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ven !rDa.e,d. en Gedachte't hebben vooispeld 1) ris
tot op'':de letter r:-itgekonen.' Op haar buitengewoon congies j-n Ro ttèïdan heef,t tle
i
?artil van d.e Arbeid. g é é n nuk na"ar l-inks g€naekt
{De partijt', zei de nieuwe landelijke lijsttrekkerr drs. J. d.en UyI, aanr het
slot van.d.e be sprekin€En, rtstaàt nog op piecies d.ezelfd.e plaats eIs.và€,r'zd stonal
op d.e 1z[e oktober en zij zal daarv-àn geen ni.IiÍ'eter af,wijken.rr.
. Zrjn woorden haclden natur:.rIijk belrekking op de positié ten opzichte van het
kabinet-Ca]s, d.at in de vtoege uxen vaÍr ale 14e oktober ten val gebracht wercl.
IvIaar men ks,rr ze ook gerust een ríijd.ere strekking gëven en ze va.n toepassing verWAE

OKTOBERNWMm

atr8emeèn. Eié ctoor Déri UyL gëiloende dadA staat niet a1leèÀ 'nog 'cté6r r^t&aa àii in
t da,an, waat zij altijd gestàan heeft: op

oals d.j.e in haar kapitalistische ontwik-'
stig is de partij er toé voorbestemd en er
aanr de regels van het (politieke) spel.Van-

ook op ingesteld. zi.ch te ond-erwerpen
daar d.an ook, d.at zij ale sugge stie vaJI het IminimuÍr-programli - een zogeÍraa.nal so.sialistisch verlanglijstje, \raa.Íaa.tt haar politieke vertegenwoord.i6ers gebonclen
.zoud,€n zijn bii besprekingen over een eventuele regeringsdeelneming - net tiuicleUjke meerclerhei-cl va^n stenmen. heeft veríorpen.
rrZotn nrini-uu:n-progriuirr zei dr. W. Dreese rrzou een ksbinetsfozuatie grnstig
,
lsinnen belenner.en. Er is dan geen kabinet meer te fó:creren. Zo tn' ninl-uum-program
betekent afzien ven elke deelneming aan de xegering. u
Dr. Drcees sloeg claa:mee de spirkerc op zijn kop. Men kan, d.sar l§,ra,m wat hii zei
op neer, gÈen jlglitiek bedrijven, wanneex men het nu eenmàal'ohver:miiatelijke compro-'
mis bij voorbaat uitsluit; wsnneer men de politici z6 vast-Nagelt, dat ze daar.roo= gèen pigen verantwoordelijkheiil meer dragen 2) aI naar bevind van zaken:' De
rrWaar het om gaat is d.it, d.at in d.e komend.e novembemaand d.e hrdA haar koers niet w{}zigen zal om d.e d.ood.eenvoud.ige red.en,
d.at zi tot een koersw[jziging niet i-n staat is" Jan Nagel moge in het ztdnt
va,:: Rotterda^ur een boïd.je hebben gepLaatst met het opschrifts rfNaar links
snvop.", d.e partij zal rechtuit gaan en niet afwijken van haar router d.at
wil zeggen vaïr d.e weg waa,ïop zLi zl,ch bevind.t"tr En even verd-er voegd.en wij
d.aaraan toe: ..o'thet wezen van d-e crisis (in d.e PvdA), isrd.at (mogeljjk) velen weL and.ers zoud-en wiIlen, maaï d.at niemand. anders kín. " (Artikel: ItJatrr
Nage1 kan ons nog meeï vertel-l-entt, Daad. en Ged.achte.r-.;oktober :1966, pag. 1 ).
Partijvoorzitter
Tans bezwoer op het congres zijn partlgenoten Itde veraïit-i.
woord"elijkheid te laten waaï zlJ,,hóórttt , hoort d.an, volgens het abc \ran de

1) Letterlijk schreven wfi:

:
'2)
':

politÍek.

2

politiek enig mogelijke vo:rn ener oppositierzo d.oceerd.e Drees, is die va^n d-e loyale oppositle. Wie d.e knikkers het belairgrijkste acht is vooï het knikkeren onge-

schikt.
Dat het d-e arbeid.erskLasse natur.rlijk wéI om d-e knikkers in het loonzakjel
bf j haar rechtspositie, bi j de bed.ri jf sverhoud.ingen is begoruren, d6.6rran repte
d-r. Drees met geen enkel woord.. Waarom zou hij ook? Zii die op dit congres met hem
over d.e betekenis varr zotn minimum-progïam van mening verschild.en, wil-d.en in ied.er geval knikkeren, d.at wil zeggen politiek bed.rijven. 0p d.e achtergrond. van hr-rn
woord.en hoord.e men geenszins het rumoer van d-e sociale strijd-" Een and.ere p o
1i t i e k bepleitten zii, een politiek, d.ie Drees en and.eren bestreden met het
argument, d.at het partij-schip onbestuurbaar zou word.en, ind.ien men het roeï etrran
zou vastzetten. Voor dat argument zwichtte d.e congresmeerd-erheid.. Er was niemand.
d.ie opstond. om Drees of Tans, Ned.erhorst of Roemers te vertellen, d.at welk schip
ook z{jn nood.}ot tegemoet vaart r. wa^nneeï eï dwazen aan het roer staanr d.ie zo naief z{n om te menen, d.at z\ met het schip varen; terwijl in werkelijkheid. het schip
vaaft met hén; dat een',d.ergelijk schip zijn noodlct tegemoet gaat, jtrist omd.at d.e
dwazen het niet geloven! Dat nood1ot spruit hieruit voort, dat wij ;nu eenmaal in
een tijd. leven, waarin d-e. strijd. van de massars ztcb, tn een gans and.er vlak beweegt d.an d.at Ya^n d.e poli tiek.
- Die tj-jd. d.ateert trouwens niet van gisteren" Op-.d.itze1fd.e congres heeft d.r'
Drees d.iegenen, d.ie eigenlijk liever zoud-en z:.en, d.at d.e hrdA zích fiaaT weer uitsl-uitend. tot oppositievoeren beperkte, er - terecht - aan herinnerd., dat d.e SDAP
in d.e 26 jaar voor d.e Tweed.e'Werel-d-oor1og, dat ztJ in d-e opposi,tieris geweest, op
Geen verantwoord.elijkheid. aan\raaTd.en

voor de compromispolitiek van een kabi-

hij te zeggen, garand-eert geenszins d-e groei, d.ie d.e rad.j-cale ontevred.enen voor ogen zweeft. IIi j. had geli jk, zo goed. als d.ie ontevred.enen gelijk
op I^Ie zelt, dat'het de partij
had.d.en, toen ztJ er kort voor het Rotterd.ams
"orr!="=
in d.e na-oorlogse period.ei ÍrrÍEo.rin ztj wéI regeringsverantwoord,eliikheid.
,aanvaard.de , nu juist ook niet bepaald. rtae.r d-en vl-eze was gegaan
. ;, , I
Deze twee d"ingen samerl vorrnen er ,een aarrwij z:.ng voorr :dat . d.e kloof tussen
partij en massarniet aaÍL politieke oorzaken moet worden geweten en d.at men bm die
kloof te begri jpen het 'd.omein d.er politiek verlaten moet. Maar daa,rtoe maakte op
dat buitengewoon congres van november 1966 niemand- aanstalten", Men betwistte eï
elkand.er zijn gelijk, maar men stond. eï allemaaI à priori op politieke. bod.em. En
d-at niet afféén: d.e hou{ing van d-e oppbsi'tie ten opzichte van d.e partij was zo
loyaal als op haar ber:rt, d.e houd.ing der partij ten opzichte van d-e burgerlijke
netrzo

bed.oel-d-e

.

staat.
, Die loyalitei.t - van d.e oppositie ten opzichte, van d-e partij - word.t o.a. op
,treffend-e wi jze geillustreerd. d.oor het publièke optred.en - al- vóór het congïes varr d.rs " Arie van d.er Zwan. Deze verlegenwoord-iger van d.e' groep, d.ie het pamflet
rrTien over rood.r' gepubliceerd- heeft en d-ie z:-cL:,zeJ,f al-sttNieuw Linksft plgegt aa;n
te dui-d.en, liet ztch over; d-e Pvd.A bijzond-er cynisch,uit. Noemd-e d.e païtfj z:-chzel.f
Itd.e partij van morgertt d.rs. Van d.er Zwan karakteriseerd-e haar als ftd-e partij van
r
morgen brengen" . Maar ond-anks die bijtend.e spot verkond-igd.e hij, d.at 'td-e .t=ga binnen d.e r moed-erpartij t ( .rrn morgen brengen) moest word-en gp stred.eÍril .
0p het congres kwam een, d,nd.ere ontevredene ( of hi j tot tf Tien oveï rood- of

tot een and-ere groep behoord.e iÉ ons onbekend.) met een rnotierd.le beóogöe een mogelíjkheid te scheppen om de Kamer-fractie wat meet éLan te geven. Het was rraar
een va^n d.e kranten schreef'': een motie zond.er geestd.rift en d-e ind.i-ener zet eï
zélt van, d.at ztjn partij-afd.eling ''hetr niet,al te moeilfik had. willen maken en dat
haar voorste] genoeg uitvlu.chtkansen bood.rt Achter de bqstur:rstafel s zo noteerd.e
een verslaggever, l-achte menj z\L1rT ma?r opgeluoht" Met d-ergelijke opponenten zou
men het weL klaar spelen c zo goed. als met ttTien over rood-", dat - naar rrHet Pa-

.
_

rooltr constateerd,el tlniet ag?essief in tle xing stapte on het partijbestuur af te

d.rogenfr.

.

.
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^

:

ItEet congrd's"; zo schreef het 'tAlgemeen Dagblaà", "hèeft alIes genonerl'ïat
,het paxtiibestuur voorsteld'e.rt ïnd.eralaattl,;",2é1f s het nerkwarirdige. vooxstélr.b'til van
de nri-n zestig noties dié dóor tijdgebrék niet afzonderLifr in behand.eling rLooi"o
komen, die als vezworpdn te beschouíen, die niet overeenstemtlen met cle punten
varr het (offièiëIe) verkiézingsptogïarma 'tsocia,listi sch Bestek 1967". 0p dat moment bLeek hoezeer zij, d.ie op d.e eomandobrug van hét partijschip staan net dat
rrSocialistisch Sestek 1967" een a.antal ontevreden bemaÍndngsleden d-e wind uit cle
zeilen hadden genoEen juist aan de vooravond. van een cong?es, alat notabene bijeen
heette te komen om eens te ond.erzoeken of het offici,ëIe bestek we1 rlsociali-stisch't wés.
Maar viel er veel and.ers te verwachten varr een gezelschapr ltàa:rin'nu ook
J.etterlijk niena.nd d.e opvatting bleek te huld.igen, dat aI1een d.oor ale..k.laseenstríjd het karakter enei aaatschappij verand ëretL karL? Zo er in de Rottèralanse Dierentuin - waar de sluwe Vos alléén naar voorstander bleek van klassenstrijd. achter het ijzeren gordijn - aI genr:anceerde opvèttingen te beluisteren vielen, in
e1k geval n i e t cle opv'atting, dat socíalisme de uitkomst is van d.e st4,d van
d.e aJbeid.ers. Gerald Nealerhorst, die géén applaus kreeg en de spreekbuizen van
rr[ien over roocltr, d.ie dat wél kregen, bedoeld.en a1len met rrgocialisrnert iluid.e]dk
het staatskapitalisne. Het enige verschíl tussen de officiëIe partijkdlsu,lkken en
hun meestal wat jongere cr:itici, zo kon nen uit het 'rAlgemeen Dagb1ad." vel:ne$en,
was d.it; ttat die jongeren zLch varr d.e overi-ge, wittè booralen -iÍrag€rid.e congresgangers ond erscheidd.en, d.oord.at zij truien d,roegen. Maar al g'ing dan d.e oppositie
in de wo1 gekleed, d.oor d.e wol geverfd r*as zij.stèItig niet. In ied.er geval was
zíj tegen d.e vergad.erregiiè vaÍr voorzitter Tanq in d.e verste verte niet opger,Ia6sen. Drie en een halve minuut spreekt{ld voor d.e rrgewonetr afgevaardigden. Ziedaa,r
de rtdemocratiet' waarnee de partd gered werd, die volgens Nederhorst een lconoen-

tratie

vàn vóoruitstrevend.enrt v-i1 zijn.
Ach, wjj wiIlen niet eens ontkennen r dat zij dat oók werke'lijk is: een concen. tratie van vooruitstrevend.e burgers, die het kapitalisme noalerlliserirn iriIlen.
.-I{aax in éIk geval géén gezelschap vaJr arbeiders, d.ie hun klassemacht tegenover
die van het kapitaal stellen.
ttHet is het alil-e@a van de partijrtr zei een van de' congre
I'dat de
rr
""pr"k"ra,
helft een auto heeft en tle and.ere helft bezig is om ervoor. te sparen. Eoe noet
je d.an links-ef?, tèkende het rrÀlgemeen nagbJ.àt ' hierbij aa"n. Een der sohrijvers
tan rrTien over rood.rr zou op d.ie vraag met da,t tóeii5e in d.e hancl heblen kuÍueen
antwoorèen, dat de rrelvaaret de arbeid.ers ".}thàns nj.et vàn dè strijd aflioUdt aqsil
integend.eel d.e strijatlust a€Írwakkert.Ma.ar d.at soort problemen kwan qp het..Rottèrdaase congres in het gehee). nÍet aan d.e orde.. omdBt- het zinloos ware tegenovèr
een Nederhorst over strildbaarheid te preten? Nee, .veeleerr geloven uii,. oIodst het
op d.it congres en r-r-r de'schoot van d e z e pàrt:i; zltloos geweest waie over de
stxijd der arbeid.ers en over k*esties afs arbeitlersàenocratie en arbeid.eis.glacht
'te spreken. !è enigè nacht wa.a.rvoorl men zióh da"af - 66k in het gezelscFap rran
rrTien over roodrr - inteieseeert is d.e macht van d.e parti;1.
Na de sLotred.e . ían Den Uy1 zong het cgngre§, vat a4r-ze!gn§. qe.q! rrT..rouwrt te
meld.en, het bekende Ii-ed 'rOp socíalisten sluit de -iiien".' §prqot, die ÈÉi2e1ing
sons d.aàruit voort, dat nen w61 d.e rijen ges19!gn had.r. gelijk èonpessen altoos
.plegen te d.oen, maar d,at er eigenlijk zo weiiri§ Éócià]isten waren? We'weten het
niet. WéI lreten we, da,t het rtklapstr:krr waa;mee, Den Uy1 krachtig. applaus veiwJ-erf ,
na.me$k de ook d.ooI nTien over rooa ' bepleit,te t'èemocr.qt+ sexing'r va.n cle ond elneming, met s o cj. a1i sme n1èts te ma.Èen hèeft. G6én. pleiclooi was het voÖr
de opheffing varr rle loonarbeid of voor d.e arbe.iders4itcht (aie overigens na-tiurlijk niet door pleid.ooj.en
respectievelijk kunneh uold.en opgpheven of tot stand. 8e'pleidooi
bracht), maar eàn
voor méédenken en méébeslissen tan d.e personeel sled.en.

4Wond.erlijke zaa"k eigenlijk: wat Den UyI in d.e ond.ernemin§ voorstaat - d-at mééd.enken - d.at werd- van het PvdA-congïes strikt geweerd-. Maaï d.at tenslotte zÍjn
on-ze zaken niet. Wat echter ied.eregn aangaat is 4"t feit, dat een dergelijke
rrhervo::ming van d.e ond.ernemingrt tt kara,kter d.er ond.erneming Zo" weiniS, ,aantast,
d.at zti ook al in d.e kring d.er ond.ernemers mimschoets aanhang.vind-t. En d.at betekent; dat het met d.eze id.eeën van Den UyI gesteld- is al-s met' d-e ui1en, d-ie men
volgens het kl-assieke verhaa]í 'Ín de grljzp oud.heid. naar het d-emocratische'Athene
bracht: het aantal uiLen werd. er grgter d"oor, maar aar\ d.e.Atheense d.emocratie
verand.eld-e d-aaröoor natuurlijk niets.

Uilen overigens vond- men niet slechts in het oud-e Athene, maar ook op d-it
'Rotterd.ams congres. VeeI meer zelf s d.an d-e éne wiens aanwezLgheid. geen mens verraste . Vand-aar d.at Laurens ten Cate (,rrn rrf ien oveï rood-ft) t<on verzuchten: ' ttlIet
was een vïeselijk lief congres o Het at uit d-e hand-.'t
Ilet frAlgemeen Dagblad-rr, d.at hem citeerd-e merkte opr dat' een zekere bitterheid. aan zijn woord.en niet ontbrak" Maar wat had. hij d.an verwacht?
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Ned.erland. in 'een vergad.ering van cle
een of and.ere gemeenteraad. "Wel-ke gemeenteraad- dat geweest is, is ons
zeer goed. bekend rmaar d-oet hier verd.er niet ter zake. Aan het woord- was
een vertegenwoord-iger van' d.e hrdA,
d.ie in zL,Jn speech oveï gemeentelijke
zaken ook een opmerking vlechtte omtrent d.e kabinetscrisis, d-ie op d.at
moment een rdeek of d.rie geduurd. had...
Overeenkomstig een in zijn kringen
heersend-e opvatting - opvatting, d.ie

wij in het november-nurnmer van frDaad.
en Ged.achtert hebben bestreoen - weet
d.e 'bewuste spreker d-e val- van rt ka-

binet-Cals aarr rrde achter d.e schermen bestaarr*d.e klassenstrijd tussen beeh niet-bezittersi'. Hij :dqeld.e d.aarbrj heel- duid.elijk op lÍd.ó tegen-

zitters

stellingen tussen

d.e

litiker- en d.e

rechtervleugel van d-e i{VP.
Nauwelijks was hij uitgesproken, of

een liberaal raad.slid- kwam hem bestrijd-en. Niet omd-at d-e liberaal d.e

tegenstellingen birr:ren d.e KVP ontkende, óók niet omd-at d.ie liberaal bi j-

voorbeeld- ónze zienswijze omtrent d.e
regeringscrisis zou delenl nee, d.e
WD-er
vieL d.e hrd.A-man aan., omd-at
'de liberaal- ontkend.e, d-at er zoiets

a1s een klassenstrijd zou bestaan.
De PvdA-er ,ging er niet opnieuw
nog eens op in - vermo ede Ii jk omd.at
hÍjze1f , juist als hrd.A-er eigenlijk
ook nauwelijks aan het bestaan van d.e
klassenstri.jd. geloofd.e en de raad.s-

,vergad-ering ging gewoon d.oor.

Drie }<wartier later
d.e::r,verp

van

d-e

lflnlaÍn

klassenstrijd.

het onopni-euw

aan d-e ord-e.lvien had. èr d-e he,l-e avond' al over ge sproken , d.at bepaald.e bouwkosten sterk gestegen waïen als gevolg van hogere materiaalprijzen en
hogere lonen. Een protestants-christelijk raad.sl-id- liet er geen twijfel
over bestaan, d.at hij die stijging van
l-onen en prijzen s ÍÍrààT vooral d-ie van
d.e l-onen al-s een gevaar voor d.e Ned.erland-se economi-e

be schouwd.e .

trEr

is, meneer d.e voorzitterrr s ze
riep hij uitrrrstraks over d.e klassenstrijd- gesprokeÍr.. " . . rr
rrJuisttt, inter:r.mpeerd-e de WD-er,
'rals d.at gepraat nou eens ophieId." .rt
rrlnd.erd.aad.rr
, zet Ltet protestantschristelijke raad.sIid., I'dart zoud-en d-e
lonen omlaag lcurrnen gàBÍI". orr
Zeld-en hebben wij z6 d.uid"elijk ver: nomen, waaróm rcmmigen iets tegen d,e
klassenstrijd. (van d.e arbeid-ers, wel
te verstaan) hebben, het bestaan ervan trachten te loochenen en er niet
van willen reppen....
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Toen het anarchj-stisch blaörtRecht vooï Al1en" 1n zijn nulnmers van 19 maaxt
em ? aprÍI 1966 tn beschouwing van A.L. Constand-se overnam uit rrDe Nieuwe Gid.srr,
ve::nond.erd-e het mi j ten zeerste, fut het blad. geen enhel commentaar had. op d.e
verkl-aring van Constandse, dat hij voor het geweld- d.er geallieerd.en had. gekozen
bU d.e aanvang van d.e tweed.e wereLd.oorlog. Ik kon mij eigenlijk niet goed.' voorstel-1en, dat d-e beweging d.ie ztcLtzelf altijd. d.e anti-rnilitaristische beweging noemt,
met een d-ergelijke stell-ingna"me in z,otT stemmen. Wellicht, zo red-eneerd.e ik, wacht
men op reacties ,va.n lezers. Welnu, ik schreef een ttOpen brief aan A.l-., " Constand.-

serr en verzocht d.e red.actie vanrrRecht voor Allenrr d-aarvoor een plaats in te
ruimen. Tevens werd- d.ie tf Open Briefrt geplaatst in het nummer var-r mei 1966 van
rrDaad. en Ged.achterf . Helaasrlk had. d.e red.actie van frRecht voor Afl-enfr te hoog geschat. In een aan mi j gerichte brief verklaard.e de red.actie, dat d.e Open Briefrr
te lang was, d.at het een rronred.elijke aanvalrt op Constand-se was, en dat men mij d.e
verzekering kon geven, d-at Constand.se nog steed-s d.e l-ibertaire beginselen was
toeged-aan" Daarrnee kon'ik het d.oen.
In het nummer vatrr sept, j.I" van ttDaa,d- en Ged.achtert nu veïscheen een àrtikel ("Anti-militarisme met een vraagtekenrt), waarin werd- gezegd., fut het militaristisch standpr-mt van Constandse ten opzichte van d.e tweed.e wereldoorlog geen
op z:.chzeJfstaand. geval was in d.e libertaire beweging, d-och dat ook d.e Zwe,ed.se
rf

synd.icaListen en met hen

d.e Nederl-and.se

synd.icalist Al-bert

d.e

Jong sind.s 1951 op

het stand.pr.rrt stond.en, d.at bij een aanva] vaJr een totalitaire staat d.e d.emocratische vrijhed.en met mil-itair geweld. moesten word.en verd.edigd.. Tevens werd" er aan
herinnerd.rd.at H.J.L. in een artikel -' geschreven naar' aanleid.ing van de beschouwing van Constand.se d.e vraag had- gesteld.r of het te verantwoord.en was ond.er
aLle omstand.ighed.en anti-militarist te ztjtt. Jn bovengenoemd. artikel- Jsnranten wij tot
d.e conelusie, dat, bi j he! anti-militari-sme van d.e anarchisten ee,n vïaagteken ge=
plaatst moest word.en"
fn haar nunmër vaJr 1 oktober j .1. nam d.e red-actie van itRecht voor All-entt
d-at aitikel over, plaatste daarond.er haar brief waarin d.è weigering om d.e rrOpen
brief àan A. L . Constand-sert te plaatsen ldas vervat en liet d.aarop nog een Kort
Kommentaarrr volgen. Aan het slot d-aa:sran liet men weten: frDe d.isl«rssie staat otf

penlt .

GelukJrig, d.acht ik, eind.elijk komt men tot d.e juiste conclusie, d.at een d-iscussie over d.ergelijke problemen al-Leen maar verhel-d.erend. kan werk€Ír. Gevolg gevend. aan d.e uitnod.iging tot disoussie, schreef ik een antwoord- op hr:n brief aan
mii en stuurde d.at naar rrReeht voor Allen't . Aange zien ik in d.at eerste schri jven
(u hebt het in het vori-ge nunmer. van 'fDaad. en Ged.achtefr lcr.rrnen lezen) niet all-e
aangesned.en problemen had. I«:lnen behand.elen, sehreef Ík na het verzend.en van he.t
eerste nog een tweed.e en d.erd.e artikel, Hela&s r nog voor ik d.ie had. kur::aen verzend.en ontving ik het volgend.e sch{ven:
10
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1966

ste VrÍend-,
De red-. verg. hlas van oord.eel d.at je ingezond.en artikel niet moest' word-en opgenomen. Ik was het d.aar niet mee eens. Ik heb nu ee+ en and-er toegezond.en aarr H.
J.L. , de enige d.us van wie wij een repliek plaatsten op het artikel van Constand.seo Ik heb nog geen antwoord. maar hoop d.at hij eï gezaàenlijk iets van maakt zodat
het opnieuw voor opn€Lme kan word-en voorged-ragen. Dus nog ni-et in het nummer van
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Ïn het veïschenen nulnmeï geeft d.ie H " J.L , een juistere d-efinitie .varr d.e vraag of
men ond.er aIle omstartd.ighed.en anti-militarist moet zLJrL" Ik hoop d.at je er geen
aarrlej-d.ing in vind-t er verd-er op in te gaan. Onze stand.punten hebben maar zeer
weinig versehilr Wanneer gaan we dat d.octri.naire d.oorbreken'en op het gebied. van
d.e strijd. naar bui ten samenwerken?
Hartel. Groet

,

vol"gt ond-ertekeni-ng.
Daar sta je met je goeie ged-rag" Je word.t uitgenod.igd- tot d-e d.iscussie, en
wanneer je d-aaraan gehoor geef t word-t j e zond-er opgave van red.enen meegèdeeId.,
d-at je bijd-rage niet zal word-en geplaatst, Daarnaast heeft men d.an nog d.e euvele
moed- d..e hoop uit te sprekenrd.at je op-"een nieuw schrijven van H.J.L. niet in zul-t
Saan en men vraagt dan nog even wairneer het d.octrinaire zal word-en doorbroken om
in d-e strijcl naar buiten saJnen te werken.Je moet maaT d.urven: zel,f zo d.octrinair,
zo hechten aan d-e eenmaal aanvaard.e Ieerstelling, d-at men een andersd.enkend-e ni-et
aar: het woord. wil l-aten komen en dq^ d.e vïaag stel-len wanneer d.at d.octrinaire
word-t d.oorbroken, notabene om saJnen

te werken.

ik moeilijk genoegen kan nemen niet een weigerj-r:.g zond-er opgave vEï] ïeik d.e red.actie opgebeld- en naar d.ie red-en gevraagd-. U raad.t het nooi-t!
Hetwas ni e t vïi e nd.e 1ï k gen o e g, Waardmweet ih.nogaltijd.
niet. Ik ben me niet bewust onvri-end,elijk te 4tin geweest" Wat is in een d-iscussie
Daar

d.enen heb

d.e red.actie van 'rRecht voor Allentr d-aar eens een afltwoord. op
geven. latén deze vriend.elijkheid-s-apostef s me eens d.uid.elijk maken waai6m mijn ar
tikel onvriend.elijk i s. Heb ik soms onnette woord.en gebruikt? Ik vraag me echter
af of d.eze vriend-elijkJreid.smanie niet schijnheilig is.Gezien hetgeen ik in d-e loop
d.er jaren wel aan rronvriend-elijkheid.r' in r?Recht voor Allen'f ben tegengel<omen, geloof ik eerd.er, d-at hei argunent van d-ef?onvriend-elijkheid.r'eerd.er d.e stok i-s,
d.ie altijd. we1 te vind.en i-s afs men een hond. l'ril slaan. Enkele voorbeeld.en wil
ik d.e lezer niet onthoud.en. Zo l-as ik in "Recht voor Allenrr van 7 februari 1951
,een artikel r getiteld- trMarxistische warhoofd.erij". Ik zou d-e red.actie van thans
willen aqnraden d.at artikel nog eens te lezen, Dan weet ze tenminste wat'ronvriend,eli jkheid" is. Wat zeg :-k?, 'ronvriend.el-i jkheid.'r? , neen, d.an' weet ze wat
uuilspuiterij is! In bed.oeld. artikel-, d.at tegen 'rSpartaeusrr was gericht, fezen. we
trargumententr alss rrik walg van de zlg-zag koers van d,eze mensenfr en rf als d.e
bruut geen argurnenten meer heeftrr! Over onvriend.eli jkheid. gesprpkeR. Wat zegt, u?
I s de huid.ige red.actie daar niet veran.twoord.eli jk voor? ' Nu, ik weet niet wie rran
d.e red.actie van thanS d-aar ook toen reed-s d.eel van uitmaakte .. lviaar weI weet ik,
d.at geen hwrner openlijk bezwaar gemaakt heeft tegen dergelijkettonvriend.eli'jkhed-enrr,Jk heb er tenminste nimner iets van gemerkt. Doch d-at niet alleen, ook hed.en is d-e red.àctie van d-at b1ad. niet altijd. even vriend-eIijk. Yindt u het soms
vriend.elilk, wanJíreeï in t t nummer van 10 april 1966 in het artikeltje trGeen waaïd.ig afscheid.rr aan het ad-res van trBuiten d-e Perkentr gesproken word.t van rrwouwelenrt en over d.e bijd.ragpn van Ger Haïnsen word.t gezegd., d.at ]ret'fdaad-werkelijke
onzinrrwas? Vind-t men Cat soms vriend.elijke d.iscussie? Dat is helemaal geen d-iscussie. ïvIet d-e uitspraak d.at het "d-aad.werkelfke onzinil r^ras is geen enl<el-e biid.rage van Ger Harmsen weerlegd.. Ja r' ja, ik kan mij niet aan d.e ind-mk onttrekkenrd.at
d.e red.acti-e van rrRecht voor Allen" al]een maar tegen onvriend-eli jkheid- is, wanneer het tegen het anarehisme is ge::ieht. En dat heeft ze d-an gemeen met aIle
(a" uitzonderj-ngen d.aargelaten) id.ealisten en partijmensen.

onvriend.elijk? Laat

Ind-erd.aad, varrwege hun id.eal-isme zL1n d.e anarchisten zo onverd.raagzaam. Zo-'
d.e partijmensen htr-n part:.j hebben, d-ie tegen elke aarwat. op al-Ie mogelijke mahieren moet word-en verd-ed-igd., zo hebbeh d.e anarchisten hun icleaal, d-at tegen elke aa"nval moet word-en verd.àd-igd. Dj-scussi-e, d-ie verheld.ering kan brengen wensen
zal níet. Dat zou afbreuk kr-rl:ren doen aatrt het itheilige id-eaalrf . De redactie van
'?Recht vool? Al-lent' staat nog op hetzelfd e stand.pr.:nt al- s in 1955, toen d.e toenma-
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lige redacteur w,ijlen H.J.S. schxeèf (ook aèn mijn adres): i! ...'omdat $jj öns"bl-ad
niet d.isporribef steLlen voor de ma:c:<i stische beschouwingen van tegenstan&ers, die
zelf d.e beschikking oveï een orgaan hebben,I' Ook de huirlige reÈg,ctie !Íeigprt be.'schouwingen
van mensen d.ie zlj a1s tegenstand.ers ziet. Daastree brengt ze nog nin-

d.er democratie op dan de burgerlijke pers, ,die een doqr haar aangevallene nog we1
eens he rcecht op weerwoord. wiL geven. De ièdactie van. rrRecht voor Àl1en" ontzíet zich niét haar lezèrs te vertellen, d.at mijn aanvaf op Constand.se lonheustl
en ttonredelijkrr raràs. De lezers moeten d.at maar va,rr d.e rédactie aaÍrnemen, iràar van
de lropen Srief'r zelf mogen ze geen kennis nemen. Ze ontzièt zich evenmin bepaaldd inter-íretaties van nii treenzijd.igl' of rrnièt g,^heel zind.elllkr' (wat een rtvrienclelijkhei{tt van d.e red.actie) te noemen, maar zé weigprt mij de geÏegentreid. te g€ven
om aan te tonen, d.at er bij mij van rronheusheldrr, rronredelijkheid" , " eenzijdigheid'l
of rronzlndeli jkheid-lr 'géén, sprake was. rrRècIr-t voor A1]enrr, maar geen recht voor
hem; die niet g€looft in I'het heilige ideaÉf rr. Zíi \,taakt over haar aanthalgerb t
zoals d.e he:[1ige moed.erkerk ever haar gelovipn \ta.a.kt. Zi mochten'eens afvallige
nei§tngbn gaan vertonen. En zljrd.ie weigeren iemand met een afidére mening aar. het
woord. te lat-^n komen, tlurveh d.aÍl nog d.ie aJId eren d.e ve:ma^nend.e woord-en toe te
voegen, dat ze niet moeten nenen rrde wijsheid in pacht te hebbenrr.

Dit aLles 1s voor mij geen nieui,rs. De sectari§che en d.octrinaire instelllng
'met de daa::mee gBpaard- gaande onverd.raagzafurheid heeft in de libertaire beweg:tng
.altijd. hoogtij gevierd.. Soms echter hoop je - gebleken is: tegen beter wetën in dat ook d.e nensèn uit d.ie beweging'in de loop der jaíen iets hebben geleérd. Zo1{eI trDe ViiJé't a1s I'Recht voor Aflenrr hèbben beirezen, dat aue hoop ïd.èl is. IIet
zd zo. Gelukkig is de strijd der arbei-dèrs op geen enkele manier van d.eze of welke idealisten d.an ook afhanke lijk.
De red.actie vaJl rrRecht vool Alfentr zal d.it schrUven natuurlïk uitemate onvriend.elijk vind.en. L,aat ik hier duidelijk verklaren,. dat het nooit mijn bedoeli.ng
is in een d.iscussie vriend.elijk te zijn. Dan is al-feen het zoeken naar d.e waarhej-d.
.voor mij belang?ijk. En a1s. ik bij d.at zoeken tegen heilige hLisjes of tegen,,alierbare idealen moet trappen, zal ik het niet. Laten. Eoch on onze lezers te laten
rrRecht voor'AL1enfi a. bij alle scherpte
.. zíen, dat er in.mijn drie artikelen voor
rronvrienclelijkleid
var:.
ge en spxake Ís, vol-geil hien11 d.q tuèe laatbte. Iíet eer.ste
hébben ze kur:len l-ezen'i,n het vorige àunmer var:. Daacl en Gedachter. ne l-ezer
oord.ele d.an zelf.
En d.e anarchi-sten? Die moeten d.an maar zallg worden met hun id.eaal. Dat is
voor hen tenslotte belangrijker d_an verhetd.ering en inzicht.
Amsterd.am, november 196i6 "

J.

lvleul-enkarnp.

. Beste red-actie,
Daar ben ik dan weeï om beslag te leggen op uw tijd.r uw ged.uId. en :rrimte in
uw bf ad-. En het vervelend-e iq, d-at ik nu reed-s weet, dat ik ook in dit schri jven
niet a1le probLemen zaL kunnen behand-eIen, d.ie in uw ftKori Kommentaartt ,urorden
aangesned-en.' Laat d.e'uretenschap, d.at die problemen uiterst belangrijk ztjn en waard.
Echt, t q!. verheugt me, dat u me in uw "Kort Kommentaar'l ("Recht.voor Allen'r
van 'l okt.," '66> gemst tflrnt stel-len omtrent het,d.emocratisch karakter van uw
blad-",., Maq ik er echter aan toevoegen, d.at het mij ten zeerste verd.riet, dat:er
van aI uw, lezers ni-emand. was, d-ie het nod.ig achtte op de verkl-aring van Constarrd.se Qf op oe uitlating van H"J,L. te reageren? Er was volgens mij aLle aanleid.ing

I
toe.:Ze hebben het niet ged.aan", Het z\ zot t)aar : net als u - vind- iL hët jammer"
ttEr zijn geen komentaren op d.e zo. tt1aakbarerr uj-tlating van H.J.L. bj-nnengekomentr schrijf t u, Door het woord. 'f 1aaËbaret' tus sen aanhalingstekens te plaatsen;
wekt u d.e ind.ruk al-sof ik d.at woord. zou hebben gebruikt. fk wi1 hier nad-rr:kkelfk
verkl-aren, d-at ik het wZïrd. rllaakbaarft' nj-et gebruikt heb. Noch ten opzichte van
Constand-se, noch ten opzichte van H. J.L . Waarom zou ik? Ik vind. hr.rr uitlatingen
namelijk helemaal niet "l-aakbaaïrt. Ik vind. hr:n opvattingen onjuist, Maar waarom
zou het rtlaakbaar't ztJn, wanneer zLJ van die volgens mij - on.juiste opwattingen
in woord- of geschrift blijk geven? Zij hebben het vol-ste recht hr-ur opvattingen
kenbaar te maken, zoal s ik het vol ste recht meen te hebben d.ie opvattingen te

bestrijd.en.

,

Dan zegt utrtDat hij (Constand-se) tret'stand.prrnt van d-e Zweed-se syndiealisten
in 1951 d.eeld-e is niet aaÍ1 te toneno't Nu heb ik d.at niet wi]}en beweren. Ik'wi1
direct toegeven, dat ik mij d.aarbij wat onduidelijk heb uitgedrukt. Na oveï d.e
Zweed.se synd.icalisten en hr-m stand-prmt te hebben'geschreven, vervolgde ik: ttDoch
niet alleen bij Àlbert d-e Jong en d.e Zweed-se syndicalisten vind.t men d-at stand-punt' Zoals reed-s gezegd., stond- ook Constand-se daarop. It Daaruit zou men ind.er'd-aad. d.e ind-ruk kr.ru:en krijgen , dat ik bewe er, d.at onstand.se in 1951 op het stand.C

punt d.er Zweed-se synd.icalisten stond.. Wi-e echter even verd-er l-eest en d.an z::ety
d.at ik verwijs naar ztjn opvattingen in rrDe school- d-er anarphie'r en naaï mdn ttOpen
.B-riefrro die zal begrijpenr dat ik bed-oeld.e, d-at het stand-punt, d.oor Constand-se
uitgesproken in zqn beschouwing, gelijk was aan d.at d.er Zweedse synd-icalisten. En
toch, waard-e red.actie, ook hetgeen ik bed.oeld.e was niet juist. De Zweedse qmd.ica1isten stond.en (i, 1951) op het stand.punt d.at d.e d.emocratische vrijhed.€rr d-ie
men ztch in een d-emocratische staat veroverd. had,r fl€t militair geweld. moesten
word-en verd.ed.igd. bij een aanval varr een total-itaire staat. Constand.se d.aarentegen
stond. reeds tn 1918 of 1919 op het stand-punt, d-at men moest kiezen voor het gewefd., d.at ttzorl streveni' naar d-e onclergaàg,r"r, een totalitaire staat al-s HitlerDuitsl-and-. U hebt dus volkomen gelijk. Noch in 1955, noeh in 1918/39 stond Constand.se op het stand.pu.nt'der Zweed.se synd.Ícal-isten.

U beweert, d-at mijn interpretatie van het standpunt van Albert d.e Jong en d.e
Zweedse s}md-icalisten 'tzeer eànzijd.ig" is. 't Is mogelijk, maaï d.an zult u mij d.it
eerst moeten aantonen. Dat zlj wensten (naast hrrn bereid.heid. tot mifitaire weeïbaarheid.) , d.at Itd.e d.emocratische staten hr-in bevolking zoud.en opvoed-en in d.emocratisehe ( geweld.loze) weerbaarheid. tegen d.ie vermeend-e agressie'r zegt mtr totaal
niets. Het d.oet me alleen maaï d.enken aan het stand.punt, d.at op het eerste congre s van de fweecle Inter:rationale in 1 BB9 werd- ingenomen: Verd-edigang van het
vad.erland-! Wel- eiste men d.aarvoor vervanging van het staand.e leger d-oor een
volkslegeïr maaï toch met het d.oe1 d-e nationale onafhar:kelijkheid veilig te stelIen. Víat er van terecht gekomen is weten we allemaal: d-eelname aarr. d-e kapitalistlsche oorlogen. En bij d-at eisen van een volksleger d.acht men echt niet aarr
volkswapening, maar aan een 1egèr, dat beheerst werd. door de Éartii. En het uitspreken van d.e wenselijkheid. van opvoed-ing in d.emocratts"t.-lSEfdloze) weerbaarheid.? Men zegt aI s het ware tot Satan; 'rVoorlopig d.oen We' mee aan j e duivelse strekenl IIlà&r we spreken d.e wens dt, d.at je gelijk mag word.en aarr onze Lieve
Heer.
Bestq red-actie, nog een paar brieven en een paar commentaren van u aan mijn
s en ik heb een mind-erwaard igheid.scomplex v?n j ewel stg . As j ebligf t r d.aar heb
ik d.ie beste, oud.e getrouwe H.J"L. ook al-weer verkeerd. geïnterpreteerd-. !/at zeg
ik? Verkeerd- geïnterpreteerd.? Welnee, veel erger , tt onzind.eli jk geïnterpreteerd-r'
heb ik hem' Maar j", d.at knmt er van als men meent t'd.e wij§heid- in pachl te hebbenlr; Welnu, Laat ik eerst verklaren, d.at ik helemaal- niet meen d.e wijsheid. in
pacht te hebben; d.at ik integend-eeI àItijd een open oor heb rrooï een red-e_li.jk argument: U* bewerÍng van [onzind.elijke interpretatie'f kan ik' echter niet a1s red.e]Uk zlén Wat is namelijk het geval? A.L. Constand-se verklaart in een beschouwi-ng
ad.re
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d.at hij gekozen heeft voor d.e oorlog tegen Hitler-Duits1and.. Dat is toch juist
nietwaar? Welnue H.J.l-.,. reageert op d.ie beschouwing van Constand.se met eèn rtOverpeinz:rtrgt' , waatín hi j de vra"ag stelt: Itf s het te verarrtwoord.en 'ond.er a1le 'om-

stand.ighed-en anti-militarist te zijn?tt Mijn interpretati.e is rur d-at'I{.J,L,"ten
opzichte van d.e tweed.e ileïeldoorlog op hetzelf,d.e'stand-punt staat als Constand-se,
want een dergelijke vraag stellen Ís, hem: gelijk beantwoord-en; 'lYlaar t zegt! rrII. J *L.
steld-e d.e 'ura.a,g ook niet in d-it verband., maar in'verband ilet een nood.zakel:ijk optred.en tegen fascistische en qontra-revoLutionaire machten.fr Ik weet niet wat u
bed.oel-t met 'rd.it verband.Ír. Wel weet ik, d-at H. J,,L. d.e vraag steld.e in verband.

oorlog en in geen enkel and.er verband,, waard.e red.actie. Hil schreef namelijke
'rf s het te verantwoord.en ond.er a1le omstandighed.en anti-miLitarist te
z:-.jrfr We wisten toch lang vooï het uitbreken van d-e oorlog wat HitLer
met z:'Jrr tegenstand.ers , met d.e j od.en ook, d.eed. ! De concentratiekampen
waren reed-s voor d-e oorlog gevuld. met socialisten, kommr.rnisten en Jod_en" It

u toch wel- ontzèttend, Imap zi jn om mij of welke lezer dan ook te doen ge1oVen, de,t H. J.L. met zi1n vraag iets and.ers bedoel-d.e d.an of het verantwoord. is
anti-militarist te ztjn tegenover een regime al"s van het Derd.e Rijkr En u bent nog
knapper als u mij i<unt d-oen geloven, d.at II.J.L. met d.ieftfascistische en contrarevolutionaire machten" (ro noemt u hetl H. J.L. heef t d.ie woord.en niet gebruj-kt)
iets and-ers bed.oeld.e d.an Hitler-Duitsland. Het citaat van H.J.L. is rt beste bewilsr dat er aan mijn interpretatie geen viezigheid. kleefd.e, Als er a1 tronzindelijk
geÍnterpreteerd." is, dan niet d.oor mij. U vind.t misschien, d.at ik dat'ronzind.elijk
interprè teren" rrogaÍ hoog opneem, Dat i s inderd.aad. ook zo , 'r Onzind.elijk interpreterenrr , rronheusrr en I'onred-eli jk ztjrttt, is een uiting van tgelijk will-en hebbenr en
de probleemstelling niet serieus nemen. En ik meen mij daaraan niet schuld.ig
te hebben gemaakt. En laat mij nogmaals nad.rukkelijk verklaren, d.at I1"J.L. en wie
d.an ook het volste recht heeft te menen, d.at tegen een regime als van Hitler-

Nurmoet

militair geweld. geoorloofd- of zelfs nood.zakelijk is. Ik acht,'een d.ergeIi jke opvatting zeer begrijpelijk, höezeer ik het er ook mee oneens ben" 'En bent u
het er wel mee eens, d.an hebt u het volste recht Constand.se en H. J.L. te verd.ed.igen wa^rrneer ze word.en aangevallen. Maar d.an moet u wel d.uid.elijke, en klare taa.l
spreken. Al-leen dan kan een.d.iscussie zin hebben. Het probleem is,uaarlijk belangrijk genoeg. En het is-öns toeh om verheld.ering te d-oen, níetwaar?'' Die kan ab
leen maar d.oor een open discussie komen. En -,het spijt me het te moeten zeggen d.ie operÈreid. en klaarheid. heb ik in uw antwoord.en aan mij gemist. Ik', heb het
Hitlerstand.pr.rnt van .Constand.se aangevallen en zijn kie zen,,1roor d.e ,oor
an ConDuitsl-and. onjuist genoemd. " U hebt in. geen enkel- opziiht het st
opmerkestand.se veroord.eeld , maar het' juist tegenover mij verd.edigd. Ma
ftl-ater
t'anti-militaristtt
EÍn.s
lijk feit - u'vertelt me, d.at de bekende
.ch
i-à Frankrilk d.e militaire r.:niform aantrok om tegen z5n eigen-'Ianàgépoten ,te ve'chtentt. En u verklaart d.an het d-aa:mee I'beslist niet eens te zijn". Moet ik hieririt
llwoorLentt
de. conclusie trekken, d,at u het wéI met Constand.se eens bent, d.ie in
voor.d-ë oorlog tegen lIitler-Duitsland. koos, maaï niet met Ernst Fried.rich,, d.i-e
d-e daad. bij het woord. voegd.e? Ied.er wel-d.enkend mens zal het toch met mij eens zijn
dat 'hi-er klaarheid en een openlijk stel1ing nemen gebod.en is. f k weet teruninste
niet'wat nu eigenlijk uw standprmt Ís.
Beste red.actie., tot mijn sprjt moet in constateïen, d.at ik moet eind.igen. Ik
zov,nog gaaïne op twee problemen i-n een d.erd.e schrijVen willen ingaan, Namelfjk op
het
an d.e voor hun t'bëvrijd.lng strijd.ende land.gnrf als Cuba, Santg Dominz. en op het pioblgem van het:militarismq. ïk gelooi, dat''het a18o r
Iee
eld.erend. kan werken, warurëer we van élkaar weten wdt we'onder mil-itarisme verstaan. Ik spreek reed-s_bij voorbaat d.e hoop uit, dat u ook voor d.at
d'eid'e artikel- een plaatsje ru7t wil-Jen in:*imen'
Met ka,.groeten ,.
Meulerrkamp"
Duitsland.
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P. S.

Na het geïeedkomen van d.eze brief las ik in iin""nt voor Allen[ vqn 2) okt, j.1.
een ven^Ieer van H. J. L . tegen mi jn bewering, dat ook hij op het stand.punt staat,
dat het niet verantwoord. is ond.er alle omstand.igheden anti-militarist te zljn, Nu
zegt,H.J.L; I d-at ik hem een trmening toed.icht", d.ie ik uit mijn eigen inktpot heb
gehaald.. Toch beweerd. hij in hetzelfd.e schrijven:

Lt Dat d.ie anarchisten, d.ie wel in bepaald.e gevallen het mil-itarisme 'aanvaard.d.en niet d.e onintelligentste kamerad.en \^raïen;
b. d.at het aantrekken vàn tret r.iniform d.bor Ernst Fried.rich geen bewijs is voor
d.iens mil-itarisme. (Alsof er voor Ernst Fried.rich geen and-ere mogelijkhed-en
riraren om ztclt gewapend.erhand. tegen het fascisme te verzetten); €r1. . .
c. d-at hij begrip van mij verwacht voor d.iegenen, d.ie niet ond.er alle omstand.ighed.en 't militaire geweld. (vrijwi1}is) in d.ienst van een ond.erd.n:kt volk afo

wij

zen.

A}s hienrit niet d.uid.eIi jk bli jkt, dat d.e inktpot, waanri-t ik zijn mening heb ged.istilleerd op z:jn eigen schrijfbureau heeft gestaan, weet ik het niet meer. De
onbevooroord.eeLd.e

lezet oord.ele

ze]-f

.

J.IVI.

WA

IS

MITITARISME?

Beste red.actie,

Hierbij d.an mijn d.erd-e en l-aatste d.iscussie-brief , eigenlijk voortgesproten
uit d-e beschouwing rrDe school- d.er anarchiett van A.L. Constand.se. In mi jn eerste
brief heb ik geantwoord. op d.e d.oor u aan mij gerichte brief, waarin u een l-ans
brak voor Constand.se. In d.e tweed.e brief reageerd.e ik op uw rrKort Kommentaarrr
(in 'tRecht voor AJI-en'f van 1 okt . '66) . Twee problemen moest ik toen echter Iaten nrstenr omd.at het schrijven and.ers te lang werd., n. 1. het probleem van d.e voor
hr-m 'rbevriJdi-ng strijdend.e landen a1s Cuba, Santo Domingo en Vietnam'r en d.aarnaast
het probleem va"n het militarÍsme. Deze twee problemen zou ik in d.eze brief wil-

len

behand.el-en

.

,

In uwtrKort Kommentaalrr zegt u: rtDe bevolking meend.e'voor haar bevrijd.Íng te
moeten vechten in Cuba, Santo Domingo en Vietnam. Zij d.oen dat hoofd.zakelijk'met
militaire mid.d.elen, Als \^Íi j ons solid.air verkfaren met d.it verze't, kr.u:nen'w[j: ons
nog zozeer d-istantiëren van dat militaire I rriààr t^ri j zullen onszelf dan knollen

voor citroenen verkopen, ft
Nu wil ik natrrurlijk noch mijzelf, noch u of r^iie d.an ook l<raol-Ien voor cj-troenen verkopen. Waarom zou ik, Blj een d-ergelijke hand-el heb ik geen enkel belang,
want ik behoef er niet van te 1even. Ik voorzie namelijk in mijn ond-erhoucl d.oor
d.e verkoop van mijn arbej-d.skracht. Geen lcrollen voor ci-troenen d.us, maar we1 een
poging, d.at wat er gaand-e is te begrijpen en te verkl-aren. En wanneer ik,d.ie pog:a4g ond-erneem, kom ik allereerst tot d-e conclusi-e, d.at uw opvattingen over d-e
beVrijd-ingsoorlogen volkomen met d"e werkelijkheid. in strijd. zijn.IIet is namelilk niet
waar, d.at d.e bevolkingen van Cuba, Santo Domingo en Vietnam voor hun bevriid.ing
vechten. In Cuba heeft Castro d-e ove::vrj-nning behaald.. Bent u van mening, d.at daar
thans f'd.e vrijheid.fr veroveïd- is? Bent u misschien ook van mening, dat d.e Viet'Cong
en d.e troepeí van Ho Tsji Minh niets am.d.ers op het oog hebben d.an d.e bevrijd-ing
van het volk? Nlets is mind.er waar. Wàt in d.ie land-en aan d-e ord-e is is geen bevrijdingsoorlog maaï een onafhahkelijkheid-soorlog. En wanneer d.ie onafhankelijkheid soorlog tot een overrrrir:ning heeft geIeid., d-an is nÍet d.e opbouw van een sa-

--
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nenleving vaÍr vrije en gelijke proalucenten, een sa.menleving h'€rarin u.i.tbuiting en
onrecht niet voorkomen aan d.e ord.e, naar de opbouw van tn nationa€,1 kapitalime.
Natuurlijk is dat een vooruitgaÍtg, net zo goed a1s h€t kapj- tali sme ee:r vooruitga.ng was ten opzichte van het feod.ale tijdperk en natuurliJk is onze qppathie aan
de zijde d.er voor hun onafhankelijkheid. strgdende voLk,rr en niét aan d.e zijde van b.
v. d.e Verenigde Staten van Aroerika. Doch u verkoopt uzelf ind.erdaad lmoIlen voor
citroenen wanneer u meent, d.at d.e bevolking van d.ie land.en voor hwr 'rbewrijd.inglt
vechten.

In hoevelre het'rrrnllitair geweld.rr is, wat in zorn onafhankelijkheidsoorlog
vorclt gebruikt, is niet altijd. clulèe1ijk te zeggen. Da.n zou men steecls precies
moeten weten hoe het verzet is. En.,. we moetèn eerst weten wat we onder militarisme verstaan. Eeel vaak lrorden ger^Íeld. en militarisme met etrkaar vereenzelvigd,
hetgeen toch onjuist is. Zeer goed. heriru:er ik ne, dat wijlen Henk Eikeboon tijd.ens d.e discussj-es, àie hier in d.e anarchistische beweg.ing waren ontstaan narJ
aa,nleitting var} de Spaanse burgeroorlog, eens schreef: trNatuurlijk, uilitarime is
gewelcl, maar claaron is aLle ger,Íe1d nog geen militarime, evennin als elk dier tn
paard. is onda.t een pa:,rd nu eenna,al een d.ier j-s. rrEie]mee sloeg hij - volgens nij tle spijker op de kop. Dus niet a1le geweld. is militarismej !íelk geweld. dan we1 en
trelk geweld. niet? Wijlen H.J. Smienk verklaard.e eens in een discussié tegen uij
. ( zie trRecht voor Allentt v8n 1 5 novemb et 1952) ,. rtAllereerst wi1 ik M. er op r.rgzen
dat ik geweld, en militarisne niet vexeenzelr't:,g, want voor mij is a}le geweld,a,angeraentl in de klassenstrld, nog geen militarisme. l,IeI echter vereenzekig ik eorganiseerd. geweld. en uilitarisne.rr Ook net deze d.efinitie kan ik 't echter niet
eens zijn. Volgens nij was b,v. het verzet van d.e bevolking van Nooxd-Spanje teger-I F1qn-c"g in 1936 in cle aanvang zeker
ry mil"itaiï geweld. Toch valt het niet
te ontkermen, dat het verzet tegen tr ranèo we1 georgani se erd. werd. Orga4isatie
was er zeker ook bij de strijd van d.e Roer-arbeitlers i.n naart/april 192Ot 't;öën ze
d.e Reichstéhr versloegen. Bij de Eonga^arse opstand. van okt./nov.- 1!j6'behoeven
we alleen maar te denken aan d.e Arbeid ersrad.en on te weten d.at dï:organisatie
ïa,s. Va^rr militair gewelcl was ook d.aar echter geen sprake in ale strijd iegen het
bolsiewistisöh regiem. Deze voorbeelden zijn natur:rlijk net vele te ve:meerd.eren.
Dirs niet d.at rt AeorAani seerd geueld. is naakt het wezen van het nirltaïisme uit.
IIet lrezen varl. het nilitarisre isi dat het een aparte openbare n0acht is, ài.e
niet sa.:nenvalt roet d.e geneenschap, Dat wil zegg€n: een organisatie wa.a,r kadave:rdiscipline heerst en dÍe dient tex bescherEing van d.e bevoorechte posÍtie ener
bepaaltle klulsÈe, Dit bijvoorbeeld. in tegenstelling net het georganiseerd. gevÍe1cl
van de priroitieve volksstanmen. Ook d ae,r was d.e strijd. van de-Ené- st Jegen de
and.ere, d.e striial voor de verd.ed.ig'ing of de uitbreid.in8 v.ian het.v:ruchtba:ee .lia.nd.
of -49.i9,ghtgebied.en. IvIaar hr:n Aeor&niseeral geweld.. was geen. gg1g openbare
ngcht
i . doph viel samen Bet de organisatie van- ae gemeenschap. EfE--Ifd van de
gta.rn hatl. het re:ht on wapens te d.ragen en de plicht om de Ée1ana-en--tan-ï@
-te verded.igen. En erk riè varr d.e stan had het recht en kon d.at recht hebben ond,at roen niet in een krassenmaa,tschappi j leefde. omd.at er§en bevoorrechte positle beschomd. hoefde te wortlen.Orndat àe organisatie va,rl het geweral sanenviel met
cle organisatie van de geneenschap. DE sra-l,I ltlas ALS srÀM Gtr,'iapE[ID. l{anneer dan
ook de strijd beëindigrl rres, verw'isseltten cle 1ed.en van d.e stam onnid.derlijk hr:n
speez of Isrots - hr:n wapens - voor d.e primitj-eve La,nd.bouwwerktrrigen of geÈruitten ze voor de jacht. 0md.et er geen klassen uaren, er geen uitbui iing was en het
gel'rèld. ae belangen van d.e gehele stam d.iend.e en saoenvieL net d.e bela,ngen va^n
de geneenschap, d.aarom was het g
ni]itarisne.
Zoals reeds gezegd. was ook het verzet van d.e Spaanse arbeid.ers - vooral in
Noord. sparje - tegen Eranco in het begin geen roilitair gewelcl. Hun geweld. was
geen aparte openbare machtr wa,ar kad.averdi scipline heerste, doch vriivlrlig zelfgekozën verzet. Eun geweld Í as een nachtswapen van cle striid.ende klaÀse. DE KLASsE l{As ars KTASSE GB^/AIEND. ze kozerL hun ei.gen konnandanien, die <loor hun zerf

.-12konden worden afgezét" Ra.rrgen en titels ueren afgeschaft en salueren uas er niet
Nèen militàir geweld. wàs ilàt zeker niet. Dat werd het pas, toen ook de snarchisten a€n de regering g'ingèn d.eeldenen en het gehele verzet tegen Fxanco aafl
d.e regering ond.ergeschikt génaakt werd. Ja, toen was het r{eer mi-fj-tarisme van cle
zuivèrs te soort.

' bij.

In mijn vorige brief schreef ik, dat d.e socia.a.l d.emocratie op het eeiste
cong?es van d.e Tlreed.e Internationale in 1889 het standpunt va:a d.e faÍrdsverd.ediging inna.n, d.och d.aervoor d.e vervanging van het staand.e leger door edn volksleger eiste. fk heb toen gezegdr dat men bij dat ei-sen vaÍr een vo)-ks],eger r2,tuurlijk
niet d.acht aan volkswapening, doch aan een volksleger, dat natuurlijk d.oor de
partij beheerst moest word.en. fk wil daar nu nog a.s.n todvoegen, dat een partij
' nooit voox volkswapening kan zijn" Een partij staat op het standpunt, dat de a]3beid.ers een partij nod.ig hebben om leid.ing aa.rr aie strijd. te geven. fn wezen is d.e
partij du3 vi jand.ig aani el-k zelfstazrd.ig optreden van d.e klasse. Daarom kan een
partij nooit voor llolkswapenj-ng zijn, d.och a1leeh ma^E,r voor een voLksl@, alat
d.en d.oor haar beheerst nóet worden, zoals bijv. ín Rusland het Rod.e lE@i-onder
Trotzki tot sta:rd kwa,m. Het is echter begrijpeJ.ijk, d.at een dergelijk volksleger,
.beheerst d.oor de partij en handelend in opd.racht vaÍr de partij,-àie)
ook een miLitair
leger is, Ook d.an za1 het weer eàn àparte openbare macht zi1n,
niet sïfrffiÏT
heersen.
zal
kad.averd.i
sci-pline
net d.e orgdnisatie van de 8€neensch.a,p. Ook daar
geval
il
zorn
machtspositie
leger
weer
moéten
oxo
een
Ook dan za7- het
d.ienen
'en
1eue
daÍl
weer
het
Rode
pa4tij
noemen
als voorbeeld.
. de machtpositie van de
ger - te beschernen. Maa,r geweId., door een klasse of een bevolking .aaD.€elrend,
rr'aaxbij g€en kadaverdiscipfine heerstr geweId., d.at sa^menval t met de belangen van
die klasse of bevolking, vrijwillig aelfgekozen geueld i.s ge en

ri

sme.

ni l i ta:

Beste red.acti-e, ik heb met d-ie d.rie brieven, d.ie u zo welwillencl in uw blad.
hebt opgenomen, een bijd.rage willen l-everen aan een d-iscussi-e, d-ie ik uitei'st belang:eijk vind. Nad.n:kl<e1ijk wil- ik nogmaals verklaren, d.at ik mij daarblj alleen heb
laten leid.en d.oor d-e hoop, d.at een dergelijke d.iscussie bij zal d.ragen tot verheld.ering; . , Tenrille van d.e d-iscussie en dus de verheld.ering kan ik u d.an ook d.e
verzekering geven, d.at het blad. rrDaad en Ged.achtert, waaraatr ik med-ewerk, te, al-*
Jen tijd.e openstaàt voor kritische opmerkingen uwerzijd s.
Met kam. groeten,

J.
NASCIfiIFT VAN DE RMACTIE VAN IIDAAD EN GEDACHTEI'

Meul-enkamp

"

"

Ook aI hëeft d.e red.actie van rrRecht voor Allentr d.e artikelen van onze vriend- M.
gewè1§ërd: toeh i,fiSft 'fDaad. en Ged.achtef ' altijd- openstaan voor kritische otrmerkingën van hun of van wie d-an ook. UIij menen namelijk niet het recht te hebben om bepaald.e ,opvattingen te verkond.igen zond.er and-eren d-e gelegenheid. te geven hun and.ere zienswijze d.aar tegenover te stellen.
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,
mT IS NOG AIÏIJD 1n d.e nod.e om critische geesten, die niet in bewond.ering
neerlqiielen voor cle d.op.ars aler burgerlïke politiek en niet met burgerlijke ídealen ilwepen onnid-delljjk aIs ttkommunist'l - en bed.oeld is daÍl: bolsjewiek - te dood..I-grïen. fn het beste geval worden zij voor k.,qypto-kommunist of rrfeLl-ow travel-lersrr ui.tgemaakt, dat wil zeggen voox duistere lied.en, die hun duistere bolsjewj-stische beiloelingen d.1ep in hun zwarte (of. zogenaamd. rode) ziel verbergen of
'r,r'el grer:.zeloze naievefingen, d.ie eenvouclig niet beseffen, dat zij het KIenlin of
Irtrao in d.e kaart spelen. De politicus Jacques de Kadt heeft er een hanalj e van en
nlet uind.er de man, d.ie een tj-jd.Iang zijn trouhre schikll«ra^ap was in d.e dagen, dat
zij sa.mèn in het naendbLad. I'De NÍeurre Kemfi d.ingen verkond.igden, diè alleridnst
nieuw waren en a1 evenmin de kèr]r der maatschappelïke tegenstellingEn raakten.
Eet clagbla.d rrHet Paroolrr Laat zich in d.it olzicht a1 nj-et minde? onbetuigd
en slingert vrij en onverveerd en ook vrij-ongeneerd zijn anti-bol sj ewi sti sche banbliksens naar ied.er, die het maar wa€,gt de onbaatzuchtigheÍd van het buitenla.nclse beleitl der V€renigde. Staten in trrrijfel tè trekken da.n wel welk soort van bed.enkingen ook laa,t. horen ten axtzíen van d.e braaf burgerlijke Pvd.0.. En d.e chefs dezer vaf,l zogenaand humanitaire partij-orga.nisatie me}en het al niet mind.er bont deÍr
tle red.acteuren van die. onafha.nkelijke kra::t.
'Dat zU aIlen; viij onverveerde de,gbladschri;vers en kwasi--d.emocL€,tische partijchefs, aIs het er op a"ar komt, veel en veel d.ichter bii het bolsjewime staail daJr
bijvoorbeeld wii, d.ie zowel in het kapitalisme naar weste::s mod.èl aLs in het kapitalisme vaÍ] oost-Eu-ropees of Aziatische type onze verklaard.e vjjanden zien, die bii
onze kritiek op het ene type van ond.erd.rukking onze kritiek op het ardete type
geen noment onder stoelen of banken stekenrdat is het wat wii in ond.erstaand.e regels, zeer beknopt, naa.r aaJ1 d.e hand van door ied.er te controLeren voorbeeLden,
,

duideuk zullen pogen te maken.
Het moet in het beg'in der dertiger jaxen zijn geweest, dat $ii ten huize var:.
Sa1 Tas , .d.ie thans buitenlancls oorrespond-ent va.rr rrHet Parooll is, een bíjeenkomst
meema.akten. De ka.mer was mèt rood. d.oek behangen net l.ier en da,ar Íets wits; de
sikkel en ha^mer dachten we. De rrzittingrr had een plechtig karakterc. 0p de piano

veÍl Rachna.ninof voor.gedragen. De Kadt - wel-békende fieen betoog,
VaÍr onze opvattingen omtrent het rrkomrm:nisme" in Ruslancl ,- een kleinburgerlijke terreur - wiIde men niets weten. Toen van onze kantrdoeleride op de toestanden in Rus1and., het woord.lrxood fascisne'r viel, was er.slechts hoongeJ-aeh, ,
Enige tjjd na wereldoorlog II ontmoetten r,rlj SaI Tes al-s spreker op,tri vergad.ering te Blaricun. Wï herinnerden hem a,an de hierboven beschreven bijèenkomst. en
lmoopten da^a,r de conclusie aan vast, d-at mensen die zulke funeste vei,g.!'s singen
had d.en begaa.n en die vergissingen ondaÍtks alle krÍtiek zo lang had.den volgehouden, een toontje lager moesten zingen en naar liedèn behoord.en te luisteren, die
hurr zo en zoveel jaren geleden en gedurencle een behoorlijk groot aantal jaren de
waarheid over Rusland had.d en voorgehouden en wel, zoals bleek, niet op losse
gronden. Die gronden d.an, waren d.ezea Rusland. j-s een agrarisch land (i4 t9t7) met
srechts een kleine kapitalistische sector. Het grootste d.eer van de produktie
wo lt verkïegen ontler een vódrkapitalisti sche produktieldjze en onder r;§Erkapitalistische produkti everhoud.i-ngen. specialisatle van d.e arbeid. vond rnèn aLleen 1n
de zeer kleine kapitalistische sector.
'^terd.en d.e zware akkoord.en

guu.r
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VAN IIERMAN GORTER.

fn 1920 sprak Herman Gorter op een vergad.ering rín rrCasj-no" op het Waterlooplein in Amsterd.aJn. Zijn conclusie was d-eze: 'rInd.ien het Duitse pïol-etartaat niet

- t4 hrrtp sneltr. zal over RuË}ànd. èe kleinburgprlijke terreur losbïeken"'r .Eoe z-eex
heeft hij daarin gelijk gekregen! }laar Dè Katlt en Sal Tas vonden dat oaar mooi onzin en volha,rdclen in hun opvatting ontrent een 'rpreoletari-sche revolutie'i j-n Ruslanal. Totdat zij na lange jaren ook dat voor onzin verklaarden. Niet om nu eincleIiik eens een bI1k te werpen in d.e geschriften van hen, die de gang aler Russische
revolutiè juist hadd,en voorzien, welnee! Ze wieïpen zich in ale arcmen vaÍl het
rrbloed.tlorstige Imerikaanse imperialisroe", zoals zij ook dat - vel6 jaxen lang hadd.en geklalif iceerd..
Yoor hun thèoreti-sche behoèften vond en zij na enig zoeken een man, d.ie in d.e
natuur stenmen neend-e te horen à Ia Jeanne drArc, alleen rÉnder gevarieerd. rtïk
claag u uitrt, luictd.e het onverand.erlijk. Aanvaarden d-e mensen. deze uitdaging niet,
dair noeten ze daarvoor boeten, zó zegt ons ale Britse profesbor Toynbee, went-Fii
ontatekt heeft. Nu wordt ons, aan ale hand van d.e rruitis het d.ie de "uitdagi-ng'r
'd.e
daging" de positie van
achtergebleven volken aa.nstoncls glashelder: zij hebben
rtuitd.ag'ingrr
d.e
niet aa.nva.a,rd. Zo word.t de deugd'beloond en de ond.eugd. gestraft,
hetgeen voorheen de taak w&s van god en d.e duivel.

....te.

DE ROER-OPSIAND.

.
.

Iegen ieders veïlrachting in, sneld.e destijals het nuitse proletariaa,t ind.erdaadftte hulprr. Dat lÍas in maaxt/ aprll 1920, toen d.e Roer-arbeid.ers d.e Rej-chswehr had d.en verslagenrrraar toen tegenover tle drie nassa-partijen l§,Ía.Een te staar:
d.e socia.a,ld,emocraten, de onafhankeli jken en de "kqrurmistenrr, die zich j-n feite
a1le drie aan d.e zijde van de Rej-chs'íehr scha"ard.en.
Ond.er leiding van staatskonni s sari. s Severing. kwamen hi:n afgeva.arcligden na
een oproep zijnerzijds te Bielefeld. bijeen. DaEr werd door4 de drie socialistische
partijen een ma.nj,fest opgesteld waarin d.e opsta"Írd.1g€n rrerd aangemaa.nd. de wapenen
in te leveren en weer aa.n de arbeid. te ga€Ír. Er zouden geen ranclmeuze naatregelen word.en genomen en d.e schuld.igen aan de mislukte sta^atsgreep, d.ie voor d.e
Roer-opstanal de aanleiding vomde, te weten de Reichsuehrofficieren, zoud.en hun

straf niet

'
'.
.

.

_

ontgaan.

Bij het horen va,rl d.eze I'blijde bood.schaprr verlieten velen d.e riien van het gevomde volkbleger en werd. d.e organisatie, d.ie uitstekenal was, verbroken. Dat was
vöor de ReichswehÍ, die in het fott Wezel zat ingesloten en in het zuiden van rt
Roergebied. over de tr'raJrse g?ens was gejaagd, het ogenblik om toe te sl"aan en èe
krijgskans te d.oen keren.
Er vielen natuurlijk heel wàt slachtoffers aan d.e kant van.,. d.e arbeiderst
d.ie hun straf niet ontg"ingen. fnr de gevangenissen was nauwelijks nog plaats. En
d.it s,11è§ terwille van - d.e historie zou het leren - het aa,rr d.e nacht komen vaÍt
de Nationaal-Socialistische partij va.n Duits1a.nd. }/at de historj.e óók leerd.e was,
rlat alléén d.e arbeidersklasse het militarisme kan verslaan. Tegenover dé ilIegaIe machtsusurln,tie van d.e Nazi's in 1911 steld.e SeverÍng slechts een wó6rd: rrlk
w\jk slechts voor gewelal.'r Dat maakte het voor d.e fascisten uite::nate genakkelUk.
[egenover dezelfd.e Severing, d.ie eens het Duitse nifitarisme van d.e ond.ergang
had gered, hadclen zij wrij spe1.
VJAT ZIJN FASCTSTEN?

Eet fasci-sme d.oet zich niet overal- op dezeLfaie wijze en in d.ezelfd.e vorm
voor. . Dat geltlt ook voor het rrkotrmurj-smer' . I{et stal-inisne hebben wij we1 Írood
fascisnert horen noemen of extreem fasci-$ne.Eet fasci-sme is ook niet overal antisemi.tisch en zelfs niet overal barbaars. De fascist Peron ( van Argentinië ) bezit een schoner geïreten inzake het platbraÍld.en van d.orpen, enz. d.an biivoorbeeld
de ,rsociaLi-stt ],./illemr Drees.

. Principieel is er
listetrrr. Allen willen

.

verschil tussen fascistën, "konnnunistenlr eR rrsociade v.erovering van tle stàat, dus verovering van de màchtsgeeyr

t)
mid.d.elen va^rr d.e staat. De verschi-Ilen zijn beperkt tot d.e mid.d-eLen, AL1en bijvoorbeeld. belijd.en een blind.e verering voor 'rhet vad.erland.rr" 'Niet aIle fascistische
partijen zt)n anti-semitisch.Alle partijen aafl.vaard-en het militaire geweld- aIs mid.d-e1. AIle partijen ztjn tegen de 'f vrije staking'r van d-e arbeid-ers. AIle partijen be-

d.riegen en beliegen d.e massa.
Wanneer d.e zaken zo staan - en zo staan ze is het niet te ve:srond.eren d.at
\^rij d-e rrkommunist't Jozef Stalin en de fascist of nationaal-socialist Ad-ol-f Hitler
aaYL d-e vooïavond. van d.e tweed.e wereldoorlog een vriend.schapsverbond. r.ten s1uÍten
:.nzake de verd.eling vart Polen en d.e levering d.oor Rusland. van enoflne hoeveeLheden grondstoffen, d-irect of indirect voor d.e oorl.ogvoerÍng bestemd.. I'Dlese
Frer.rnd.schaft is auf ewigrr horen wij de Fiihrer nog in d.e rad.io brul-Len.
Niet te ve::ri'rond-eren is het ook, d.at wij d.e rrkommurlsten" in Ned.erland. in hurr
maandschrift llPolitiek en Kultuurrt ons hebben zien aanmanen om corect tegen d.e
Duj-tsers te zïo,. Zíi geven Engeland. d.e schuld. aan d.e oorlog.
.

Wat hebben wi j verd.er gezien? De d-agb1ad.-combinatie rtDe Telegrarl'tt/tt111euws
van d.e Dag" bood. d.e overweld.iger ztjn d.iensten aan; het katholieke d.agbJ-ad I'De
'Tiid't smeekte reed.s in 1911: rtlaat ons bestaan en we zijn uw man.Wij stoelen op d.ezelfd.e wortel- d.es geloof srr .
In augustus 1940 d.irect nó d.e bezetting - word.t "De lVed.erland.se Unierr opgericht, die vol- loopt met SDAP- ers " Eén van d.e prograJnmapr.mten l-uid.t: voor een
gematig:d., anti- semiti sme .
Wanneer d.e oorlog voorbi j is wil de Ned.erland-se regering ltaar koloniale rijk
handhaven"Oorlogsschepen en troepen word-en rraar* d.e oostind.ische archipel ged.irigeerd-; d.eel-staten word.en opgericht; oncier d.e naa.m van "politiëIe actie'r neemt rt
moord.en op Java een aarrvang. In rrDe Vri je Kathed.errt ( een b1ad. voor bolsjewistische intellectuelen) verklaart in augustus 1946 de specialist van d.e C. P. inzake
Ind.ÍSche politiek, ir. S " J. Rutgers, d-at de C " P. tegen onvoorwaard.ehjke onafhankelijkheid. van fnd.onesië is" De CP-er Gortzak verkl-aart op het Waterlooplein een
staking'tegenhet zend.envan troepenÍia,ar Ind.onesië tot een pïo t e s t -staking van 2[ ut;r en ontbind.t d-aai:mee d.eze beweging.
VTJAND DER ARBE]DERS.

Bed.rog, leugen, moord en ond.erd.rukking, wie van al d.e partijen is er vri; van
gebleven? Wie van hen schaart ztch achter d.e vri j e bewegingen van d e arbeid.ersklasse , wa,arin haar werkeli jke emancipatie tot uitdrukking word-t gebracht? Wie
d.aarover nadenkt kan gemakkelijk vaststellen, wie het d.ichtst bU het bolsjewi-sme
staat: wij of d.e partijen, d.e genoemd.e politici en d"e kranten, zoals bijvoorbeeld.
rfHet Parooltr

Ied.er, d.ie d.e politieke partij beschouwt als een d-emocratisch machtsfonnatie ter beheerslng van d-e staat, verschil-t wat het wezen van d.e zaal< be,Lreft 1n
niets van d.e fascisten en d.e fascj-sten ond-erscheid.en zióh wat d.at wezenlijke aa^ngaat in niets van d-e democraten. Bij d.at wezenlijke is noch het zogenaamd.e fascisile r noch d.e zoge:naamde d-emocratie van d-oorslaggevend-e betekenis . Waar' het om
gaat is'd,it|1 'd-at de partij (fascistisch of d.emocratisch, d.at is om het even) de
kiem in zich d.raagt van partij-heerschappij,'
Elke politíeke parti j , van kl-ein tot groot, wiI alleenheerser z!jn" De eigen
bewegingen van d-e' arbeid.ers d.aarentegen d.ragen d.e kiem in zích va^rt een gezamenlijk beheer van d.e produktiemid.d.elen, hetgeen niet and.ers kan geschied-en d.an on'

,

d.er de meest volkomen d-emocratie

"

Geen wond-er, d.at d.e formel-e parti.j-d-emocratie haay grootste vijand. z:.et in d.e
zelf stand.ige bewegingen d.er arbeiàers. In d-at opzicht =t"r*"r, alle partl jen' met
elkaar overeen, ogenschi jnlijk fascistische en ogenschijnfijk d-emocratische. ' Samenwerking tussen partijen van de ogenschijnlijk meest uiteenlopend.e aard- is mogelijk,

lo -

zoals wij heb.ben gezÍen. Samenwerking van d.e partij met d-e zelfstand.ige beweg:ing
varr de .arbeid.ers is uitge,sloten. Ind.ien de partij moet kiezen, d,an kiest zij , rlaar
wij getoond. hebben, d.e zwartste reactie.
Hebben wij teveel- gezegd., toen wij in d-e aanvang vaststeld-en, dat niet w j-j
het z\trrt maar juist d.e 6nd-eren, d.ie het d.ichtst bij het bolsjewisme, bij het zog'enaamd.e lrkommunismert staan?
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MNTAL jaren geled.en in d.e Verenigde Staten d.e vakbond- van irialter
de Verenigd.e Automobiel-arbeid.ers (,turrited. Auto WorÈers"-U,A.W." ) , met
d.e fabrikanten contrg,cten op lange termi jn af sloot, ontstond er op bred.e schaalonrust bij d.e betrokken categorie van werkers.Reuther had- het d-oen voorkomen alsof hij d.e georganiseerd.e vakbond.sleden het I'kostelijke goed. der social-e zekerheid."
:gebracht had.. De arbeid.eïs waïen vaJr. mening, d.at ze een gans and.er soort van :zekerheid. gekregen had.den. Deze nameli jk, d.at hr:n l-onen onveïaJr.d.erd. zoud-en blijven,
waJcneeï gedurend.e d.e contractperiod-e d.e kosten van Levensond.erhoud. omhoog zoud.en
TOEN EmV

Reuther,

gaan

"
rrContracten
op lange te:rarijnrr, zo zei-d-en Reuthers criticl, rrzijn al-leen maar
in het voord.eel van d.e patroon. Wa,::neer hij goed.e zaken d.oet en behoorlijk war extra winst maakt, verkeren d.e arbeid.ers in een wat moeili jke positie, wanneer zti
via looneisen er naaï zoud.en wiIlen streven tn wat groter stukje vaJl d.e bed.rijfskoek te bemachtlgen. De vakbond. heeft zj-ch nu eenmaal bij voorbaat al- aan hand-en
en voeten laten bi-nd.en. Dat is juist d.e reden, d.at Reuther die contracten - ofschoon ze werden voorgestel-d. aLs een enorm succes zo betrekhelijk gemakkelijk
heeft kunnen sluiten. Zij gaven d.e tru.troons d.e garantie, d.at ged.u::end.e een period.e varr aantrekkelijke d.uur d.e loonkosten een'onverand.erlijke grootheid. zoud.en vorr men
ri of af thans een groothei-d.rwaarvan d.e verand-eringen, omd.at ze op papier ston- d en, precies bekend hlaren. Al- s in d.e praktijk d.e gecontracteerd.'e verhog"ingen maar
schraal- zoud-en afsteken bij hetgeen d-oor d.e arbeid-ers, gezien d.e economische vèrhoud-ingen, af,s 'reohtvaard.igr zou word-en beschouwd., d.an zou d.e vakbond. in ied-er
geval moreel gebond.en zí1n z:-ch van ied-ere acti-e te onthoud.en.rr En wat Reuthers
critici voorzagen is vo1led.ig uitsekomen.
Dezer d.agen hebben wij opnieuw een critisch geluid- vernomen ten aanzien van
langlopend.e contracten. Niet in het verre Amerikarmaar. veel d.ichter bij huis. Het
was afkomstig van d.e heer A. Kloosr' d.e voorzj-tter van het Ned.erl-and.s Verbond. varr
Vakverenigingen.
Gtatrzal- de lezer wellicht bij ztcLtzeLf zeggen, de wond-eren zUn d.e wereld. nog
nietuit" Een vakbond.
sbe s tuur'd-er,
d.ie openl{jkerkent, d.ater
aan langlopend-e contracten grote nad-elen verbonden zijn"
Lezer, de kritiek van Kl-oos wós niet zo verwond.erlijk. Hij sprak in Utrecht
voor een aantal- ond.ernemers; hij had. het niet over nad-elen voor d.e arbeid.ers, maar
over nad.elen voor d-e patroons.
ttwi j l-eventt
i'
t za kan het betoog van d.e heer i(loos word.en samengevat, ttin een
period.e vol- economische onzekerhed.en.Wij zijn geconfronteerd- met bed-rijfssluitingen
en met vermind-erd.e vraag uit het buitenland-" Nou zíe je maar eensrbij zotxt aarzelènde coSrjr-mctuurrwat voor gevaarlijke d.ingen d.ie langfopend.e contracten ztjn, Im'flo,or d.ie lar:glopend.e contracten is
voor d.ertig procent vaf,l d.e Ned.erland.se
_.mers,
werlcaemers voor het volgend. jaar al een loonstjjglng van omtrent zeven procent
vast5elegd" Dat zal zLJn ïepercussies hebben ook voor and.ere bed-rijf stakken. r' AIs
j e d.e l-oonkosten wil drukken ,daar kwam,wat hij zei op neeï, moet j e met d.ie langlopend.e' contracten oppassen. HU waarschuwd-e er ztjn ondernemersgehoor d.an ook na-d.rukkelijk v'oor.
Ioen d.estijd-s in d.e Verenigd.e Staten looncontracten op lange termijn gesloten
:

-17tïd

van opgaa.nd.e conjlulctuur. Toen tegeÍstand.ers van d.ie conwerd.en r r^Ís,s
een
ó!-iuèzéïI,
d.at
de voötdèIën alleen tuaàr sàn de kànt v:ui'dè Étroons uetractëR èr..
ItDat zeggen
d.e
vaJöeweg'i-ng:
nu; maar wacht maar eens
ren, antwoord.d.e d-e
besefweI
conjunotuur omslaat; dan z_ul
voordelen
la,nglopende
contracten
d-e
van

!e!

je

jullie

tot

contraot zal cle patroon d.e lonen meteen gaan d-rukken. Bij een contract
op ]ange terriln is dat een onnogeukheid. Misschien dat de arbeid.ers blj stijgenale
welvaeJt aIs gevolg va,n een te]mijn-overeenkonst wat minder beuren dan ?e bíj telkens nieuwe loonond.erhandelingen uit het vuur zoud.en hebben kunnen slepen. l,laar
dat is dan de prijsrdie ze-betalen voor sociale zekerheid.. ïndien hèt econonische
kliÍ[aat veraÍrd.ert kuffren, bij larglopende contxacten dà gevolgen d.aarvèn niet op
de arbeiders worden verhaald:rr Er zijn mensen, d.ie er in gestonken zijn.
De recle va.rl. d.e heer Kloos;vrijclag 2l november voor het ondernemerdom uit Utrecht en omstreken gehorid.en, taa,t duidelijk zien hoe het tn werkèlijkheid rèt a1e
looncontracten op lange tersdjn g€steld. is,Bij opga,and.e conjurctuur ziji de onderrreners er heef hard vó6r en zegg€n d.e vakbonden tot de arbeiderss 'rDe nad.elen moe.ten ju11ie op de koop toenemen, want 6Ls straks d.e conju.nctuur omsla.a,t. ziin jul1ie het, die d.e vruchten plukJren.rr Iulaar warrré6r de conjunctuur dan ornsla:,t, ja
zelfs rua^nr:.eer d.1e alleen maar aanzelt, d.én zegt de vakbeweging (tot ae onderÍieners): iVan die la.nglopend e contracten moeten julIie af, war:.t Ài-e zijn Íru gevaarlijk en nadelig voor jullie.rVat ze tot d.e arbeid.ers zal zeggen in die situatie
weten we nog niet. Maar we zu]]en het wel spoedig ueten. llaÍmeer KLoos c.s. binnenkort zover zijn, dat ze ook voor de arbej-ders hun smoesje kla€.r hebben.

_fen.Zond.er

NIETS

OM Z ICH OVER TE VERWONDEREN"
ONGEVEER twee jaar geled.en is het, dat d.e heer P, J. Mertens, de voorzitter
van het Ned.erland.s Katholiek Vakverbond-,op een congres van d.e ï.k. a:nbtenarenbond. in Arnhem een l-ans brak voor overhei-d ssubsid.ie voor bepaald.e vakbond.srserkzaamhed-en. Nad.ien is hier een dnd.ere subsid.ie van het vakbond.swerk een tijdlang in het brandpr.mt van de belangstelling komen te staan: d.e ,subsid.lëring'
d.oor d.e patroons" Men he4innert zich wellicht, d.at eï een commis'sie"Van Hengel
is geweest, die zich rnet d.e bestud.ering van het vraagstuk bezig heeft geho.ud.en.
Men zal z.-ch wellicht ook herinneren, d.at d.e d.i-rectie van d.e AKU ztch in 'principe tot betaling van d.ergelijke t'premies'r aan d.e vakbeweglng'berei,d. had. verklaard,
toen eï plotqeling een kink in de kabel kwa.m, doord.at er ontijdig van d.e d.oor d-e
commissie-Van Hengel gevoerd.e be spreki-ngen iets uitlekte. W6t er uitf ekte .r,ras, dat
het kapitalistisch bed.rijfsleven d.e ged-achte heLemaal niet zo, gek vond. en zich bepaaId. niet ongenègen toond.e de vakbeweging op d.ie wijze tegemoet te konlen.
gmd.at d.e lcrnre stie natuurlijk zowel voor d e ond.ernemeïs aI s voor d.e vakbeweg-ang ,uitermate teer was, werd.en - na d-e vroegti jd.ige publicatie aIle bii de besprekingen betrokken partijen kopschuw. Het gevolg was, d.at men over het vraagstllk gedurend.e een maand- of negen bijna niets meer heeft,gehoord..Totd.at op 2J november in d.e krapten een onopvallend en klein bericht verscheen, d.at d-e vakbond.en in d.e textÍelind.ustrie peï jaar f ,OO.OOO zull-en ontvangen vdn d.e Textiel
Werkgeversfed.eratie voor scholing, vo::ming, vooïlichting, algemeen werk en voor
sociale bijstand- en gezinshulp. Het geId. - aldus het van het ANP afkomstig bericht - mag niet gebnrÍkt word.en voor d.e versterking van d.e weerstand.skassen of
rechtstreekse uitkeringen aan d.e led.en.

Wie het bericht ook verbaasd. mag hebben, ons echter helemaal niet! Waarhier te maken hebben is een logische ontwikkeling, d.ie als het ware het
sfuitstuk of zo men wil d.e tbekroningt vonr,t van d-e ontwikkelingrdie d-e vakbeweging in d.e loop van vele tiental-len jaren heef t d.oorgemaakt.Een met d.e burgerlÍjke samenleving vergroeid.e vakbeweging is een instituut, d.at in het belang van
het kapitaal werkt. lilaarom zou het kapitaal daar geen ge1d. voor over hebben? Zo
iets verbazing kan wekken, d.an hoogstens d.it, d.at het er al ni-et veel eerd.er vart
is gekomen.
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L E E U W E N K O O Ï.

IOEN EEN DIK JAAR GEIEDEN And.ré Kloos d.e voorzittershamer van het NW in d.e
hand. ged-rukt kreeg, toen schreef in het veertj-end.aags kad-erblad- vart d.eze oirganisatie (t'D" Vakbeweging", nummer vaÍl 26 oktober 1965) een zekere E. Nuwer in zijn
vaste nrbriek ttOnd-er ons gezegd.rt d.e volgend.e passageB
rrf oen een vrouweli jk familielid- onlangs A. Kloos ontmoette
, zeí zLJ
verted-erd-: rGut, wat een leuke jongen is d.at. I Zo ziet men d.at ook hier
d-e schljn weer bedriegt. A" Kloos is namelijk lang niet altijd- een leuke
jongen. Meermaf en heb ik mij eïover verbaasd-, d-at iemand. met zot rr zachtd.ie zo net in het pak steekt en zot rt vroli jke kuif
aard.i-g uiterli jkr
heeft t zo vasthoud-end- en zo rad-icaal- kon ztjrt.tl

Ilíij ztjn eïvar1 overtuigd.rdat d.e ond-erneners, d-ie verenigd- z\n in het d.epartement Utrecht van d-e lvlaatschappij voor NijverheÍd en Handel , d.it oord.eel- van E. Nuwer ni-et in a1l-e opzichten zul-Ien ond.erschrijven en eerd-er geneigd. zullen z,..jn om
d-iens vrouweli jk familielid. geli jk te geven. Nu Kf oo s op 25 november j .1" in hun
mid-d.en is verschenen om samen met hen te lr.rnchen en vervolgens voor hen een causerie te houd.en, kost het ons weinig moeite ons hun reactie voor te stell-en:
trNet in het pak? OngetwÍjfe1d- en zeker niet mind-er net dan het onberispelijke
maatkostuum van d.epartementsvoorzttter mï. B. van Keulen . Zaclttaard-ig? Ja, en bepaald- niet aIleen van uiterlijk.Maaï radicaal-? Daarvan is ons niets gebleken.'r
Toen André Kloos om vijf minuten voor één opstond. van zin plaats aan tafel
tussen d-e voorzttter en d.e Utrechtse burgemeester De Ranitz om achter de voor
hem gereed.staand-e l-essenaar te komen, waren ztJrr eerste woord-en d,à6r, d.at hij ztch
als vakbond-s'bestuurd-er rrin het ho1 van d.e leeuwrt gewaagd- had., maar dat hij het
had- aanged.urfd., omd.at men hem alti jd. vertel-d. had-, d-at l-eeuwen mak waren, wanneeï

zrj pas gegeten had-d,en.
De tt.l-eeu\.Jenrr lachten en constateerd-en vervolgens, d-at André Kloos zo mogeh.jk nog makker was d-an zti. Zo €rr wat ons overigens ónwaarschijnlijk voorkomt, nog
enkel-en in het gezelschap waren, d-ie hirn manen geschud. of gegromd. hadd-en bij het
lezen van d-e convocatie rwaarmee d.e spreekbeurt van een vakbond.sbestuurd-er aangekond.igd. werd- rzu-llen zlJ wel spoed.ig aangenaam getroffen ztjn geweest, toen zrj vernamen, d-at ó6t and-r6 Kloos een loonkostenstijging van 5c/o boven d.e loonkostenstijging in het huitenland. een "5/--verslq_shlsrin€" noemd-e. idog geruster werd.en z;j even l-ater, toen d.uid-elijk te bespeuren vie1, d-at óók voor And.ré Kloos eenr?loonexplosie, zoals d.ie va:r het jaar 1964" iets was, d.at alsjeblieft moest word.en
vetmed-en. Zo er in het gezelschap trleeuwentr waren, d-ie door d.e maaltÍjd in |tTivoLi'r nog nlet verzad-igd- waren, dan moeten ook z;:--J'boch spoed.ig mak geword-en z:- jn
d.oor het geestelijk voer, d.at And.ré Kloos hen voorzette.
Lied-en, d.ie nog in het vakbewegingssprookje geloven, z;Llen het misschien
hoogst ongepast vind.en, dat d-e voorzitter van het II\IV gaat lunchen met ond-ernemeïs. Wijrd-ie de vakbeweging nuchtercler bekijken en in haar slechts een met d.e kapitalistische maatschappij vergroeid.e organisatie zteÍt, vind.en er niets abnormaals aan om tn man als Kl-oos ztcLt in een gezelschap van ond-ernemeïs z6 gemakkeliik te zlen bewegen. Ind-ien er in d.eze leeuwenkooi aI vreemd-e eend-en waren, dan
behoord-e d.aartoe in ied.er geval niet And-ré Kloos. Wij kururen d-an ook volled.ig begri jpen, d-at voorzitter mr " B, van Keulen aan het slot van d.eze l-r-mch-bijeenkomst
het NW fel-iciteerd.e ttmet zot rt voorzttter'r en dat hi j hem - uit d-a;rk voor het
gesprokene het embl-eem van d-e lvlaatschappij voor Nijverheid- en Handel schonk. De
heer K]oos had het verd_1end_"
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ONS EtrRStE artikel- over d.e positie varl d.e Amerikaanse vakbewegrng ( "Daad. en
Ged-achtetr van okt. j .1. ) Uesloten wi j met een uitspraak van een zekere Pau-l Ja
cobs, d.ie in d.e Verenigd.e Staten bekend.heid. geniet als een schrijver over vakbond.sproblemen. rrSj-nd-s d.e tweed.e werel-d.oorlog'r s zo heeft hfj gezegd., Ithebben d-e
Amerikaanse vakbond-en onaf gebroken óén lijn getrokken met d.e ond-ernemers.rt Enkele
voorbeeld.en van d.ie houd-ing hebben wij dà vórige maal reed.s geg'even: Wij wiLLen

er hi.er nog een paar bijzond.er interessantgrkarakteristÍeke staaltjes à,arr toeToen d.e bekend.e John L. Lewis in het mj-d.d-en van d.e dertiger jaren een d-er
bekend.ste med.eoprichters van het Committee for Ind.ustrial Organi zation, d-at na
d.e oorlog weeï in d-e beruchte A-ureri-can Fed-eration of Labor is opgegaan - in 1952
ond.erhand.elingen moest voeren over tn ni-euw collectief contract 1n d.e Amerikaanse kol-enindustrie , verzochten d.e mijnei-genaren uit d-e zuid.elijke staten hem of hij

aklcoord. wil-d.e gaan met een d.ried.aagse werkweek. Het verzoek hield. verband met d.e
mechanisatie van de kolenmljnen, d.ie bij de kl-einere ond-ernemingen in het zuj-d.en
nog lang niet zo ver was voortgeschreden als in het Noord.en. Hand.having van d.e
onverkorte werl«reek zo1t, volgens d-e zuid-elijke mijnd.irecties hun noordel-ijke, gemechaniseerd-e conctrrïenten in staat stell-en zul-ke grote hoeveel-hed.en relatief goed.kopere kolen te prod.uceren, d-at zli in het zuid.en hr:n putten we1 zoudeR kunnen
sl-uiten. f nd.ien John Lewis, zo verklaard-en zlj t ztch voor een kortere wer]finreek
uit zov spreken, dan waïen zLJ van him kant bereid. a1lerIei and.ere eisen van d.e
vakbeweging in te wil-ligen.
Yan-aelf sprekend. waren d.e eigenaren van d.e gemechaniseerd.e en geautomatiseerd.e mijnen in het noord.en g6én voorstand-er van werktijd.verkorting. De mechanisatie
\^Ias tot stand. gekomen d.oor mid-deI van enonne investeringen. Dat wi1 zeggen, d.at
het constante kapitaal in d-e betrokken ond-ernemingen via akl«,rmul-atie buitengewoon was toegenomen. Wild.e men voorkomen, d.at d.e winstvoet aaJlztenlijk zorl daIen,
d.an moest er natuurlijk uit al-le macht kol-en word-en ged.olven, dat betekent: meerwaard-e word-en geprod.uceerd..

0m de rentabiliteit der in hun bed.rijven belegd-e kapitalen te verzekeren
moesten d.e grote mijned-genaïen zich wel verzetten tegen d-e wens van d.e kleinerd.ie
tot hun stand.pr.mt ulteraard. gekomen waren, omd-at d.e concuïrentie van d.e grote en
mod-ernere, oftewel goed.koper producerend-e mijnen, hen met d.e ond.ergang bed.reigd.e.
Zíi lieten er tegenover John Lewis geen twijfel oveï bestaan, d.at bij onverkorte
ha^rrdhaving d.er bestaand.e werkweek d.iverse - da,:r mi-nd.er rend.abel word.end.e mijnen
gesloten

zoud-en word-en.

BU ztJri beslissing liet Joirn Lewis ztclt geenszins door het belang van d.e arbeid.ers leid.en.Hij koos in het belang van d-e vakbond. - de kant van de grote ond.etnemers. Dat betekend.e voor tal van mijnwerkers in het zuid.en het spook vari d.e
werkloosheid., d.ie spoed.ig een ïealiteit werd..
Natuurlijk liet John Lewis niets achter:v,rege om het z6 voor te stel-l-en alsof
hI zj-ch wel d.egelijk d-oor het arbeid-ersbel-ang had Laten l-eid.en. De zuid.elijke mljnd.irecties had.d.en ztch nameli jk bereid- verklaa,rd. secr:nd-aire arbeid.svoorwa€,rd-en te
verbeteren, maar de noord.elijke mijneigenaren stel-d.en hogere lonen in het voomitzickrt. Dat was natuurlijk boerenbed.rog. Het was d-uid.elijk, dat bij een langere arbeid-stijd. d.e }onen hoger zoud.en zrjn. Bovend.ien was het zo t dat d.e noord.elijke mijndj-recti-es bereid- waïen geweest voor een onverkorte werlcweek d-e prijs te betal-en
vaJl' bepaald.e premies, d.ie in sociale fond.sen van d.e vakbond. zoud.en word-en ge-

stort.

Men zou kunnen d-en-Icen: nou ia, die hogere lonen, d.at sproot logrsch Íoort
uit mechanisatie en langere werktijd.. Maar die sociale fond.sen, d-at was d.an ten-

.-: dv

--

minste nog iets.. Víie zo red-eneert slaat het feit, d.at niet d.e mijnwerkers-maar d.e
bond. van d.ie premies profiteerd.e gemakshalve maar over. En hij slaat bovend.ien I t
feit over, d.at Iewis met d.e noord.elijke d.irecties een overeenkomst sloot, waarÍn
stond., d.at d.e premies wat betreft d.e hoogte d.aarvan afhankelijk waren van.-d.e hoeveelheid. ged.olven kol-en. Een contract derhalve, d.at niet slechts d.e arbej-d.ers
geen enkeL vóórd-ee1 bracht, maar integend-eeI hun al-feen maar na d. e 1e n berokkend.e

"

Het il-lustere voorbeeld. van d-e grote ond-ernemersvriend. Lewis.werd. d.oor and.ere vakbond.sleid-ers nagevolgd-. Soort5elijke overeenkomsten met technische verschill-en uiteraard., d.ie uit de aard- van het bed-rijf voortvl-oeid.en - werd.en even-

eens afgesloten d.oor Harry Brid.ges vgn d.e bond van zeel-ied-en aan de Amerikaanse
westl«rst. In de auto-ind.ustrie gebeurd-e iets d-ergelijks, ztj het d.at d.e tacticus
Walter Reuther d-e tekst van het contract allemaal- wat voorzichtiger liet opstel-,
l-en. Het ond.ernemersbel,ang \^ras niet zó d.uidelijk ztc\ttbaar, Niettemj-n verlóend.en
d.e vakbond.en in d.e automobielind.ustrie hun vo11e med.ewerlcing aan een ïeorganisal
tie van deze bed.rijfstak en toen daarover bij de automobielarbeid-ers duidelijk tekenen van ontevred-enheid. zichtbaar werd-en, gebruikten d.e bond-en d.e "vakbond-sdisciplineftals wapen om d-ie ontevred.enheid- te breken. Zelfs het trad.itionele recht
van d-e Amerikaanse arbeid.ers om overwerk te weigeren werd. d-aarbij d.oor d.e vakbond.en met voeten getred.en"

voor hun d.i=ecte belangcn strijd.end.e

EEI{ POLITIEI( IDEALIST.

De 90- j arige C-r . id o van Rave steyn ,
een d.er med-e-opri-chters van tt weekblad- tt,De Tribunerr , een der s tichters
van d.e SDP, die zich in 1909 van d.e
toennialige SDAP afscheid-d-e zegt in
een interview met "Vrij Ned-erland":
: I'AIs jong stud.ent geloofd-e ik in
een soci-alisme, d.at een nieuwe maatschappi J zov brengen. . .rt ttAls ik terugdenk aan d-e tijd- na mijn d.issertatie (lg,Oe) toen ik weer ging deelnemen aan I t werk van d.e afd.el-ing Rotterd.am I, toen kreeg ik aI sterk d.e
ind.ruk, d-at er geen 'revol-utionaire
arbeid-ers Iid. waïen, maar d.at het
hen al1een ging om bepaald.e verbeteringen in de maatschappij, terwijl wi j
intellectuelen, natuurLijk clachten
aan d.e revolutie in d.it .i-and.. . otl
Duidelijker kan het, menen wij, moeilijk gezegd. word-en.De arbeid-ers vochten voor maatschappel,ijke verbeterinBenr d-e intel-l-ectLr.elen d.roomd.en van
d.e revolutie , en d-ie intel]ectuelen
geloofd.en ook, dat het social-isme de
nieuwe maatschappij zou .brengen" Zou
men d.ie intellectuelen d,estijd.s verte1d. hebben, d.at de ,nieuwe maatschappij n i e t gebracht word.t d-oor het
zogenaamd-e rrsocialismerr maaï nu net
precies d-oor d-i.e, helemaal niet so-

ciali-stische of reyolutionaire,

ma,ar

arbeid-ers, d.an zoud-en d.ie inte]lectuelen gelc hebben staan ki;ken en eï
wel- niets van geloofd- hebben, zoals
clr . Van Rave steyn er nu nog s teed.s

niets varr. gelooft"
Voor Van Ravesteijn is de nieuwe
maatschappij een zaak van het socialisme en - zegrt hij
het social-isme
is d-ood- en met d.'e arbei-d.ers kan men
all-es

d.oen.

het zogenaa^md.e rrsocialisme", d-ood. is, daar kon hij we1 eens
gelijk in hebben.Al s hij tenminste onder ItsociaLi snerf verstaat een zaak1e
van politiek geschoold.e inteLl-ectue1en, d.ie d.e pas aangeven. Dat past
niet meeï in In tild, waarin er voort-

Nou,

d.at

d-urend. sprake i s van zelf stand.ige arbeid.ersstrijd.. Maar d.at je met d.e arbeid-ers al1es zcu kurlnen d.oen, d.6t
is een sprookje. Laat Van Ravesteyn
d-aarover zljn licht maav eens opsteken bij ir. J.van Zwet varr Werkspooï.
Overigens: al-s je leest in d.at interview hoe d.e bolsjewistische intellectuelen (met inbegrip van Van Rave-

steyn)

eenvoud-ig

alie vergif uit

d.e

keuken van het Kremlin voor zoete

koek slikten, d.ie krijgt eerd.er een
gans ónd"ere ind.ruk: niet met d.e arbeld-ers, maar me.t politieke id.ealisten van het inte1lectuele type ku-nnen ze (aaar in Moskou of waar d.an
ook) al-tes'd-oen.

