er d.er vergetelheid-
te zt;n overd-ekt. Die sluier op te ]ichten is het werk van d-e historici. ivlaar hun
pogingen 't'Iaren tot nu toe tevergeef s. Langs d.e verlaten vlakten van d.e Ni jI von-
d-en zLJ niets d.an puin en ruïnes; geen enkel bericht, geen enkel f eit, d.at het
hi-aat van acht eeuwen zou kunnen vul-len; niets! En feiten heeft nen nod.ig, zon-
d-er feiten geen historie, d.at i-s ook Sigmund- Freud. bekend-. Deze echter meent,
afs psycho-anaList in staat te z.LJn d.e reusachtige gaping in d-e geschied.eni-s van
bijna d.uizend- Jaar te kunnen vuIlen, gelijk hij met d.e psycho-analyse gapingen in
d.e rnenselÍjke geest, in d.e menselijke herinnering vult. Natuurl{jk niet met.échte
feiten, maar met feiten, Cie hij zomaar aarureemt.

Het enige, dathij als w erkelijk feit tot ztjn beschikkingheeft, is
het jaartal 1150 v, Chr. Toen wil-d.e, gelijk historisch is vastgesteld., een Egyp-
tische pharao het ééngod.end.om invoeren, hetgeen ongeveer moet ztjn samengevallen
met d.e uittocht van d.e Jod.en uit Egypte" Die pharao heette lchnaton. Over d.e e-
pisode van d.ie rrrebell-erend-eil vorst laat Freud- ziclt a1s volgt uit:

'rHet is het eerste en wel-licht zui-verste geval van een monotheïsti-
sche god-sdienst in d-e geschied-enis d-er mensheid"; een d-ieper inzi-cht in
d.e historische en psycholog'ische voorvaard-en van zLJr: ontstaan zov Yan
onschatbare waarde zLJTL. Maar er is voor gezorgd-, d.at niet al te veel-
kenni-s omtrent I t ééngod.end.om ( A" z. g. Atonrel-igre ) tot ons komen zov.
Reed.s ond.er d-e zwakke opvolgers van Ichnaton viel alles wat hij gescha-
pen had- in d.r-ri-gen. De wraakzucht van d-e d-oor hem ond.erd.rukte priester-
kaste woed-d.e tegen z\n nagedachtenis; het monotheïsme werd. afgeschaf t,,
het verblijf van d-e als mj-sdadiger gebrandmerkte pharao werd. geplund-erd.
en verwoest. Omstreeks 1150 v. Chr. eind.igd-e met hem d.e 1Be dynastie;
na een tijd. van anarchie hersteld.e d.e veld.heer Haremhab, d-ie tot 1115
regeerd-e, d.e ord-e. De hervorming van ïchnaton scheen een tot d-e verg:e-
telheid- ged-oemd-e episod-e. rt

trTot zoverrr s zo vervolgt Freuó d.an, rrwat historisch is va,stgesteld-.
Nu begint onze hypo',,hetische voortzetting.'r
Onmi-d.d.e11ijk in aansluiting op d-eze woorden leest men dan bÍj Freud-:

ilOnd-er d-e personen, d-ie Ichnaton het naast stond-en, bevond ztch een
man, d-iewellicht Tho tro e s heette, zoals vele and-eren ind.ie
tijd. op d-e naam komt het weinig aan, van belang is slechts d-at het

. tweed.e bestand.d.eel d-aarvan -m o s e moest z:-jn. HÍj bekleed.cLe een hoge
positie,was een overtuigd. aanhanger van d-e (monotheïstische) Atonreli-
Bie r maar in tegenstelling tot d-e in ztchzelf gekeerd-e koning energiek
en hartstochtelijk. Voor d.eze man betekend-en d-e ond-ergang van Ichnaton
en d.e af schaffing van d.iens god"sd.ienst, Cat al zijn verwachtingen de bo-
d.em werd-en ingeslagen. Slechts als een verachte of als een afvallige
kon hij in Erypte blijven leven. i{ij hras misschien als stadhoud.er van d-e

gïensprovincie in aanraking gekomen met een semitische volksstan, dÍe' d-aar enige generaties eerd.er ge-immigreerd. was. Ontgoocheld. en vereen-
zaand, wend-d-e hi j ztch. tot d-eze vreemclen, zoch.t bi j hen vergoed.ing voor
zijn verl-ies.rr

Even verd-erop vet:lneld-t Freud-, dat er mogeli jk nog een reeel- historisch aan-
knopingspuntisinhetfeit, d-at d.e z:u:-l vand.e pharao Merneptah ond.er
d.e ged.urend-e zLJn kri j g:sverrichtingen overwonnenen ook I srael vermel-d-t. Maar d-at
is, wat d.e his,torische feiten betreft, d-ie op het onderwerp betrekking hebben,
d-an ook al-les. De rest is pure fantasie, die overigens, voor zover wij er nu een
blik op hebben geslagen, met psycho-analyse nog ni-ets te maken heeft.

In het volgend-e hoofdstuk d.oet d-e psycho-analyse haar intred-e. Freud. heeft
namel-ijk bij zijn pseudo-historische fantasi-eën vastgesteld-, dat het monotheÏsme
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van Mozes ( tfrotmes ) aanvankeli jk geen ingang vond- d-och ztclt pas baan brak na een
Iange tussenfase. Hi j spreekt van een rtverlatett werking en vraagt ztc\t aÍ t hoe
die wel te verklaren zou zijh en op welk terrein men een soortgelijk verschijnsel
ontmoet. Het antwoord d-at hfj geeft is d.it, d-at men een verÍl-ate werking ook kan
eonstateren bij d-e ontwikkeling van een neurose. Hettttraumatr van een jong kind.,
aanvankelijk verd.rongen in het onbewuste, keert op latere leef tijd- ten d.ef e in het
bewustzijn tenrg en veroorzaakt d.an wat men noemt een t'zielszj-ekterr, Hij lichtr oD
d.e analog"ie, d.e overeenkomst, te d-emonstreren, d-at clan met enige korte en lango-
ïe voorbeel-d-en uit d"e psycho-analyse toe, voorbeelden, waaruit telkens blijkt van
welk een grote betekenis d.e sexuele d.ríften zLJn in het onbewuste van d-e mens.
Uit d-ierranalogier', d-ie Freud meent te constateren trekt hil dan d-e conclusierd.at
het antwoord. op d-e vraag, waarom d.e d-oor }iozes ( tfrotmes ) verbreid-e religie ztch
pas op een l-ater tijd-stipt frà een lange period-e "latent" te ztjn geweest, verbrei--
d.en gaat, waarschijnlijk d-aarin moet worcien gezocLtt, oat men te d-oen heeft met rrrn
psychol_o*gische situatiett blz. 122.)

Bii d.e toepassing van d.e psycho-analytische method.e let wel: niet slechts
op de geschied-enis, maar vooral op zLJn eigen historische fantasieën herhaal-t
Freud. nog eens d-e formule voor d-e ontwikkeling van een neurose: vroeg optred.end.
trtïaumafr, d-e afweer d.aartegen, het latent aanwezig ztjn van d-e herinnering in het
ond-erbewuste, het uitbreken van d.e neuïose en d.e ged-eeltelijke terugkeer van het
verd-rongene. Dan zegt hij onmiddellijk d_aarop:

"De ' 1"r", word.t nu ui-tgenod.igd- om aan te nenen, d-at in het l-even van
d.e mensensoort iets soortgelijks is voorgevallen als in het leven
d-er ind.ivid.uen. Aan te nemen d.us, dat' er ook in het leven van d-e soort

. (ro goed- als bij het ind-ivíd.u, ten aanz:'en waarvan d-e psycho-analyse I t

sexueel--agressj-eve inhoud-, d-ie blijvend-e ge-rolgen achtergelaten hebben,
maar meestenti jd-s afgeweerd- en vergeten vrerd-en, later echter t Là lang
latent te zijn geweest, hrin werking hebben uitgeoefend. en verschijnselen
hebben geschapen,d-ie net eend-er opgebouwd- ztjn en d-ezelfd.e tend-ens heb-
ben als d-e|tsymptomenrr (,rurt een neurose red-" D. en G.).tt

ttwij gelovenrr, zo vervolgt Freud-, ttte kunnen rad.en wót of d-eze vooï-
vallen geweest ztJn en wj-l-len aantonen, d-at hun op d.e 'r symptomen" ( van
een neurose red.. D. en G" )gelijkend-e gevolgen d-e relígieuze verschijn-
selen z:-J:n. Daar er sed.ert het ontstaan van d.e evolutiel-eer niet meer
aan te twijfelen va1t, d-at het menselijk geslacht een voorgeschied-enis
heef t r eíI daar d-eze onbekend-, d-a+, wil z'eggon vergeten is , heef t zuJ.k
een concl-usj-e bijna het karakter va:r een steJ-Iing, d.ie zond-er bewijs
moet word-en aanvaard-. Als wij d-an ervaren, d-at d.e werkzame en vergetenIttïaumars" steed.s betrekking hebben op het leven in d-e menselijke fami-
}i-e, d-an begroeten wij zulks als een lioogstgei,.renste, onvoorzi-eÍ\e en op
grond van orrze. uiteenzettingen tot nu toe niet veret'-ste toegift.'r
Zo ver gekomen verwijst Freud. al1ere erst naay ztjn, reed.s een kwarteeuw tevo-

ren verschenen boek "Totem en iaboe'r, waarin hij, naar hij beweert, de oplossing
van hetrrraad.seltt (d-.r.2" d-e vraag, wat voor sexueel-agressieve d-ingen er in d.e
oertijd. in het l-even van d-e mensensoort zijn r.,oorgevallen) aI heeft geconstrueerd."
I.lij vervolgt d-an;

rrDe eonstructie gaat uit van een bew'ering van Charles Darwin en sluj-t me-
d.e iets in, d-at als een velrmoed-en geuit werd- d-oor Atkinson. Het komt er op
llecl, C:t in oeror-rd.e tijd-e,.'. crL. o:-::lrten: in i-;l-e-'ne hord.cn --l-eefd-e, elke hord.e
met een steik mannetje aan het hoofd-. Hoe lang geled-en d-at het geval tias is
ni-et precies aan tc: Eeïeni i::en ]ieeít Cie sj-ruatie nj-et kr-irnen fixeren in
een der ons bekend.e geologische tijd-perken;waarschijnlijk had- d-it menselijk we-
zen nog geen ontwikkel-d-e taal-. Een wezenli jk bestand-d.eel van d.e konstruktie
is d.e verond-erstel-1ing, clat d.e te beschrijven lctgevallen aan all-e oermensen,
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d.us a.an al orrze voorvad-eren ten d_ee1 z\)n gevallen.
De geschied.enis word.t zeer compact weergegeven, net alsof er slechts één

keer gebeurd is, ruat z:-clt j-n werkelijkheid. over d.uizend.en jaren heeft uitge-
strekt en z:-clt in verloop van d-ie lange period.e ontelbare malen heeft her-
haaId.. Het sterke mannetje was heer en meester van d.e hele hord-e en genoot
een onbeperkte macht, d-ie het geweld.dad.ig gebru.ikte . Alle vrouweli jke wezens
waren ztin eJ-gend.om, zowel- d.e vrouwen en d-ochters van d-e eigen hord.e : als d-e
wellicht uit and.ere hord-en geroofde . Het l-ot der zonen was hard.; wanneer ze
d-e jaloezie van d.e vad.er opwekten, werd.en ze omgebrachtrgecastreeïd- of ver-
d-reven.. o o ort (pug. 146) 

"

Wij behoeven voor d.atgenerwaarom het ons te d-oen is, niet verd-er te cj-teren.
Wij kulnen op d.eze plaats al vaststellen, d.at d.e ganse constructie van dat "man-
netjeff in d.e werkelijkheid- onbestaanbaar i-s.

Wij weten namelijk, d.at het verschil tussen mens en d.ier hierin bestaat, d-at
d.e mens ztch werktuigen ( wapenen) vervaard.igt en een taal bezit. Al- s Freud- het
over castreren heeft, d.an verond.erstel-t hij zoiets als een mes, zij het dan een
mes van steen. Het mes is een hoger ontwikkeld. werktuig d-an een Im.ots. Werktui-
gen en wapenen hebben in het algemeen een nivell-erend-e invloed. op de menseli jke
verhoud.ingen, voor zover die berusten op verschil in kracht, lnetz:-j bij de strijd.,
lnetz:-j bi j de jacht " Het buskruit bijvoorbeel-d. versterkte d-e macht van d.e burgers
tegenover het zwaard. van d.e rid.d-er. De pijl en boog maakte persoonlijke kracht tot
een onbetekenend-e factor. De knots, het oud.ste wapen, versterkte d.e kracht van
d.e zwakke tegenover d-ie vaJL d.e sterke.

Zond-er wapenen kan d-e sterkere het misschien opnemen tegen d.rie zwakkeren.
Zrin eehter allen gewapend. met een knots, d-an moet hij het lood-je leggen. Wartneer
het rrmannet j err slaapt kan hi j met een fikse knuppelslag van een zwakkere word.en
afgemaakt of buiten gevecht word-en gesteld-. ltet d.e bl-ote hand- zou d-at niet gaan"
En dan, zov zotrt mannetje met zLJn geweld. tegen d-e zonen hebben gewacht tot zti
volwassen waren? Zeker niet r eD d-at betekent, d-at warureer men zot n constmctie
al-s Freud. gegeven heeft voor juist aarureemt, zotyr hord-e zou hebben moeten be-
staan uit het itmarrret j ett , uit vrouwen en mei-s j es en uit i onge zonen, kind-eren
nog!

Volg'ens d.e voorstelling van Freud- werd- heel het leven van d-e horcle beheerst
d.oor het sexuele element. Dat er ook nog voed.sel- moest zrJn, d-at d-aarvoor strijd.
moest word.en gevoerd- tegen d.ieren, d.ie in kracht en snelheid- d.e mens vele rnalen
overtroffen, d-at men gewapend- moest ztjn tegen overvall-en van naburige of vreemd-e
hord.enrd-at men rc! moest werken om ztch te weren tegen overstromlngen en and-e-
re grillen van moed-er natuur, dat sl-imheicl en ervaring daarbij d.ikwijls hoger ge-
waardeerd- moeten word.en oan brute kracht, d.at al-l-es laat d.e toch zo machtige fan-
tasie van Freud. vo1komen buiten beschouwing"

Maar hoe en waard-oor hebben de zonen een eind.e gemaakt aarr d-eze toestand.?
Freud- wijst er ergens opr d-at d-e menselljke geest "Kausal-bed-iirfnis" heeft, d.at wil
zeggen een oorzakelijk verband- nod.ig heeft om d-e d-ingen te begrijpen. I{aar d-eson-
d.anks, van d-at ttoorzakelíjke verbarrd-tt merken wij niets in zin constructie. Duizen-
d-en jaren zou d.e benauwend.e toestand., d-ie hij beschreven heeft, ged.uurd. hebben en
toen , zomaar opeens ( t ) , vond-en d.e zonen clat het welletj es was, kwamen ze teza-
men en hebben ze het mannet j e ged-ood.. Waarom ze d-e heerschappij d-aarvan d-uizend.en
jaren d-uld.d.en, en waarom ze d-at rropeenstr niet meer d-ed.enrword-t ons niet onthuld.

(Word-t vervolgd.) .



DE ONTW]KKEL]NG VA}T POLITTEKE PARTIJEN
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DE

BÏJ DE GANG NAAR HET STAATSKAP][ALISME

GEB,T U{KEL burgerlijk blad heeft,menen wij, na d.e jongste Statenverkiezingen,
wel-ker uitslag d-e wereld- d-er rrfatsoenlijke't d."woz. het officië1e democrati-sche
spel spelend.e politici zo pijnlijk heeft getroff en, zó zeer d-e vinger op d.e won-
d-e plek gelegd- a1s ItHet'Parool'r. In een hoofd.artikel, getitel-d.: rtGeen ach en hree
over Koeko€k" , schreef d-ie krant op 26 maart j . 1. :

rrHet zoao o . bed-enkelijk ztjn indien de traditionele partijen" . . d.e
trschul-d-rr voor het succes van Koekoek zoud-en schuiven op |td-e d-omme
kiezersrr d.ie op zo onverantwoord-elijke wijze hun stem uitbrachten"Er
is namel-i jk alle red-en voor d-e trad-iti-onele parti j en om ztch af te
vragen of wij hier niet te maken hebben met een stroming d-ie, d-oor
op d.e Boerenpartlj te stemmen, ultd-rukking geeft aan een in aller-
l-ei opzichten niet onbegrijpelijk en ook niet ongerechtvaard.igd- ge-
voel van tegenzin tegen d.e politieke structuur in ons land-.

Voor veel kiezers zijn d.e trad.itionele partijen ond-erling te wei-
nig herkenbaar en te gemakkelijk uitwisselbaar: ons systeem van con-
fessionele partijen met conservatieve en progressi-eve vleugels, d.e
nood-zaak van coalitle-regering, en d-e mogelijkheid om zelfs zond-er
algemene verkiezi-ngen tussentijd.s van coalitie te wissel-en ztjn er
oorzaak van dat velen I t gevoel moeten hebben dat ztJ d.oor het uit-
brengen van een stem op een d.ier trad-itionele partijen geen invloed.
van belang op d.e regeringssarnenstelling en op het te volgen beleid.
uitoefenen.rr

De grote politieke partijen ztJn ond.erling weinig herkenbaarlZtedaar een uit-
spraakrwaalrnee wij het niet slechts vol-komen eens ztjn, maar d-ie wij zelf reed.s ge-
claan hebben voor een kleine veertien jaren. hiij sehreven toen in een serie be-
schouwingen, d-.i e d.e ontwikkeling in d.e KVP tot ond.erwerp had.d.en, maar waarin d-e

ontwikkeling in d.e PvdA med-e werd- betrol<ken, d.e volgencle passage:

rr. .Dat zowel- d-e I{/P als d.e Pvd-A d-e sameru\rerking tussen d.e klas-
sen in d-e mod erne maatschappij vooïop stellen is vol-strekt niet het
enige punt, waarin ztj op elkand-er lijken. De KVP en PvdA hebben nog
veel- meer gemeen. Naast hrrn overeenkomstige structuur alsItvolks-
partijrt.. " is d.aar het niet te loochenen feitrd.at er tussen hun po-
l-itieke pïogïams in wezen bijzond.er weinig versciril bestaat en dat
zLJ in d-e praktijk maar weinlg van elkaar afwijken bij hun politieke
actie. Vraagt men hoe d.eze overeenkomst te verklaren valt, d-an ant-
woord-en wi j, d-at zt) eeri gevolg is van de kapitalistische ontwikke-
ling zel-ve. In I t verled-en had-d-en wij te maken met een kapitalisme,
waarin de politieke partij-ind-eliyrg berustte op d-e tegenstellingen
tussen d.e kapitalisten ond-erling en op d-e verschillend,e belangen
van kapitalisten en arbeid-ers j-n d.e kapitalistische prod-uctie.Prj-n-
cipieel plaatsten al d.eze partijen ztcLt op kapitalistische basis.De
arbeid.erspartijen voor zover zti voor d-e positie der loontrekkend-en
i n d-e burgerlijke inaatschappij stred-en,de kapitali-stische groepen,
voor zover ztj el-k een b ij z o n d- e r kapitalistisch belang ver-
tegenwoordig'd-en. Hed-en liggen C.e verhoudingen volkomen and-ers. I{et
kapitalisme is ond-erweg van eerr vrij kapitalisme naar een staats-
kapital-i:me, waar d-e a f z o n d- e r l- ij k e belangenvan d-iver-
se kapitalistische klieken op d-e achtergrond- tred-en en aan d.e ande-
re kant d-e tegenstellingen tussen 't kapital-isme i n. h e t a 1-
g e m e e n en d-e kapitalistische staat enerzijd.s en d.e arbeid-ers-
klasse and-erzijd-s steed.s scherper aarr d.e d-ag treden. Die ontwikke-
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ling heeft tweeërIei gievolg. ïn de eerste plaats gaan de politieke
part{jen steeds meex op elkaar Ljjken. In d.e tweed.e plaats dienen zij
z6 georganiseèrcd te zijn, d.at de beLalgentegenstelling tussen het
proletariaat en d.e bourgeoisie steeds sterker $ordt versluierd..

. Hieraa:r d.anl<en dan ook PvdA en KVP beide hl]rr ontsta.an en d.it is e-
veneens d.e red.en, d.at. d.e vroegere fiberafen hun politieke foruatie
een rtvolkspartij[ hebben genoemd-. 'r ( 

I'Het s teatskapitali srne en d.e Ka-
tholieke Volkspartijrt .rtspartacusrt van 1 2 juli 1952rpe. 5 en 6)-1) .

Sinds cleze woord.en op papier gezet werd.en is d.e overeenkonst tussen de gro-
te pol-itieke paxtlen er bepaald. niet mind.er op geword.en. lntegend.eel, zij is, mag
men beweren, g?oter d.aÍr ooit tevoren. Zó groot werd zij, dat er openlijk gepraÀt
ís over een sElmengaaJr der beide grote protestantse partijen met de KVP en dz.t al-s
reactie daa"op d.e Pvd.A-voorzitter J. Tans in het PvdÀ-orgaan I0pinier' (van 18
naart 1)66) de vrra.ag gesteld heeft, waarom de KVP zich tot dusver alleen nog
maar bereid. verklaard heeft met d.ie protestants-christelUke partijen te praten en
niet met d.ie vaÍr hem. Zeker, zo),aÍrg de heer Beernink, de frs.ctievoorzitter der
Chri stelijk-Eistorische Unie, het voor het zeggen heeft - en dat is nog steeds !t
geval - komt er totaal rdets vaJl, enig sanengaan der protestartse pa,rtijen net de
ifVP.Als de CHU niet wil is d.e zaak ook voor èe Ànti-Revolutionairen van de baan,
omdat zij zich met een protestantse partij op het vinkentouhr geen fusie net de KIP
veroorloven icuru:en. laarin heeft r'ïlet Yrije Volk", dat dit op de moïg€n va,n d.e
verkiezingsd.ag constateerd.e, volkomen gel-ijk. luaar het feit,ddt er over dit alles
serieus gepraat is, ls kar.akteristiekl

Dat de Boerenpartij van de heer Koekoek niet met d.e and.ere partilen rruitw-is-
sel.betz,rtt is, i-s atu-1d.e1iik. De oorczaah daarva^n zoeken uij niet daarin, d.at zi,j rrniet
serieus'r of tra-politiel(tr zou wèzen. Geheel afgezien van d.e vraag of d.ergelijke
kwalificaties juist zijn, zjj verklar_qg niets. Het verschj.l- tussen d.e Boerenpaxtij
èn alfe andere bestaat hierin, dat de heer Koekoek en de zllnèn - evenals d.e stro-
nting rond. het blad rrBurgerrechtrrbljvoorbeeld. - in een zích rlaar het staatskapita-
lisme van morgen ontwikkelende sa,rnenleving ,t vdje kapitafisme van gisteren ver-
tegenvoord.igt. Als de trNieuwe Rotterdanse Courant't (hoofd.artikel van 22 maart)
schrijft, d.at rrw-i e deze partij ster:nt, daamee geen positj-eve bijdrage levert tot
de politieke gang v€,rr zakenr', dan slaat zii ín zoveÍTe de spijker op z{jn kop, dat
d.e politieke garrg varr zaken nu eerunaal bepaald word.t d.oor de maatschappelijke ont-
wikkeling en niet omgekeerd de rnaa,tsctrappeli jke ontwikkeling d.oor de politieke
ga,ng van zaken.De v.v.D, moge moeite hebben zich bij de maatschappelÏke ontr.rj-kke-
ting aarr te passen, zii doet het niettemin. Niet voor niets schrijft d.e N'R'C' in
hetzèLfd.e hoofdartlkef d.at wij zojuist citeerden, d.at de fibelal-en rrovèrheid.sbe-

moeiïng in beg.insel als een beperking vaJr de persoonl-iike vljiheid. zientt, maar dat
ftd-it alle:minst hoeft te befetten, ó,at zij een rrrij veelyuld.ige onver:m$d eliikheid
van zulk ingÏijpen kuxren steunen,hetgeen voortvloeit uit d.e erkerrning dat tegen-
wooxd.ig het economisch l-even bijzonder ingewikkeld is en dat een verstandige con-
junctuu-rpofi tiek niet kan word.en gemist.rt Bii d.e liberalen ga.at de naatschappelil-
ke praktijk boven het beginsel d.er persoonl- ke vïiiheid. Dat heeft de Amsterd.arnse
l_iberaal drs. Gruyters aar1 d.en lijve kurmen ond.ervinden. Bij boer Koekoek is het
and.ers. Hij wektr vaÍIult het standpr:nt der maatschappeliike ontwikkeling bekeken,
gezien tegen d.e achtexgrond. vaÍl datgene wat maatschappel-i jk en dus ook pol-itiek

1 ) Men z:.et het: hier werd- - in 1952 al d.oor ons in 'f spartacusil uitgesproken,
d.at d.e sociaal--d-emocratie zr:h van het beg'in af aan op kapitalistische basj-s
plaatste. Dat lokte toen in d-erfspartacus"-red-actie geen protest uit. Het be-
wuste opstel ver"r,rierf d-e instemming van alle red.acteuren en ook van d.iegenen,
d.ie twaal-f Jaar later fel van leer trokken toen d-e bewuste opvatting bred-er
werd. uitgewerkt. Men beschuld.igd.e ons eï toen van, d-at wÍj orrze oorspronkelijke
basis hebben verl-aten. Welke basi s? Toch in ied-er geval niet die , welke wii
blijkens het hier weeïgegeven citaat aI in 1952 iruta^men.



11

noodwend-ig Ís, een ónserieuze ind.ruk, omd-at hij met d.od.elijke ernst tegen d.ie maat-
schappeli jke ontwikkeling te veld.e trekt. Hij is in d-e werel-d d.er maatschappelijke
I'ord-eningrtwat eens in d-e vroeg-burgerlijke wereld- d.e rid-der Don Quichotte d.e Ia
Mancha was, ook al rijd.t hij d-an niet op een kl-epperend-e Rossinant ten strijd.e maar
op een mod.erne land-bouwtractorrwaarmee hU overigens d.e weg d-er geschiedenis niet
versperren kan aI heeft hij het d.an - bij Nunspe'et en in d.e letterlijke zin d.es
woord.s geprobeeïd-. Aan z:'yn overeenkomst met Don Quichotte d.ankt boer Koekoek
het humoristisckr- effeet van zr-Jrr optred-en" Hij d-ankt er - ten d.ele ook ztjn aan-
hang aan, omd.at ,er ru;- een::raal- in eid.ere ,"ruÍd. op weg rraar d-e dag van morgen een
vrij' groot a.antal- Don Quichot' jes rond-loopt, d-at d-e dag van gisteren ni-et wil- Ia-
ten sterven.

Volgens "Het Pa.roolft zou d.e situatie, d.ie C.e jongste verkiezingen aan het
llcht geb:iacht hebben, ónd.ers ztJn "wanneer wij een beperkter aantal partÍjen zou-
d.en hebbenr? met d-uid.elijker accentverschill-en. 'rln d-e huidige situatier', zo zegt
ItHet Paroolrr ,

rrverkrijgt rn min of meer toeval-l-ig 1n d.e oppositie verkerend-e par-
tij zo weinig elgen profiel (rrj bereid-t ztcLt er immers permanent op
voor om met een of meer van d-e ltvijand.entt van v'and.aag morgen al-weer
als regeri-ngspartner op te tred.en)d-at vele kiezers d.e nominale oB-
positie niet a1s échte oppositj-e zien. r'

Wat I'Het Paroolil hierbi j over het hoofd. ztet, menen wij, is d.it, dat het ge-
brek aan eentreigen profielrtnietrtd-e sch,rld.rr is der parti-jen, maartrd.e schuld-rf
van d-e maatschappelijke ontwikkeling. Ned.erland. heeft altoos j-n deze eeuw al-
thans betrekkeli jk veel politieke parti j en gekend- 2 rirààT zti hadclen zeker in d.e

klassieke period.e van het parlementarisne bepaald. veel- meer 'tprofielr' dan thans "

Omgekeerd. is 66lr- in land.en met betrekkelijk weinig politieke partijen hrrn "pro-
fiel-tt veel wazj-ger geword.en. Dat heeft men bijvoorbeeld- in Engeland- kunnert zien,
waar d.e Conservatieven, toen zti na d.e tweed.e wereld-oorlog voor r, t eerst weer een
kabinet kond-en vormen, zond.er meeï bepaald-e maatregelen van d-e Labour-regering
harrd.haafd.en. Bovend.ien: 66k d-aar, waar er een gering aantal partijen bestaat,
moet d-e oppositie , ó6k als zij meer dan een oppositie "in naamrr en'r^re1 d-egelijk rn
6chte oppositie is, toch voortd.urend- er op geprepareerd- zijn morgen. regeringsver-
antwoord-elijkheid. te d.ragen . Zo zti dan al geen compromis hoef t te sluiten met d.' r
politi-eke tegenstand-ers t Zay zal het wéI op een akkoord.j e moeten gooien met d.e

werkelijkheid..

Een kleine d.ertlg jaar geled-en reed-s schreef d.e Ned.erland-se staatsrechtsge-
leerd-e prof o mr. R. Kranenburg omtrent het probleem, d-at ons hier bez:-g houd.t,
d.at rreen regelmatige, de publieke ord-e niet storend-e, werking van het parti j-we-
zen al'leen mogeli jk is, wanneer d.ie partijen z:-clt stel-l-en op d.e basis van het be-
staand.e staatsrechtelijk systeemr'.Over het partrjwezen in d-e burgerlijke maatschap-
pij sprak hij uiteraard-, omd-at het partrjwezen ztch. pas mét dÍe burgerlijke samenle-
ving heeft ontwikkeld-. Dezelfd.e ged.achte vertolkte minister-presid.ent Sche:rmer-
horn kort na d.e oorlog met d-e woord-en, d-at 'tmen zteh aan d.e regels van het spel
moest houd-enrr"De Brit John Cam Hobhouse bezigd-e a1s eerste - 'ëen kleine and-er-
halve eeu'w geleden d.e beroemd. geword-en uitd-rukking van I'Zijné Maj esteits Opposi-
tiert en d.iens land-genoot A. Lawrence Lowel-l heeft later geschreven, d-at het in-
zicht in d.e politieke functie van d.1e r'loyaIe" oppositie de belangrijkste bijd-rage
varr. d.e negentiend-e eeuw is geweest tot d" ( burgerli jke ) regeerkunst. Wel-nu, het
strikt 1oya1e karal<ter d-er ztch op d.ezelfd.e basis van het 'bestaande systeem en
d.e bestaand.e ord-e plaatsend-e oppositie, heeft in het verleden nooit verhind-erd,
dat d.e politieke contouren scherp waren. Dat kwam omd.at d-e parti j en binnen het
raaJn varr het d-oor hen allen aanvaard-e maatschappelijke bestel- reë.t-e belangen ver-
tegenwoord-igd"en; de liberalen d.ie van d.e grote bourgeoisierd.e anti-revolutionai-
ren d.ie van d-e rf kleine luid-enrf , de sociaal--d.emocraten d.ie van d.e arbei-ders voor
zover het hun belangen binnen het raam van het kapitalisme betrof. Wat d.e pd,rtij-



IL

en scheid.d.e, d-at waren d.e typisch conf essionele . volan van sommige hr:mer even
buiten beschouwing gelaten - werkelijke tegenstellingen. Maar d-ie tegenstellingen
zijn verd.wenen. Daarmee verdwenen ook d-e d-uid-elijke scheid-sIijnen. luien kan d.ie niet
in het leven terugroepen d-oor een ïeoïganisatie van het parti jwezen.. Er dient
zich wel een d.ergelljke reorganisatie ae;n, maar die d.raagt een gans and.er karak-
ter d-an ttHet Paroolr' bed.oelt. Zi brengtt zo zti ztcb, d-oorzetrniet d-e scherpe con-
touren terug, integend-eel 2tr1 brengt grotere gelijkvormigheid-, of liever: z1i trekt
uit feitelijke gelijkvormigheid. d.e organisatorische konsekwentie.Het nj-euwe partij-
type,na d.e oorlog in d.e vorrn van PvdA, KVP en WD tot stand. gekomen, is nog maar
d-e eerste schred.e op een weg) waaryan het elnd-e nog lang niet is bereikt. Op d.ie
weg wacht zowel d-e partijen - d.ie t t nieuwe d-oen, maaï het oud-e nog als geestelij-
ke bagage,als parlementair-politieke trad-itie, als glorieuse heri-nnering meevoe-
ïen - a1s d.e ttkiezerstt d-e ene tel-eurstelling na d-e and-ere, \{ant he't onbehagen in
d-eze ontwi-kkeling, d-e tegenzin in d-ie polltieke structuur, d-ie i{et Farool- consta-
teert , zal voortd-urend- groter word-en.

De ootzaak d-aarvan is niet, dat het f rkiezersvolktf zo traag is, d.at het d.e
politieke ontwikkeling niet kan volgenr d-e oorzaak ligt hem hierin, d-at in d-e
plaats van d-e vroegere tegenstellingen bin:aen het raam van het kapitalisme gans
and.ere tegenstellingen hoe langer hoe meer in d.e plaats treden.De werkelijke pro-
blemen, waarom het hoe langer hoe meeï gaat kr.rnnen niet bi-n:ren het kapÍtalisme
word-en opgelost. Daarom staan d-e politieke partijen er in wezen machteloos tegen-
over.

Met het verd.wijnen d-er vroegere tegenstellingen tussen hen, met t t verbleken
d.er politieke verschillen, boet ook d-e politiek zéLf aan betekenis j-n. Vand.aar
d.at d-e grote tijd- der parlementen achter ons ligt en wij in onze d-agen geen waar-
1Uk gpote parlernentarlërs meeï kennen.l'Ia d.e period-e van d-e politieke strijci koer-
sen wij hoe langer hoe meer het tijd.perk binnen van d-e sociale strijd-. Daar ligt d.e

wortel- van d-e zogenaamd-e t'politieke onversciiilligheid-tr, waaTover d-e zogenaamd-
constructieve partijen - dat wil zeggen dierwelke d.e vlnger aan d-e pols der maat-
schappelijke ontwikkeling naar het staatskapitalisme houd-en - zt-ch in zo sterke
mate verontrusten. En van hun stand.punt uit terecht. Want het d-alen van d-e poli-
tieke barometers kan slechts op d-e nad.ering van een sociale storm wijzen, d-ie
vroeg of laat het geweld d.er politieke stormen uit het verl-eden verre zal over-
treffen"

KORTE NOT]TIE

\^lE lazen het volgend-e ingezond.en
stukje in 'rHet Vrije Volkr': rrDe vakan-
tietoeslag word-t voor ambtenaren en
vele and-ere werknemers d-it jaar van 4
op 6/, gebracht. Was het bed-rag vorig
jaar bijv. f 4OO,- dan zou men n* dus
pfm. Í600 r- mogen verwachten. Van en-
kele kantcn vernan ik d-at op deze toe-
slag . een and-er bel-astingtaric.f zal
word-en toegepast, waard.oor in d-it
voorbeeld. de f 500,- netto niet eens
word-t gehaald-. 0ok voor oveï\^Ieïkver-
d.iensten zoa sed-ert kort een bed-ui--
dend onvoord-eliger tari ef word.en ge-
hanteerd., zod.at men netto mind.er over-
houdt. Indien dit al1es juist is, wat
is er d-an na d.e vloed-go1f van prijsver-

hogingen in d-e laatste wekenrnog ver-
d-er nod-ig om van d.it eerste jaar van
heroptreclend-e socialistische ministers
voor d.e werknemers een rampjaar te ma-
ken?'r

!'Iij yragen; heeft inzend.er er ooit
wel- eens van gehoord-, d.at ook zoge-
naamd-e sociali-stische ministers, het-
z\ alleen rhetztj samen met and-ere par-
tijen aan het bewinclrniets and.ers kun-
nen d.oen dan d-e belangen d-er heerser-
d.e klassen behartigen? Heeft hij nim-
mer opgemerkt, d.at d.e heersend-en voor
het opknappen van ju-i-st d.e d.elicaat-
ste karweitjes graag van zogenaamcle
sociali sten gebruik maken en d-at er
juist ond-er ttsocial-istisch" bewind- -
voor d.e arbeid-ers d.e grootste rtram-

pentr geschied-en?
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GEEN PROPAGANDA-ARfIKEL

ITDAAD EN GEDACHTETT is geen groep, d-ie d.e zel-f stand-ige stri jd. van d.e arbei-
d.ers p r o pa ge e r tooo Zo Éegi"i éénvan d.e stellingen. d.iewij bij het be-
gin van orlze groepsactiviteiten hebben opgesteld-. Weinig uitspraken onzerzijds
hebben zotrt storm van kritíek uitgelokt al-s juist d-eze.

Tot hen d.ie er over gevallen ztjn, behoren met name d-e huid.ige. uitgevers ve,lr
het bl-ad. ?rSpartaeusf re voor wie het zo ongeveer wel vast staat, d-at wij met d.erge-
lijke bewoord.ingen d.e weg geplaveid- hebben, d.ie naar d.e "helr', d-at wi1 zeggon
naar de serene rust van het stuCi,.er-rertrek voert , vér van het strijd-gewoel en van
d.e kl-assebotsingen, waarvan zlj overigens - merkwaard.ige nietrwl-ichterij het be-
staan (sed.ert het eind-e van rj-e tweed-e werel-d.oor1og) orrik"rlrl".l"

Misschien ven/\rond-ert u ztch eroveï lezer, d.at het overigens volkomen mis-
plaatste - ve:r^rijt, d-at wij ons niet meer bij d-e kl-assebotsingen bevind.en ui-tgere-
kend- komt van l-iecten, d.i-e in één ad.em yerzekeren, d-at d.ie klassebotsingen eï
niet ztjn. Uw verwond-ering is rrolkoren rJe:rÈchtvàard.igd.. iïier openbaart ztch een
tegenstrijd.igheid., d-ie ook wij niet veflnogerr op ie l-ossen. WéI hebben wi"l ons afge-
vraagd. , w66r ter wereld d.e red.actie van |tSpar'uacu-su zich wel bevinden moge , dat
ztj van d-e klassebotsingen rond.om ons 1) ni-ets bespeurt. De boze verond-erstelling
d-at ztJ d-an in het een of and-e::e stud-eervertrek moet zitten, ligt ons natuurlijk
verre. Er is d.aartoe ook niet d.e minste aanleid.ing, rrant er is in haar publica-
ties waarli jk. weinig, d.at op stud-ie uri j st. Maar zo d-e aard- van haar verbli jf ons
d-erhal-ve onbekend- is, d.e feiten Cuid"en er opr dat het in Íed-er geval een woning
zond-er vensters moet ztJr.) zond-er ooll maar enig uitzicht op d-e proletarische woï-
stelingen van oÍtze ti- jd-. Wellicht is d-e cluisternis, d-ie claar bijgevolg moet heer-
sen er tevens d-e oorzaak van, d-at d.e hui<Lige 'rSpartacus'r-red.actie niet meer zo
goed. kan lezenrwat eens, in vroeger jaren, d-oor d-e toenmalige rrSpartacustr-red-ac-
tie werd- geschreven. Jaren terug imniers hebben wrj, toen nog tot d-e red-actie van
ItSpartacusfrbehorend., in dat orgaan al d.ezelfd-e ged.achten verkond-igd., d-ie in d-e

gewraal<te stelling van de groep rtDaad- en Ged-achte" ztjn vervat. Toen heeft nie-
mand- eï aanstoot aan genomen. Dat is óó]i r.erwond.erlijk. Ir/ant er stond-en destijd.s
in rrSpartacustr ook wel- ui-tspraken te l-ezen, d-ie d-aarmee in strijd waren.

D i e tegenstrijd.igheid. is zeer begrij-peiijk. Zii immers sproot hieruít voort,
d-at 'rSpartacust' er in d-ie jaren voortdurend. mee bezig r..r&s r klare opvattingen om-
trent het maatschappeli jic gebeuren te ontwikkelen " Nieuwe Lrrztchten braken ztclt
soms baan, terwijl oud-e zienswijzen nog geenszins vol-komen waren gestorven"Men was
ztclt d-aarvan ook terd-ege beviust. ivien vroeg ztclt voortd.urend. af , in hoeverïe ge-
wijzigd.e inzichten d-e nood-zakelijkheid- met ztch brachten zienswi.jzen van vroeger af
te zweren en ten gïave te dragen" Een kort na d-e tr^reed-e werel-doorlog verschenen
publicatie over I'Taak en wezen van d-e nieur,.re partijrt - waarmee overigens d.egenen
d-ie thans rrDaad- en Ged-achtet' uitgeven het n i m m e r eens z11n geweest naJII

bijvoorbeeld. nog vóór d-e arbeid-ersopstand. in Cost-Duitsland- geen Spartakist uit
d-ie d-agen voor zijn rekening. Het d-ing kon - zo was ;§}sïs gevoelen toen geword.en
- rustig in het antiquiteiten-museum word-en bijgezet.

Dat is tegenwoord-ig and-ers. Nu ,n,ord-t lukraak uit d.ie brochure geciteerd. om

te bewi j zen, d.at d.e groep "Daad en Ged-achte" uit I'afvalligenrr bestaat, d.at wil
zeggen uit lied.en, d-ie ook thans niet ond-erschrijven, wat ztj nooit ond-erschreven
hebben, d-ie niet ondersehrijven, wat in de jaren '50 aI d.oor geen mens in rrSparta-
custrmeer ond-erschreven werd.. En in strijd- rnet voorheen, toen elkaar weerspreken-
d-e zienswijzen al-s onvermijd-elijk werd-en beschouwd- voor een Eroep d-ie niet verstar-
ren wild-e, worC.t nu over tegenstri jdighed-en luide gekrakeeld-, ja erger nog; er
word.t zéLfs gekrakeeld. over vermeend-e tegenstrijd-ighed.en, d.ie errlcel- maar in d.e

verbeeld.iàg d.er huid.ige "spartacusrr-red.actie bestaan ? maar niet Ín d.e realiteit.
In onze ogen is d.at geschreeuw over:tegenstrijd.ighed.en een onvruchtbare be-
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zigheid-, d.ie weinj-g wo1 geeft , Zeker is het waar, d-at d.e mensen van 'lDaad en Ge-
d.achter', ook aI is hun huid-ige opvatting ten deIe a1 oud-, in strijd. met d.ié opvat-
ting ook wel eens verkond.igd- hebben,dat d.e zelfstand.ige strijd. gepropageerd- d-ien-
d.e te word-en. Nou en wat d.an nog? Wi j hebben nooit beweerd-, dat onze zi-enswj- JZen
van d-en beginne af aan alti jd. voll-ed.ig klaar geweest ztJn en ons held-er voor d-e
geest stond-en. Het tegend.eel j-s I t geval geweest en wij schamen ons d-aar geen mo-
ment vooï. !{ij vinden d.at ook niet zo belangrijk. Waarom het gaat is, of d-e opvat-
ting, d-at d.e zelfstandige strijd. varr d.e arbeiders niet gepropageerd. kón word.en,
al-s i u i s t moet word.en beschouwd. of niet. Als otrze opgewond-en en geschokte
frSpartakistenrr d-1e opvatting ónjuist vind.en, dat z\ d-an van haar ónjuÍstheid. ook
het bewijs leveren.

Waarom overigens d.e huid.ige rrSpartakistenrf over orrze stel-ling zo geschokt
zijn is ons bepaalC niet d-u-1d-e1ljk. Wij verbeelden ons bepaald- niet, d.at zii zo ge-
weld-ig nieuw is, ja wij d.achten eigenlijk, d-at zíJ niets anders behelsd-e d-an een al
heel oud-e wijsheid. van het nerxisme.

0m dat aa:n te tonen verwi jzen wij naar een red-e, clie Rosa Lr.rxemburg in 1910
gehoud-en heef t op d e parti jdag van d-e Duitse sociaal-d-emocratie in iviaagd-enburg.
Zi keerd-e ztch daar in fel-Ie bewoord.ingen tegen d-e partij- en vakbeweg:ingsbureau-
craten, d.ie z:-clt er tegen verzetten, d.at in d.e loop van een ki-esrechtstrijd-, ge-
lijk in het begin van d-eze eeuw ook in Ned-erl-and. werd- gevoerd-, in I t openbaar ge-
d-iscussieerd. zou word-en over d-e massastaking.
' rrDeze opvatting" , zo zet Rosa Luxemburg, Itkomt er op neer, d.at het gen spel

met vuur zoi ztjn om propagand-a voor Ce massa-staking te voeren. Maar het is
d.e hoogste tijd., d.at wij er ons rekenschap van geven, dat d-eze opvatting van d.e

massa-staking totaal verkeerd- is. De opvatting, d-at men, alIeen d-oor over de
massa-staking te spreken, krrnstmati g een massa-staking zou kunnen bewerkstel-
ligen, moet uit d.e weg word-en geruimd.. Deze opvatting moeten we overwirueen,
net als de anarchi-stische opvatting van d-e massa-staking, clie hiermee eigen-
lilk overeenkomt. Een massa-staking is geen verschijnsel, d-at men kunstmatig te-
voorschijn kan roepen d.oor over haar te spreken of d-oor haar te propageren. De
massa-staking kan slechts uit historische vooïwaard-en ontstaan, uit d.e poli-
tieke- en maatschappelijke verhoud-ingen. }Íen kan tot in het oneind-ige over d-e

massa-staking spreken zond.er het geringste praktische resultaàt. . . rt
trltTiet d-e propagand.a of het aanpri Jzen van d-e massa-staking roept de massa-

staking tevoorsehijn; dat d-oen enkel en alleen d-e maatschappelijke verhoudingen.
Al-s wi j. . , in het laatste tiental jaren getuige ztjn geweest van massa-stakin-
Senr dan niet omd-at d.e anarchisten ze eens gepïopageerd- hebben, maar omd-at
d.e historisehe omstand.ighed-en er gunstig voor lraren. " ott

Ivien behoeft in d.eze passage het woord-rrmassa-stakingrrmaaï te vervangen
d.oor d-e woord-en Itd.e zel-fstand.ige strijd. van d-e arbeid-ersklasserr om preeies het
stand.pr-mt teru.g te vind.en, d.at d-oor d.e groep rrDaad- en Ged-achte'f word-t ingenomen
en ui-tged.ragen"

1) Ín hetzelfd-e nurnmer van Itspartacustt waarin G. Timmer het bestaan van klasse-
acties ontkent, behand.elt Tj. \rí" d.e strijd- van d.e rnijnwerkers in Belgisch Lim-
burg wé1 als een klasse-actie. l{et and-ere vroord-en: d-e opvattingen van Timmer
word-en d-oor W" in elkaar getimmerd.. Maar d.at is nog niet al-leso W. verkond-igt
i-n ztjn artikel over d-e Belgische nijnwerkersactie ( "spartacns'r van 19 februari
1966)z rtl(lassestrijd. is geen propagand-a-artike1'r. Dat is nu net precies, wat
in d-e om,stred-en stelling varr d.e groep "Daad- en Ged-achte'r tot uitd-rukking ge-
bracht word.t" f s er niemand- bij Spartacus die geprotesteerd- heeft? Zo niet,
d.an is het d-aar blfrkbaar zó gesteld.,dat irioud.stra mag zeggen, r,iat d.e red.acteu-
ren van ilDaad- en Ged-achtef' d.estijd-s niet mochten zeggen Iloe het zi, we zijn W.
d-ankbaar voor ztjn late erkenning van d-e juistheid van ons stand-punt. Maar ón-
begrijpelijk is het, dat Timmer een índ-ere groep tegenstrijdigheid- verwijt. Hi j
kon beter, geloven we, eerst eens z\n eigen straatje vegen.
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VAKBE\,ÍEGING

^ Ond-er bovenstaand-e titel stuurd-e één otrzer kamerad.en een in-' gezonden stukj e naar ttVrij Ned-erland-'t , d.at het opnarn in ltaar
, ' nulnmer v8.n 19 maart 1966. Aangezien niet aIle lezers van

:H iii3,ï5;:;i ï;}:ii?;3"íï'.à;ï 1ffi3; ï31'ffi"ï; ï ;:1
d.achterl 

"

o

In rfVrÍj Ned-erland.rt varr 29 januari stond- een ingezond-en stuk van d-e heer J,
Gestman over d.e orlS'eorganiseerd-en" Ztjn schrijven kwarn op het volgend-e neer3
1 . De ongeorganiseerd.en profiteren van d.e resultaten d-:-e Coor d-e georganiseerd.en

worc.en' betaal-d. via hun financiiil-e opofferingen.
2 ' De werkgevers willen niets weten van een bevoorciel.ing van d-e georganiseerd-en,

omd-at ze eï een arbei-d.swi1lige achterban op na wifien houd-en.

1" Het oud-e stand.punt: 'rWie niet vóór n:ij is, j-s teg'en mij" heeft nog niets vam.
zijn waard-e verlor en 

"

4" Het wordt hoog ti jcl, d.at er een verplicht li&naatschap komt. De vakbewegrng
moet dit probleem aanpakken voord-at he,t getij verloopt en het te laat is.

Hoewel wel- wat l-aat meen ik tocjr d.e volgend-e aantelieningen bij het schrijven
van d-e heer Gestman te moeten maken:

1. Is het niet veeleer z6 dat c1e georganiseerd-en meeprofiteren van de acties d.er
arbeid-ers, acties d.ie d-oor d-e vakbond.en word-en afgekeurd. en waaïtegen ze z:.cl:.
net hand- en tand- verzetten? In h.et najaar van 1961 was in d.e Stichting van d.e
Arbeid. reed.s een loonstijgrng voor het Jàar 1964 overeengekomen. Het bedroeg
enkele procenten"Wanneer ik me goecl herinner v/as het 2r7,oct. Door d-e itwilderr
acties der arbei-d.ers , waartegen d-e vakbond-en ztch fel gekeerd. hebben, moest
men d-at schema 1oslaten en kwam het tot d.e zgn. loonexplosie vari 10 pet. hrie
profiteerd-e hier van wie, heer Gestman?

2" \riie zorgt er eigenlijk voor een werkwillige achterban? Roept niet b1j elÈe sta-
king d.e vakbeweging d-e arbeid-ers op weer aan het werk te gaan? Wa's het niet
Ad V ermeuI en, d-iebij d-e staklngvanhetAmsteràamsGemeenteperso-
neel in 1955 langs d-e stakers bij d.e tramremise Ín d-e Havenstraat liep en d.e
kreet liet horen: trN\fV-ers uittred-en! "? Grotere ronselaars vooï onclerkruipers-
werk dan d.e vakbond-sbestuurd-ers zLJn er volgens ni j niet. En waarom zoud-en d.e' vrerkgevers er een arbeirlswillige achterban op na wi-l-Ien houd-en? De vakbond-en
roepen immers geen stakingen meer uit. En wanneer d.e arbei-d.ers, d-oor omstan-
d-ighed"en ged.wongen rzelf d-e strijd. ter hand nemen, dan zijn het in d.e regel niet
d-e óngeorganiseerd-en d.ie ond-erkruiperswerk verrichten maar wef d-e fanatieke
vakbond.sl-ed-en, die aan d-e oproep van hun besturen gehoor geven.

5 , Ind-erd.aad-: 'rWie niet vóór rnij i s, is tegen mij ! " B1Íjkbaar hebben ongeveer 6O pct
cler arbeiclers begrepen, d-at d-e vakbond-en tégen nen zLJ;-. Hebben d.e vakbonàen
niet tot voor kort d-e loonstop verd-ed-igd-? Hebben zij niet meegewerkt aarL d.e
bested-ingsbeperking, waaïvan toch in hoof d,zaak c1e arbeiders d.e d.upe waren?
Die 6O pet ongeorganiseerd-en hebben blijkbaar een fijnere neus d-an de heer
Ges tman o .,

4. Waarschijnlijk meent d.e heer Gestman d.at hij een voorbeeld-ige d-e.nocraat is. Toch
wil hii de vrijheid- van vereniging zten opgeheven en d.aarvoor in d.e plaats ver-
plÍchting tot verenig'ing. Eerst.rerplichting tot vereniging, d-aarnà tot ver-
gad.eringbezoek en het verplicirte applaudiseren komt dan vanzeJ-f wel . Het komt
me allemaal zo bekend. voor uit boeken over stalinistisch Rusland, en nazis-
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tisch Duitsrand.. Het NV]r heeft aan het plein 1940-1945 te Amsterd-am een ge-
weld.ig groot gebouw laten zetten. Blijkbaar vind.t d.e heer Gestman d.at d.e leu-
zen d-ie in het boek "1)84" van George Orwe1l op het gebouw van het }linisterie
van Waarheid. waren aangebracht, ook op het lf\fV-gebouw moeten komen. Deze ]eu-
zen luiclen namelijk: ttFreed-om is s1avery" (vrijheid- is slaverrri;) u. rrlgnorapce
is strengthr' (onwetendheid. is kracht). En als d.an veilig alló'schaapj"s in de
vakverenigingskooi zLJn ged.reven, kan d-aar nog aan toegevoegd- word-en d-e leus,
d.ie in het boek van 0rwe11 op al_le grcrte gebouwen was aangebracht "Big Brother
is watching youtt of tewel rrGrote Broer let op j ett .

Amsterdam J. l[.

KORTE NOTITIE ons ge z egdrr van E . Nuwer, d.at het NW
in 1906 zijn werk begon met. . o het af-
keuren rran een heiersstaking. De eeï-
ste d.aad- van het N.V.V" was d-erhalve
karakteristiek voor heel het latere
optred-en van d-i t vakverbond-.

IN I'De Vakbeweging"
van het N"V"V. ) lra^n
Lazen we in d.e vaste

(tret kad-erblad-
18 ;anuari 1966
mbriek rrOnd-er

VERZET ZONDER KLASSE BASIS

VIAT ONS bij d.e z. g. Provor s sympathiek aand.oet, d-at is hi;-n tegenstelling tot
d.e bestaand-e ord.e . 7-'1j ztjn er: wil- het ons voorkomen, ztch cluid-eIÍjk van bewust en
d.e heersend-e rnachten zijn het niet mind-er. Uit Cie tegenstell-ing valt het niets-
ontziend.e geweld- te verklaren, waannee men -t,eger1 hen va-n l-eer trekt. Toen op 11
augustus 1959 d-e Amsterd-amse ond-erwereld-, de souteneurs uit d.e rosse buurt van
d-e walletjes, met Íjzeren staven, ploertend-od-ers, zwepen en gummiknuppels d-e toen
al-s 'nrnozemsrr aanged-uj-d.e jeugd. van d-e Dam sloegen, toen bleef d-e Amsterd-amse po-
litie werkloos toezien. Fer slot van rekening behoort d-e ond.erwerel-d- onverbreke-
lijk tot d.e maatschappij waarin wij leven. 7-,ii heef t er haar plaats en haar d-agelijks
bed.rijf het tot een waar rnaken d-er sexuel-e betrekkingen is niets anders dan
een bijzond.ere verschijningsvorm eneï samenl-eving, d-ie óIle menselijke betrekklngen
ond-er d-e waren-noemer brengt.

Ind.ien echter op sand-alen lopend-e, langharige en baard.i-ge jongelui, d.ie
d-aar heeft d.e bourgeoi-sj-e nu eenmaal- een even fijne neus voor a1s een hartgrond-i-
ge hekel aan niet 6L te veel geestd.rift aan d-e d.ag leggen om ztcLt als uitbui-
tingsobject te laten gebruiken, een witte fiets aan een grachtenhuis laten han-
gen of een witte kip l-aten rond-flaclderen, d-an is d.e openbare ord-e in gevaar en
d.an is men precies één d.ag na d.e ministeriële verklaring, d-at eï geen enkel-e
red-en is om naar het optreclen d-er hoofd.stedelijke politie een ond-erzoek te d-oen
instell-en - getuige van taferel-en,d-ie slechts op d-e filmstrook behoefd-en te wor-
d.en vastgelegd. om heel d-e verklaring van Samkald.en en Small-enbroek als een zep-
bel- uit elkaar te d.oen spatien"

Het gebeuren heef t I n aar.tal bijzonder belangnrekkend"e aspec ten, di- e rraar on-
ze smaak, niettegenstaand-e d-e stroom van terecht - verontwaard-igd-e ingezond-en
stukken nog onvol-d-oend-e uit cle d-oeken ztjn ged-aan.Wij rnrillen ze hier zeer kort op-
soltmen"

Ten eerste: tot d-usver genoten alleen nog Pruisische sociaal-d-emocraten d.e

twijfelachtige reputatie d-at ztj d-e twijfelachtige method-es van een politie-appa-
raat d-oor d.ik en dr:n met hr:n autoriteit geclekt had-d.en. Na d.e d-oor minister Sam-



kalden ondertekende verklarlng van 18 maart j,f. kan d.e PrrdA zich er op be.-
roemen, dat hà6l partiigenoten zich met U-eden a1s Grzesinski kunnen meten en net
de boven hem staande. Pruisische ministers. Dat zijn haar a]le kraarschi jnlijkheid
voorbeeld.en, die de j eugd.ige Provors nauwelilks iets zeggen. I{aar "zij zijn ook ni.et
voor hen bedoeId.. Aan de Provors behoeft men de positie van burgemeester Van
Hal-f of minister Sankald en niet du-ldelijk te maken. AaJl sommige ingezond.en stuk-
kenschrijvers, zoal-§ bjjvoorbeeld de oud.e en vergrijsde sociaal-denocraat G.H. Niien-
huj-§, d.ie zj-ch (nét Grzesinski en Otto V/e1s) afvraagt, uaar het heen moet als d.e
stra"a,t ve?overd word.t ( "Vrile Vofk,' 24 Illaàrt j . ]. ) wél.

Ten tweed.e! een witte kip is kennelijk voor de bestaande orde oneindig veel
gevaarlijker d.an d.e witte duif van Picasso, Cle jaren geleden in een lolsjewisti-
sche volière 'opgefokt voor velen een symbool rÍas varl Sta]inistische hypocrisie.
Men j-s er destijds a1leen maar met d.e mond- en d-e pen tegen van leer getrokken, om-
d.at men kennelijk had begïepen, dat óók Stafinistische.vogeltjes zo staatskàpita-
listisch zingen a1s zij gebekt zijn. Wlj maken hier slechts een g?apje,mear één
dat een d.iepere en vrange zin heeÍ't, Deze namelijk, dat wérkelijke tegenstelh-ngen
zich in onze tijd. aIs klassegevechten voo::clcen en d.at de verstoktsie ord.ebewaar-
d.er dlep in zijn ond.eïbewustzi jn r,reet wat hij a€,n een bols j e',Íj,sti sch bureaucr.aat
heeft.

lJat hi'j aan d.e Provo heeftrd.at weet de brave br:rger niet en d.at is het medet
wat hem en zijn gezagsapparaat zo van streek maaki. lvlet peau-dé--suède schoenen en
zachte snorretjes moge men een bepaalde maats chappelijke status accentuerenr die
status behoort, hoe men er over denten moge, iot de h'eIej-d van de bourgeois. l{et
spijkerbroeken en baarden is dat naiuullïk een a.r.d.er geval. Dat d.e 2.8. Beat-gene-
ratie een levend protest vomt tegen het kapiiafistische proces der ve"zakeLii-
king, dat is iets, d.at d.e warenprod.uctie voor een ( "welvaarts" )paradijs houdend.e
burger natuurfiik ontgaat. Bjj zjjn vruchtefoos pogen de Beat-generatle te beg:rjjpen
heeft hij het Engelse woord. Beat alÍr 'rto beatrr (=s-lae.n) begrepen en er d.ienoveï-
eerr.líomstig de Imuppel opgelegd.

Het afgrijzen, dat de officiéfe maatschappij voor d.e Provo koestert, men zal
het begrepen hebben, deJ-en wij geenszins- Maar dat bebekent niet, dat ïI'ij ons on-
vooníaardefijk met hem solid.ariseren; Wat ons daarbij in d-e weg staat is' dat het
de Pïovo duidelijk ontbreekt aan iedere vcrrrr iran klassebasis. De ?rovors plaatsen
zich i,re] bewust buiten de bestaa:rd.e orde, buiien de officiéIe maatschappeliike
noranen en buiten d.e officj-ële moraal, maar zií treden geenszi-ns op als d.e repre-
sentanten ener kl-asse, die krachtens haar maats chappelijke positie en krachtens
haar wezenlijk karakter de natur:rlijke vija:rd van de heersentle ord.er Ce bestaande
&aat6chaplii. en dë heersende moraal i6 . Voor zov,èr €r onder ale P.ro.vo'.s zioh moge-
ldk jongens o,f neisjes ui-t eeh proletarisch mil,ieu bevind en doen zii zo sterk no-
gelijk. hun best om zich van. dat proletarisch rnilieu te di st€rciëren, Niet al-s een
j eugdige, vurige, nogelijk, \,rat gnbezonnen maar in ieder geval- acti.er4e categorie va,n
d.e arbeidersklasse treden zij in 't openbaar naar voïeï}, naar jrrist afs een .cate-gorie, waaraan i e d. e r klassekarakter, welk dan ook ontbreekt, Dat is, menen
wij, hun grote zr,{akte .

PIogeUk i-s rt voor vele Provors ook een voordeel. Eén d.ing slechts vind.t o]>
ze brave salnenleving nóg e:ger dan la.nge haren en fladderende kippen" nat 1s een
uitgesproken pro]etarische gezindheid. Een berouwvolfe Provo kaÍr men nog weer
in genad.e aannemen; een militante arbeid-er niet. En \4raar er onder d.e Provors ook
vele zonen en dochters vaJ] burgerlijke huize verkeïen kan men beweren, dat voor
hen d.e rol van verloren zoon nog altijd open staat, ja dat het zelfs laÍrg niet orF
mog€Iijk is, dat velen eens hun posltie in de heersende samenfev:'-ng nog zullen
!íeten te vinden, wat met arbeiders, die in veïzet komen naturrrlljk niet het geval
is.

Het ontbreken rran een kfassebasis is, zeggen wij, de zwakte va.n de ?rovo's.
Wat hen ontbreekt is economische macht. Wat hen ontbreekt is een ui-tvalspositie
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voor hun verzet of l-iever hun luid.ruchtig protest tegen d.e bestaand.e ord.e. Voor
zover zti een beweging z{jn is die beweg'ing noch van politieke aard-, noch van so-
ciaal karakter. Zii volrmen een negatie van d.e burgerlijke maatschappij, d-ie gèen
echte negatie van d.ie maatschappi j is, za j vormen van d.e burgerlijkà med.ai1le, of
zti het willen wezen of niet, sl-echts een bu-gerlijke keerzijd-e.

Iets d-aarvan moet, in een held-er ogenblik, ook burgemeester Van Hal-l begre-
pen hebben, toen hi j d.rie vooraanstaand-e Provo' s uitnod.igd.e tot een gesprek, d.at
bli jkens de verlclaringen na afloop in f teen sf eer van wed-erzi jd-s begrip', verlopen
is" Dat kunnen d-e repïesentanten van d-e stakend.e tramman:ren in Amsterd.am d-e Pro-
vo-vooflnannen niet nó-zeggen. Zlj slaagd-en er d.estijd.s niet in d-e burgemeester van
Amsterd-am te spreken te krijgen. Hij hield. voor hen d-e d-eur gesloten.

Dat verschj-l in behand.eling is typerend- en moet toch ook de Provor s zel.f
wel iets te zeggen hebben. Wellicht kan het hun ook tot nad-enken stemmen, d.at er
voor d-e burgemeester Seen d.irecte nood-zaak bestond. hen te ontvangen. Zij had.d.en
op d-e Prinsengracht al- een ned-erlaag te i-ncasseïen gekregen. lvlaar waren 1-tJ echt
ook geslagen vj-jand.en? Met arbeid.ers heeft het kapitaal altijd slechts dón ond.er-
hand.eld., wanneer het d-aartoe ged.wongen was, omd-at d.e arbeid.ers ztclt al strijd-end-
een bepaal-d.e machtspositie hacld-en veroverd- al was het d-an maar slechts tijd-e1ijk"
Verslagen arbeid.ers heeft men nog steed.s een trap achterna gegeven. ZtTn dan d-e
Provo? s toch niet zulke potentiëIe vijand-en der bestaand-e ord-e al-s I t op het eer-
ste gezicht we1 lijkt? Voor d.e Provor s vragen om over na te d-enken.

Naar onze meni-ng ligt d-e zaak zo t d-at all-een d-e stri jd- van d.e arbeiclers aa:n
d.e bestaand.e ord.e iets verand-eren kan en zal, maar d-at a1le beweg'ingen zond.er
kJassebasis voorbestemd. ztjn om tussen d-e rnolenstenen van d,e kl-assenstrijd. te wor-
d.en fijngewreven.

VERANTWOORDING VAN DE VOOR IIDAAD EN GEDACHTEII
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