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OUDE EN NIEU!ùE ARBETDERSBE}IEGING

"Tegenwoordig drukken sociaListen zich in kapitalistische begrippen
uit en ñanteren kapitaListen socialietische begripp'en. Dat is het reeul-
taat van een .lange ontwikkeLing, díe de oude arbeidersbeweging zeLf-op
gang heeft gebrachi. O. arbeiderileiders van gisteren en vandaag zijn niet
ãe iertegenwoordigers vari een arbeidersbewegíng, maar van een kapitalisti-
sche bewãging van arbeiders... Inwezen ís de geschiedenis van de oude ar-
beídersbeweging de geschíedenis van de kapítaListische markt... IIet was er
die bewegíng on t" ãoeo, de zogenaande kapitalístische marktwetten in het
voordeel vao d. waar arbeidskracht te laten \i¡erken. Kollektieve akties wa-
ren er op gerÍcht zo hoog nogelijke Lonen af te dwingen. De op die nsnier
verkregen ãkonornische nacht moesË door sociaLe hervorningea worden veilig-
gestelã. Aan de andere kant versterkten de kapÍtalisten hua georganiseerde
kontrote over de ¡narkt om zo hoog mogelijke ¡uinsten te behaLen.Daarbíj na-
nen kapitaaL en arbeid ten opzichte van elkaar de positie van opponenten
in, maar tegetijkertíjd hadden kapitaal en arbeid ook een gemeenschappg-
tíjtc Uelang.- Beider optreden begunstigde de monopoListische reorganisatíe
dei kapitalistísche samenleving. In werkel.ijkheid was het zo, dat zietl. zo-
weL achter de handelingen van het kapitaal als achter die van wat men de
arbeidersbewegíng noemde, de expansiedrang van het kapitaal. verborg. Poli-
tiek en streven van de oude arbeidersbeweging werden bepaald door het ka-
rakter van het produktiestelsel.... Dê !ùetten van de kapitaListische markt
kunnen nanelijk niet ín rE voordeel van de arbeidende klasse r¡orden aange-
wendronverschiLlig welke betekenis zij voor ütinsten of verliezen hebben eo
hoe ze ook door vãrschillende belangengroepen mogen worden genanipuleerd.
De nensen worden niet door de markt gekontroleerd en niet de narkt bepaalt
wat voor naatschappeLijke verhoudingen er heersen.De maatschappel.ijke ver-
houdingen ¡¡orden bepaald door de omstandígheid, dat een bepaaLde groep in
de naaischappij ín het bezit ís van de produktieníddelen en beschikt over
de niddelen tot onderdrukkíng.De situaties op de markÈ begunstigen het ka-
pitaal. Is dat een keer niet het geval, danwordt de situatíe veranderd...
On het kapitalisme oañref te lrerpen zíjn akties vereist, die niets te maken
hebben net de verhouding waarin kapitaal en arbeid op de kapitalistische
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mårkt tegenover elkaar staan...De oude arbeidersbeweging beperkte haar ak-
tíviteít binnen het raam van de kapitalisËische struktuur...'o

Ðít stond vele jaren geleden al te lezen in een opstel over de Duitse
socíaList Otto Rühte, díe $¡eliswaar in de oude arbeídersbeweging opgroeide,
of Liever gezegd, die opgroeide in haar idffiwereld - nant hij hield zich
van partijen en organisaties altijd verre en bLeef, zeLfs wanneer hij er
toe behoorde toch een buitenstaander - maar die desondanks een van de pio-
niers van de nieuwe arbeidersbeweging werd, voor zover men dan aLthans bíj
de níeuwe arbeidersbeweging van píoniers spreken kan.

Het opsteL dat wij op hetiffibben r¿erd geschreven door Paul l.{at-
tick, die zich daarin en vooral in de aanhef ervan, van een nogal noeil-íjk
theoretísch 'ojargon" bedientrmaar die wij daarom zo uitvoerig hebben geci-
teerd, omdat de ber¡uste passage een opvatting weerlegt, die wijdverbreid
ís in heel wat, soms sËerk van eLkaar verschíLLende, zogenaamde "lLnkse'l
milieus. Ìrle hebben uiteraard de o zo gangbare opvatting op het oog, dat de
oude arbeide¡sbeweging verworden ís, gedegenereerd, zoals er wel wordt ge-
zegd, of r¡el in de burgerl ijke sanenleving geintegreerd. Voor zover er in
die nilíeus over een níeurve arbeídersbeweging wìidt gesproken, wordt daar-
onder meestal niets anders verstaan dan de oude beweging zoaLs zij in haar
jeugd zou zijn geweest. En om het hier maar meteen te zeggenrmeestaL ¡¡ordt
daaraan dan ook nog toegevoegd, dat de níeuwe arbeidersbewegíng een no_od-
zaak is. De betrokkenen-zijn-ervan overtuigd,dat die nieuwe àrbàiaersffie'-
ffi zoals zij haar opvatten, er dien-Ê te komen, dat wíl zeggeni díent te
Èomen voLgens hén, omdat zij nu ffi-a'aL van de praktíjken der oude arbei-
dersbeweging met afschuw zijn vervul"d.

I{anneer men hun die aldus denken er op wijst dat de níew¡e arbeiders-
beweging er niet dient te komen, doch dat inpLaats daarvan haar komet íets
onvermijdelijks isrTãn wordt men onniddellijk aangestaard met een gezícht
dat de oppersüe verbazing uitdrukt, een gez icht zoals ienand zet wanneer
hij pLotseling een hem voLstrekt onbekende taal hoort spreken. Wanneer men
er dan ook nog aan toevoegt, dat voor enige afschuw van de oude arbeÍdere-
beweging geen enkele grond best,aat en dat aG-Eeweging bepaaLd niet gede-
genereerd of verworden is, dan heeft men met,een de vo1le zekerheid, dat
men totaal wordt mísverstaan.

Dat hele misverstand spruit hieruít voort, dat de oude arbeidersbewe-
gíng volstrekt verkeerd wordt beoordeeld. Zij wordt geideaLíeeerdrer wordt
een totaal vertekend beeld van haar jeugd gevormd, er wordt terug verlangd
naar een verleden, dat er r¿eLbeechour,¡d nimer is geweest. Dat is het lûaar-
op in tt hier gebrachte cítaat door Mattick wordt gewezen. Het ís nÍet zo,
dat de oude arbeidersber¡egíng vroeger "goed" was en later "slechç" is ge-
worden. I,fe ¡villen daarmee niet zeggenr-ãat ãij niet aan verandering onder-
hevíg is geweestrmaar die verandering is een natuurLíjk proces gehreest! er
is datgene uit gegroeid wat er van het begin af aan heeft ingezeten.

Mattick zegt het misschien waË geleerd, hij zegt het niettemin toch
bijzonder duídetijk:de oude arbeidersbeweging !ùas een kapitalistische be¡¡e-
giigenhetonbet'Í"tbar"feítdatzíjhaãtge'o'.eI.edffiers-
kLasse rekruteerde verandert daaraan niets. I,líe onder socialisme iets an-
ders wil verstaan dan rt profiteren van de kapitalistische marktverhoudin-
gen op een gegeven ogenblik, díe kan tot geen andere konkLusíe komen dan
dat de oude arbeidersbewegíng nimer socialistisch is geweest en die moet
- zodta hij van dat gezichtspunt uít naar de geschíedenís van de oude arbei-
dersbewegÍng kíjkt - tot de konklusie komen, dat l"lattíck vol.komen get-ijk
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met het accent op derge-
tevens bepalend ing van

de oude arbeídersbeweging. Een ext reme vorm van het loonoverleg ís de z,g,

heeft net zíjn bewering, dat haar geschiedenís de geschíedenis van de ka-
pitalistische narkt is.

hoe valt het te verklaren dat díe oude arbeidersber¡eging ooit geidea-
liseerd kon worden en nog altijd geÏdeal.iseerd wordt? Het antwoord ís erg
åenvoudig aLs men haar gãschieãenis maar eenmaal zó opvat als rt door Mat-
tíck worãt gedaan. De ðchijn clat de oude be¡¡eging in het verleden nrat án-
ders was dan nu wordt alleen maar daardoor gewekt, dat de vrije kapÍtal'is-
tische markt van het verleden koLossaal, aan betekenis heeft ingeboet. Dat
is alles. IIet is weínig en tegelíjkertíjd veel.

Mattick órukt dat zo uit, aat hij van een monopolistische reorganisa-
tíe der kapitaListische samenleving spreekt" Men kan het ook verduidelij-
ken uet een eenvoudig voorbeeld. In het verleden werd de hoogte van het
arbeidsloon bepaald door het tourùtrekken tussen kapitalisten en arbeiders.
In rt heden l¡orden de Lonen niet op die wijze vastgesteldrmaar door datge-
ne ¡¡at het loonogglggr
lijke veranãã?l-ng !Ías

oveTLeg wordt genoemd. Een
voor-ðe zogenaamde verander

peleide loonoolítiek.g--*@.
Die vormt een onderdeel van wat ¡¡eL al's seleide eko-JÉ+æ

er-de ekonoml'eNíet zelden r¡ordt daarbíj dan díe gel
ãllñen stuk "socialistische" ve¡r^rorvenheid voorgesteLd, ofschoon zij niets
anders is dan een bepaalde kapitalistische ordening etr, voor zover het om

de geleide LoonpolitÍek gaêt, om eeo ordening of reorganisatie van de ver-
kool van de ar¡ãiaskrachl, die van de bestaande kapitalistísche produktie-
veriroudingenrwaarbinnen bezitters van kapitaal tegenover bezitters van ar-
beidskracñt staan, het onontkoombare gevolg is. Maar wanneer een bepaal'de
methode van verkoop van de arbeídskracht In stuk socialisme wordt genoemd,

wat wiL dat dan aoã"r, zeggen dan dat - get ijk l4attíck schreef - de u'socia-

listen'r kapitalistische begrippen hanteren of omgekeerd?
Is deze hele kr¡estie, de *rra"g of de oude arbeídersbeweging nu r¡él of

níet een arbeidersbeweging, of andãrs gefornuleerd, wéL of niet.sociaLis-
tisch was, dan zo belaãgrljt, za!. men vragen. Ons anÈwoord luidt: wÍs en

waarachtigr Ðe reden dãarvoor ís deze, dat de kijk díe men,op de oude ar-
beidersbeõeging heeft, bepaLend is voor de kijk die men op de,-níewre bewe-

ging van de-arteiders heeft. En we schrijven hier met opzet-"níeutue bewe-

iio! .r.n de arbeiders'r omdat door de niãuwe arbeidersbeweging z6 en niet
ãn¿ãrs te definiären het verschíl tussen oude en nieuwe beweging het dui-
deLijkst wordt aangegeven'

De kíjk die nãn-op de oude arbeídersbeweging heeft, zeiden we, is van
de aLLergróotsre ínvloãd op de kijk die men op de níeuwe arbeídersbewegíng
heeft. no dat is in z6 stãrke mate het gevaL, dat zonder overdrijving kan
worden gesteld, dat de bepaaLde kíjk die iemand op de.oude arbeidersbewe-
gíng heãft, er toe kan Leiåen, dat híj de nieuwe arbeidersUewegile- in het
iehãel níei zíet. I,lant de nieuwe arbeidersbewegingrmen vergísse zich daar-
õntrent nietll s er al, ook al Ligt zij dan nog ín de wíndselen. Zij is
overal dlaâr, Lraar arbeiders zelfstanãíg optreden, zéLf handeLen, zêl-f be-
slissinger, ,r.t o, zêlrf de vormen van hun aktie bepalen, zích nÍet door wie
of wät õok laten betutteLen. T{ant overal waar dat het gevaL is, is er een

beweging van de arbeiders voor een arbeidersbeweging in de pLaats getreden.
-noã kont het nu, dat door maar al te velen de haar weg zoekende be-

weging der arbeiders niet aLs de nieuwe arbeidersbeweging wordt verstaan?
ttei kõ¡rt door hun venpachting, dat de nieuwe arbeidersbeweging er ongeveer
z6 uít za1' zíen aLs de oude arbeidersbeweging er volgens hen lang geleden
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noet hebben uitgezien.Zij herkennen de beweging der arbeiders niet, als een
nieur¡e arbeídersbewegíngromdat zíj zíeh de nieuwe arbeídersbeweging anders
voorstelLen dan zíj er in r¡erkeLijkheid uit ziet; ondat naar hun mening de
nieuwe arbeídersbewegíng er ook anders zou behoren uit te zien.

Jammer voor hen-dai, zal men wel.Lictrt-ñÏñ-uchter en lakoníek wiLlen
konstateren. Daar zou weiníg tegen in te brengen zíia, r¿are het niet dat
zij, die zich de nieuwe arbeidersbeweging als een wedergeboorte van de ou-
de arbeidersbeweging van weleer voorstellen, als gevolg van díe waanvoorr-
steLling voortdurend bezig zijn de arbeiders in feíte voor het karretje
van de oude arbeidersbeweging te spannen, hetgeen er op neer komtr dat zij
de arbeiders in het kapitaListische tuíg wiLLen spannen. I{ant of men nu de
bestaande oude arbeiderebewegíng aanprijst dan wel de oude arbeidersbel¡e-
ging van weleer: het blijft een kapitalistische bewegíng, die wordt aange-
ptezen.

Nu is het geLukkíg zo, dat het rad der geschíedenis niet kãn worden
teruggedraaíd. Hoe hard de diverse o'linkse" voorhoedegroepen en hoe hard
naatschappij-krÍtische ber,regingen of stromingen zich ook inspannen, zii
kunnen de oude arbeidersbeweging haar geschiedenis niet nogmaals laten
schrijven en zij kunnen haar niet van voren af aan laten beginnen. AL was

het alLeen ¡nâar omdat de kapitalistisctre verhoudingen dat onnogelijk maken.
Maar rt is wel- zo d,at met dergelijke inspanningen de nieuwe arbeidersbewe-
gÍng een sÈok tussen de benen wordt gegooid. Nu behoeft men zich daar uí-
ieraard niet âL te ongerust over maken. De jonge beweging der arbeiders
zal weL over die stok heenstappenrhem mogelijk ook stuk trappen. Juist om-
dat het gaat om een beweging dÍe zich niet betutLelen Laat, zaL zíj er weL

niet al te veel hinder van ondervinden.
Maar wíe zich een inzícht wiL venuerven in het verschil tussen oude

en nieur¡e arbeidersbewegíng, het wérkelijke verschil., zoaLs zich dat voor
onze ogen voordoetrdie zaL het wezenLijk karakter van de oude arbeidersbe-
weging dienen te verstaan. Zo niet, dan bestaat het gevaar, dat hij onder
nÍeuwe arbeidersbeweging iets verstaaÈ dat aL zo oud is aLs het kapítalís-
me zelf , iets dat met dat kapitaLism:-::ltt"keLijk is verbonden.

EEN ITTSTORISCHE VERGISSING

De heer S. Poppe jr., voormaLig vakbondsbestuurder, sympathisant van
de maatschappíj-kritísche vakbewegíng en Ka¡rerlid, heeft dezer dagen het
kabinet-Den Uyl "een historísche vergissing genoend", Een hístorische ver-
gissing van wie? Niet van het ondernemerdom ín eLk gevaL. De heersende
[lasse wist zê'er goed waË zij deed toen zij, ín een periode van ernstíge
noeilíjkheden op politíek terrein en staan voor een terugLoop van de eko-
nomische konjunktuur, haar lot aan de huidige premier toevertrouwde, of om

het woord te kiezen, dat sedert de jongste kabinetsformatie opgeLd doett
toen zij hem gedoogde

treã expeiffias het voor haar allerminst, noch een sprong in het
ongewisse.De partij waarvan hij de exponent is heeft zich ook in rt verLe-
den al eens ttaan het roer van de staat" bevonden, zoals dat heet¡ mogen

doen alsof. zíj de koers uítstíppeLde, die ín r¡erkelijkheid door het kapi-
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taal is uítgezet.
Het gíng daarbij om een oude truc díe ook in het verl.eden al herhaal-

detijk is toegepast. Steeds Ì{anneer het de ondernemers slecht gaat of r¡an-
neer ernstige hínderpalen opdoemen, mogen de zogenaamde t'socíalisten" de
kastanjes uít het vuur halenrdat wíL zeggen de írnpopuLaire maatregeLen ne-
men, die - naår er wordt verondersteld - de massa eerder van hén zal sLik-
ken dan bijvoorbeeld van een I'liegeL, een Aantjes of een Andriessen. IIet is
om precies dezelfde reden dat aan de overkant van de Noordzee een z.g, At-
beidersregeríng aan het be¡¡Índ is.Het ís om precÍes dezelfde reden dat zoo-
wel Groot-Brittanniåi als Nederland of somige andere Landen "socialistisch'l
geheten regeríngen hebben gekend. Slechte ervaringen heeft de heersende
klasse daarbij nismer opgedaan. Het ziet er ook bepaaLd nÍet naar uit, dat
zíj zíc}:. dítnaal heeft vergist.

Maar de heer Stan Poppe jr. heeft het anders bedoeld. Hij heeft niet
willen beweren, dat het optreden van het kabínet-Den UyL een hístorische
vergissing van het ondernemerdom was, nee hij heeft met tthistorÍsche" ver-
gissing bedoeld, een historische vergissing van de Partij van de Arbeid.

In weLk opzícht vragen wij? Het kan bijna niet anders of de heer Pop-
pe bedoelde het zo, ð.aE de PvdA, eenmaal regeringspartij zijnde, toch min-
der van haar t'social.istischil program heeft kunnen verwezenlíjken dan zij
Ëevoren verondersteLde. I^felk socíaLiscísch program?, vragen wij. De PvdA
hééft geen program, daÈ ook maar enige sociaListische elementen bevaÈ, zij
heeft krachÈens haar (burgerlijke) partijstruktuur niets met socialisme te
maken. Zo de heer Poppe dat meent, dan ís dãt de historische vergissing'
liever gezegd: de ónhístorische blunder die híj naakt.

Als het zíjn redenering ís dat het kabinet-Den Uyl, achteraf bekeken,
toeh ninder ttsocialisme" tot stand heeft kunnen brengen dan hij dacht, dan
kan alleen maar worden opgemerkt, dat Den Uyl er nooit op uít ís geweest
om ook rnpar het kleinste stukje socialisme tot stand te brengen. Voor zo-
ver er ergens van een vergissing sprake is, ís het deze, het (Progressieve
en moderne) kapitalÍsme van Den Uyl voor iets anders dan kapÍtalisme aan
te zien of te veronderstellen dat kabinetten die door het kapitaal "ge-
doogd" worden, de kans zouden kríjgen socíalístische veranderingen van de
naatschappij door te voeren. ltaar het kabínet-Den Uyl overígens niet naar
streeft "

UET NVV EN DE MAATSCHAPPELIJKE ORDE

In een van de jongste nutûmers van ttDe Vakbeweging", het officieel;'or-
gaan van heÈ NW (¡se bedoelen rt nwmer van 19 februari j.1,) komt',eeniin-
terview voor met NW-voorzítter lüim Kok. tlet gaat over de maatschappelijke
orde, over de kijk van het NW daarop. AanLeiding tot dat gesprek ís een
komende dískussie binnen deze vakcentraLe over dat probleem en over die ví-
sie. Ter voorbereiding van die gedachtenwísseling is er een dískussiestuk
samengesteld waarin de ¡¿ensen van de vakbeweging over de toekomstige naat-
schappelijke orde zijn geformt¡leerd. De wensent Het gaat om een soort van
verLangLÍjstje. De vraag hoe de nåatschappíj zich ontwikkelt, weLke krach-

=:
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ten er in werkzaam zíjn, welke perspektieven dat opent en wat men op grond
van de werkelijke ontwikkel-ing nag verwacht,en, dat aLles wordt door 1t NW
volstrekt buiten beschouwing gelaten.Het is dus alLenaal erg ideaListisch.
Althans wat de methode betreft.Van de wensen zãLf kan dat niet gezegd wor-
den" I'líe de naãffiã-p'pelijke orde waar het l{W naar zegt te streven op de
keper beschouwt, die komt tot de konklusie, dat de nieur¡e orde, die het
NW wil, eigenLijk níet verschiLt van de bestaande orden die het NW zegt
niet te willen, naar waarmee het overígens voortreffelijk sanenwerkt.

Dat de nieuwe 'orde zoaLs het NW die wenst in feite níet van de huí-
dige verschilt, is bepaaLd niet ali.een maar een bewering van ons. In het
bewuste intervíew wordt het door l,,Iinr Kok toegegeven. Hij zegt: trAls ¡se het
aLlemaal organiseren zoals het ín het diskussíestuk wordt aangesneden r¡eet
ík niet of we dan een ander maatschappelijk steLsel hebben of dat hte ge-
woon zijn doorgegaan op de r^reg waar we al jaren op zitten.

ttlaten r,ret', voegt Wim Kok er aan toe, "níet kiften over de baam. Dat
zuLlen de etíkettenplakkers weL doen. Het beLangrijkste vind ik dat je in
de situatíe komt dat de mens niet meer door tt kapitaal. wordt beheerst...'o

Klinkt dat even goed of niet? Het NVV streeft naar de opheffing van
de kapitaalsverhoudíng en naar de opheffing van de loonarbeid zou ie zo
zeggeî. Nee hoor, helenaal níet. Wirn Kok verklaart nadrukkelijk, dat 'rde
ondernemersfunktie niet overbodig wordto' en dat het er om gaat "niet aL-
leen heelhuíds uit de ingebakken botsingen te komen maar ook om het ver-
zoenen van het ogenschijnlijk (') tegenstrijdige eLementen." Een kapita-
Lístische goochel.true dus. In de maatschappij die rt NVV wiL zijn de tegn-
steLLingen niet opgeheven, naar verzoend en het ondernemerdom zal de ar-
beidersklasse evengoed aantreffenaffi In weLk opzicht is er dan sprake
van een andere maatschappelíjke orde? In geen enkeL opzicht? Het gaat om

dezelfde orde, die alleen maar een nieur¿e orde wordt genoemdr Wie zijn nu
eigenLijk de etikettenplakkers? De kriticí van het NrfV of de NW-bestuur-
ders zelf

MIJNI,IERKERSSTRTJD IN DE V.S.

Zogenaamd waterdichte systemen, die zijn opgezet en ontwikkeld om ar-
beidersverzet onnogelijk te maken, blijken ín de praktijk niet z6 ttater-
dicht te zijn als de ontrüerpers daarvan het zich hebben voorgesteLd. Dat
Ís al heel díkwijls gebleken. lfijneigenaren ín de Verenígde Staten hebben
het nog neer eens ondervonden. Zij meenden iets gevonden te hebben om een
einde te maken aan de vele wiLde sËakingen, die al geruime tijdr zotrel in
deze bedrijfstak aLs in andere Amerikaanse industrieän hun een doorn in
het oog zijn.

Toen zij Ín 1974 een nieuw kollektief kontrakt sloten met, de vakbond
U.M.I,I. (United Mine t'lorkers) en zijn voorzitter ArnoLd Míller, lieten de
patroons - uíteraard met Millers wel.willende medewerking - daarin een zoge-
naamde arbítrage-clausul.e opnemen, waardoor, zo dachten zíi, 'fillegale" en

"on-officí¿i1e" stakíngen voortaan tot het verleden zouden behoren. Maar in
de praktíjk bleek de zo behoedzaam ingebouwde veitigheid niet in heL minst
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te \rerkeri.
Om de arbitr age zo perfekt nogelijk, daÈ wíl zeggen in het voordeel

der ondernemers te laten werken, was er een heel' schema van reglementen

betreffende de behandeling van klachten opgesteLd. De konpeLs verweten de

vakbond al terstond, dat ñet schema níet te hanteren viel. Toen eind juLi
*rã" t"t vorige jaat' een arbeider van een asfaltnijn in l{est-Vírginiê werd

ontslagenrbrãchãen de arbeiders de zaak dan ook niet voor de arbitragecom-
missie maar grepe¡r zij naar een middel datr ,naar zij uit ervaring wísEen,

veel en veel effekriever was¡ de solidariieit. ginnen drie r¡eken breidde
de solidariteÍts- en proteststaking zich uit naar de níjnen van Pennsylva-

"ia,-õti.r-¡fiitrois, 
indiana, Virgíníë, Kentucky en Alabana. Meer dan wel

SO.óOO nijnwerket" ú.r"r, "r úi5 bãtrokken en de stakers Postten niet enkel
bij de scúachten, naar 6ók Ui: het hoofdkantoor van de bond in de stad

neãkley, waar då aktíe was begonnen. 7,owe¡ kolen- als íjzermijnen kwamen

sËil t; liggen; van de kolenníjnen werkte er niet één meer'
ne enãiitaanse kranten besteedden nauwelíjks aandacht aan de strijd.

Een vooraanstaand blad als de New York Tíures repte er pas van toen dl.*-
iie prattisch lùas afgelopen en de bonden en de Patroons na gezanenl'íjke
inspänning de zaak rã"r äo'n beetje onder kontrole hadden. Dat is de reden

dat wij "i og pas over kunnen sctrrijven. De informatie die wij ontvíngen
r"" .r"ittt in äen brief uít A¡oerika, gericht aan makkers in Engeland'

De briefschrijver deeLt rnee, dai een van de stakende nijnwerkers hem

verteLde, dat ae fräf aktÍe, beháLve al.s protest tegen het ontslag, 6ók

moest worden oPgevat als een Protest "tegen die verdomde Arnold t'fiLl'er en

zijn vervloekt kontrakt'r.
De ondernemers !ùaren ¡¡oedend' Zij waren vooral woedend vanwege het

feit, dat de nijnwerkersbond niót in staat was gebl'eken zijn eígen leden

in de hand te houden. De heer E.B. Speer, direkteur van de trust U'S'Steel
sprak van tteen nationale schandett "

De nijneigenaren wendden zích tot de rechter. Federale rechtbanken

verboden de arbeÍders te posten en bevalen de werkhervatting' Ze legden de

bond bovendíen - wegens kãntraktbreuk - een dwangsom van ¡00'000 dollar op

voor iedere dag daã de staking voortduren zou. Verscheidene mijnwerkers
¡¡erden gearresteerd en soumigen van hen werden toË zes maanden gevangenis-

straf veroordeeLd.
De bond deed al"les wat hij kon om aan de staking een einde te maken'

Toen de strÍjd zes Iüeken had gãduurd besLoten 250 kaderLeden van de U'M'}I'

dÍe in Becki.ãy de hoofden bíj etkaar staken, de grooËst nogelijke aandrang

op t"a tanaeiijt bondsbestuur uít te oefenen, opdat de leden,weer in het
gareel zouden worden gebracht. Hun voorstel was, dat tegen Leden die de

aktie wiLden voortzetãen, disciplinaire maaËregeLen zouden r¡orden genomen'

MilLer Liet het dreigenent horen, dat de boeten, waartoe de bond eventueel'

zou ¡¡orden veroord""Id, door dá mijnwerkers zouden moeten worden oPge-

bracht.
Onder uiterst zïíe¿te druk geplaatst' moesten de arbeíders Èenslotte de

aktie opgeven. De betekenis erùan was echter onmiskeûbaar. o'l{ilde" stakin-

àen, af¿õs de bríefschrijver, waren er Co¡ vorig jaaT al'leen maar mijn na

ãi.:i. Ditmaal werd voór de eerste keer de geheLe nijnindustrie door een

,ãíi"t"rraige strijd getroffen, BeLangrijk wãs ook, dat de..tegenstell-íng
tussen de ãrbeiders en de vakbewegingr-di¿ bij iedere "wÍlde" aktie aan de

ããã-ti""¿a, dirmaal scherper ra"-dai ooit in het verleden. En tenslotte
bewees het optreden van dä federa1e rechters aan iedereen díe ogen had om
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te zien aan wéLke kant van de klassescheiding de Ameríkaanse justitie haar
pLaats heeft.

trIat de felheíd van de strijd betreft: díe werd voldoende gekarakteri-
seerd door de omstandigheíd, dat op het hoogtepunt ervan íemand de gehele
aktie definieerde als een "mijnwerkersopstand tegen de patroons en tegen
de bondtt

VERANTT4IOORDING VA}T DE VOOR "DAAD EN GEDACHÎEI¡

BINNENGEKO¡,IEN GELDELIJKE BIJDRAGEN

(le kwartaaL 1976)

A.C. te D.H. f 30.--; H.A. te L. f 15.--; J.C.A. te E. f 25.--; C.v.d.B.
te A, I 7 

'1O;C.J.B. 
te A. f 21.--; B.v.B. te t"f. f 5,--;R.D. te B. f 10.--;

J.G. re D. f 20.--; H.v.d.H. re }l. f 30.--¡ A.v.d.H. re A. t 30.--; c.H.
re A. f 20.--; lI"v.H. re !1. t 60.--;T" de J. re A. t 50"--; A.v.d.M. re u.
f 2O,--;A.v.d.M. re D.H. f 25.--; c.J. de p. re Ð. f 25"--; G. de p. te B.
f 50"--; C.A.R. te R. t 2O.--g T.v.T. te A. f 5.--; M.J.hI. te A. f 30.-;
H. de I,I. te U. f 25.--; H,C.À]. te D. t 29,25; H.J.A.M.T. te N. I 12,50.
Totaal f 565,25

Allen die wat extra geld overruaakten naast wat zij redelíjkerwijs moesten
betalen hartelíjk dank. WaË extra steun is wel nodig, want de kosten voor
het uitgeven van een bLad worden steeds hoger. Daarnaast hebben we tevens
Ireer voor zorn achthonderd gulden aan nieuwe apparatuur moeten kopen. Dank
zíj de extra steun zijn we zo langzamerhand toch in staat geweeet díe tech-
nische apparaten aan te schaffen, die ons niet all-een het werk vergemakke-
Lijken, maar die er ook toe bijdragen onze uitgaven uiterlijk te verfraai-
en. llij nemen aann dat de lezers daar even bLij rnee zíjn als wij,

BIJ ''DAAD EN GEDACHTE'' VERKRIJGBAAR

ttHet andere Portugalt'.
"tr{as de socíaal-democratie ooit socialistisch?t'
'rBeschouwíngen over geld en goudou.
tt0ver boLsjewisme en fascísme".
"Stellingen over de Chinese revolutieor.
"Maar hoe dan? Enige gedachten over een socialistische
samenl-eving".
"Van Beria tot Zjoekof.. Sociaal-economische achter-
gronden van de déstalínisatie."
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BAKOENIN

In het sepÈembernurmer van 1975 van "Daad en Gedachterl
publiceerden wij rt artikel I'Leninistisch anarchisme". Het was
een reaktie op tt artikeL ttDe ro1 van heË ånarchisne in de ge-
schiedenis" in "De vrije SocialÍst" van juni 1975. Op ons ar-
tíkel ontvíngen wíj een schrijven van ALbert Ledder van "De
VrÍje SociaListrr, dat !üij - voorzien van ons komnentaar - heb-
ben geplaatst in 'rDaad en Gedachtett van december van het vori-
ge jaar. "De vrije Socialistt' nam echter ook het artikeL rfle-
ninistisch anarchismett over in het oktobernunnner van tT5reven-
eenÊ voorzíen van kom¡entaar door Ledder. Op dat konmenËaar
heeft êên onzer medewerkers (J.u.) geantwoord met een schrij-
ven aan "De vrÍje Social.ist". Naar aanleíding daarvan werd hij
door Ledder opgebeld die zíjn twíjfeL uitsprak over de door M.
gebruikte bronnen. M. heeft Ledder toen verlrezen naar een án-
dere medewerker van ffDaad en Gedachter¡rdie over de bronnen be-
echikt. Ledder ís dan ook - vergezeld van eeo Spaanse CM-er -
bij hen ge!ùeest om de bronnen te kontroLeren. Zo onze lezere
zich zullen herinneren ging de diekussie Ín tt artikeL 'flenin-
istíseh anarchísmett zowel over de houdíng van de C.N.T, in de
Spaanse burgeroorlog a1s over de opvattíngen van Bakoenin.

Opnerketijk ís nu, dat de Spaanse CNT-er reeds een "Open
8ríefr aan M. ín het in NederLand verschijnende Glill-blad 'fl.a
Razon" had Laten plaatsen al vó6r hij de broonen had gekontro-
leerd en v66r het schrijven van !f. in otDe Vrije SocÍalisttt !ùag
opgenomen. 0p die "Open Briefet komen we in één der volgende
numers van ltDaad en Gedachtett nog terug.

Tíjdens dat bronnenonderzoek bij de medewerker van ons
blad door Ledder en de Spanjaard, overhandigde Ledder een aan
hem gerichte brief van een mede¡¡erker aan het flInËernatíonale
Instituut voor Sociale Geschiedenis" te Ansterdam, aan ¡sí.e om
ínlichtingen was gevraagd omtrent Bakoenin. ÏIij imers had de
beschikking over aLle in het Instituut aaûüezige bronnen be-
treffende Bakoenin. Van die brief heeft onze vriend t'f. een fo-
tocopie. Ofschoon díe bríef aan Ledder is gerÍcht, wordt er
stelling in genomen tegen de door M. verkondigde opvattingen
ten aanzien van Bakoenín.Daarom acht híj zích volkomen gerech-
tÍgd in ilDa¿d en Gedachtert op die bríef in te gaan.De brÍef is
ondertekend met de inigialen J.K. en díe hanEeert M. dan ook
in onderstaand schrijven. Hij had hiernee wíl1en wachten tot
"De Vrije Socialist" zíjn antrüoord aan Ledder had geplaatst,
maar helaas, dat zal wel nímmer geschieden. Hij heeft zijn ar-
tíkel op 3 novembet 1975 aan de redaktie van dat blad verzon-
den. Toen het in het decembernu¡mer van ttDe Vrije Socialiettl
nog niet was geplaatst heeft híj Albert Ledder opgebeld en ge-
vraagd ltaaroü zijn schríjven nog níet !'¡as opgenomen. Van hem
kreeg hij te horen dat het zou worden gepLaatst ín het februa-
rinuntrer van ttDe Vrije SociaLíst". Tevens sprak Ledder toen de
hoop uitrdat we half januarí ¡¡eLlicht een diskussie-avond over
de bewuete onder¡¡erpen zouden kunnen houden. Onze nakker heeft

r
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daarmee van harte íngesternd en gezegd op nader bericht van Led-
der te zullen wachten. Helaas, het is tot nu toe stil. gebleven
van de zíjde van t'De Vrije Socialíst". Ledder heeft nÍets meer
van zich laten horen en ook in ft februarinutrmer van "De Vrije
SociaLíst" is heË schrijven van M. nÍet opgenome¡l. Het is jan-
mer, maar door aL1e jaren heen geven de anarchisten blíjk van
hun tegenzin ín dískussie, hoezeer ze ð.ie ook met de mond be-
lijden. IIet zij zortuaat dat is voot ons geen reden om onze op-
vattingen over wie of r¡/at dan ook onder stoelen of banken te
steken. Daarom het nu volgende schrijven van M.

Redaktie t'Daad en Gedachte¡l

DE PROKLAiI{ATTE VAN I,YON

Om aan te tonen, dat Bakoenin op het standpunt sËond, dat de revoLu-
tie afhankeLijk ís van de grote mannen, van de "bewuste revolutíonairen",
heb ik - naast andere citaten - ook de prokLamatie aangehaald, díe Bakoe-
nin schreef ín september 1870. In die prokLamatie komen nogal autoritaire
trekjes voor.

J.K. nu twijfeLt er aan of Bakoenin wel die proklamatie heeft geschre-
ven. Hij veronderstelt dat níet Bakoenin, maar een ander (of anderen) ver-
antvroordeLijk daanoor zijn. Doch waarop berust die veronderstelling? J.K.
haaLt bijvoorbeeld aan, dat Bakoenin in zijn 'ol.ettre ã un Françaís sur la
críse actueLLe" verkLaart er een tegenstander van te zijn, dat de toekom-
stíge republÍek bij dekreet alLe erediensten zou moeten afschaffen en even-
eens bij dekreet de gewelddadige verwijdering van alLe priesters moest or-
ganiseren.Dit zou dan in tegenstelling zijn met artíkeL 9 van de prokLama-
tie van Lyon, waarin de afschaffíng van alle eredíensten wordt aangekon-
dígd. Dít was een jacobijnse trekrzegt J.K. en Bakoenin besËreed juist die
jacobijnse trekken en hij verwijst dan tevens naar een brief, díe Bakoe-
nin op I apriL 1870 schreef aan ALBERT RICHARD te Lyon. 0p die brief kom ik
straks nog terug.

Al-s het rriLLen afschaffen van alLe erediensten rn jacobijnse trek ís,
dan moet zonder meer worden vastgesteldn dat ook Bakoenin van jacobíjnse
trekken niet vrij was. Meer dan eens heeft ook hij zích uitgesproken vóór
afschaffing van de godsdienst.Zo zegt Bakoenín in het program van de rrAl-
líance de La Démocratie socíaLíste"¡

"De revoLutie moet radíkaal en voLledíg de staat en alle staats-
instellingen teniet doen. In ons programoa ís dus besloten: het
staatsbankroet - het niet betalen der staatsschulden - het wei-
geren der belastíngen - het ontbinden van leger, magistratuur,
beambtengeweLd, politie en pnðestersehap...." (Quack, "De Socia-
listen, Personen en Stel.selsf', deel 6, pag, 50. Kursiveríng van
nij, J.M. ).
Op het kongres van "De Vredes- en Vrijheidsliga" te Bern in septenber

1868 sprak Bakoenin als volgt:
'rDíe Russische jeugd heeft in 1862 haar progra¡rma in het maní-
fest van het Jonge Rusland gepublíceerd en korteLings in het ma-
nifest der Russische socíaaL-demokratie. Op dat programa komt



- ¡t -

voo:r afschaffing oan godsdienot, eigertdøm, føníLie en etaat. Ik
deel &ie beginaelen.t' (Quack, als voren' deel 6r Pâ9. 57. Kursi-
vering van níj, J.M.).
Vlak na de gebeurtenissen van septenber 1870 te Lyon schreef Bakoenin

de brochure "LrEmpire l(nouto-Gernaniqe et la RêvoLution socialet'. Die bro-
chure schreef hij ín de vor¡n van een brief aan een vriend en hij begon aan
het sehríjven op 29 september 1870. Daarin zegt Bakoenin dat men vríjkorp-
sen naar de boeren zou moeten zenden en dat die ttde heren pastoors zouden
moeten verdrijveû en zo nodíg arresterenrt. (Michael Bakunin, Gesamnelte
Ilerke, deel I r pag. 28).

tler heeft geen zin nog meer van dergelijke uitspraken van Bakoenin te
gaan aanhalen. De hier gebrachte citaten tonen duídelijk aan, dat het niet
opgaat om die ene uitspraak in "Lettre à un Français.....t' te zien als een
aanwijzing dat de proklamaËie van Lyon niet van Bakoenin zou zijn. Temeer
daar er meerdere aanwíjzingen (beter gezegd: zekerheden) zijnrdat Bakoenin
wel degeLijk 6f de prokLamatie heeft geschreven óf er zíjn vol.ledige goed-
keuring aan heeft gehecht. Zo schreef hij op 25 september 1870 (dus vlak
voor de opstand had moeten pl.aatsvinden) aan zijn oude vriend Ogarjoff te
Londen¡

"Ik zal u dadelíjk onze prokLanatie zenden, waarbij het volk op-
geroepen ¡¡ordÈ om alLe nog bestaande en belemerende administra-
tieve lichamen te verjagen."
Bakoenin kán hiermee níets anders hebben bedoeld dan de proklanatie

van het "Cooité Central. du SaLut de La France". Doch dat niet aLleen. In
de hiervoor reeds genoemde brochure t'LtEmpire 1(nouËo-Germaníqe....tt, díe
meteen na de gebeurtenissen te Lyon werd geschreven, begint Bakoenin als
vol.gt:

' "Ik wil uit Lyon niet vertrekken võ6rdat ik een laatst vaarsel u
heb gezegd. Ik ga heen; ik heb híer niets meer te doen. Gekomen
was ik híer in de overtuiging, dat de zaak var. Frankrijk de zaak
der mensheid is¡ ik heb deelgenomen aan Lyons beweging van gis-
teren en met nrijn naøn getekend de beeluiten oøt 't 'Cowité Cen-
tral du SaLut de La Frcr¿ce '. t (Quackrals voren, deel 6t pag. 84.
Kursivering van nij, J.t'f. ).
Dat zijn feiten waaraan niet te tornen valt. Jawel, trtaar feiten, zegt

J.K., "zíjn een fetísch van de burgerlijke wetenschap". Due J.K. za1 ook
deze feiten wel naâst zich neerleggen en het beter willen lteten dan Bakoe-
nin zé\f. ['lant wanneer je de feíten níet belangríjk achtrdan kost het ltei-
nig rnoeite de werkelijkheid aan te passen bíj rt beeld dat je zelf van Ba-
koenin gevornd hebt. Het BEELD is dan belangrijkrniet de I'IERIGLIJKIIEID. En
de feiten? Die offer je dan op het altaar van GOD Bakoenín.

DE REGE RING VAN 4 SEPTE}TBER T87O

In nÍjn schrijven agn "De Vrije Socialíst" heb ik gezegd dat Bakoeriin
de regering úan 4 sepÈenber 1870 verweet de boeren niet te hebben gerevo-
lutioneerd. Dat strijkt J.K. tegen de haren in en hij zegt daarvan:

'rTe suggereren, dat Bakoenín ook mear iets verçachtte van de re-
geríng van 4 september 1870, is zonder meer lachwekkend.tl
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Nu is het verre van mij íets te wiLlen suggereren.Maar ûranneer ik mij
een beeLd wiL vormen van Bakoenin dan ís er voor mij geen andere nogelíjk-
heíd dan nij te verdiepen in zijn geschriften. Ik zou mij natuurlijk ook
kunnen laten voorlichten door J.K., naar ik ben bang, dat ík dan een aL te
gekleurd beeld zou kríjgen voorgeschílderd, waarin de echte Bakoenín niet
meer te herkennen zou zíjn. 0m nu het "lachwekkende" van nijn bewering aan
te tonenrrest níj niets anders dan nog'naals Baicoenin te citeren uít "LîEm-
pire Knouto-Germaníqe..." I,lelnu, Bakoenin zegt daarín¡

t'A1s er Íets in nijn ogen de grote donheid van deze zonderlinge
regeríng van de nationaLe verdediging bewijst, dan is het dat
sinds zij de macht in handen nam, zij onrniddellijk daarop niets
ondernomen heeft om het land bekend te maken met de tegenwoordí-
ge toestand en om otseral de geuapende opatand uan. de boeyen aøt
te uakkeren" ze er toe aan te zetten lrlsc het dan lo noeiLíjk,
deze zo eenvoudige, voor ieder duideLijke zaak te begrijpen, dat
van de massaLe opetønd Dan de boeren sanen met die oan de
stedelíjke beuoLkíng de redding oan Frøzknijk afhíng en ook nu
nog afhmgt? Heeft de regering van Parijs en Tours tot op heden
echÈer ook maar één stap gedaan, ook maar één maatregel genomen,
om dp opstand uar¿ de boeyen ann te uakkeren? Ze heeft niets ge-
daan om de opstand te ber¡erkstel.Ligen, maar integendeel alles
gedaan om deze opstand onnogelijk te maken. Dat was haar stom-
niteit en haar misdaad, die de dood van Frankríjk kan zijn."(Mi-
chaeL Bakunin, Gesarr¡rnelte l,Ierkerdeel lr pag. 19. Kursivering van
nij, J.[f . ).
Nu moet J.K. nij maar eens duidelijk maken, waarom mijn beweríng dat

Bakoenin de regering van 4 septenber 1870 venreet de boeren níet te hebben
gerevolutioneerd, "zonder meer lachwekkend" ís. trIas urijn bewering utLach-

wekkend", dan moet worden vastgeeteld, dat Bakoenin t'lach¡¡ekkend" r¡as.
Níemand zal toch kunnen ontkennen, dat Bakoenin ín het hierboven geciteer-
de de houdíng van de regering wíjt aan haar donheid. I'Ias dÍe regeríng maar
verstandig geweest en had zij de boeren naar gerevolutioneerd, dan hað, zíj
Frankrijk kunnen redden en Ìras de misdaad niet begaan. De regering was he-
laas te dom. Kan men soms iets anders uit de redenering van Bakoenin Le-
zen?

ALs er iets "lachwekkend" is, dan is het de gekLeurde briL, díe J.K.
sËeeds opzet a1s het om Bakoenín gaat, een bril. die hem alles anders doet
zien dan de werkeLijkheid is" Inderdaad, met zofn bril. üoet je feiten ¡¡eL
zien als "een fetisch van de burgert ijke wetenschap".

Eè69SNIN- EN- 99 - : 
gBqgE-gåNNEN:

Mijn bewering, dat Bakoenin de revol"utie afhanketijk achtte van dettgrote nannen, dan de ttgeweldenaarstt, van de otbewuste revolutionaírenrt,
wordt door J.K. natuurlíjk ook ten sterkste ontkend. Hij zegt daafitan in
zijn brief:

"Tenslotte nog een opmerking over Bakoeníns Vermeende geloof inrgrote nannent. Aangezien de heer MeuLenkamp zo bijzonder verzot
is op tfeitent, d,eze fetisch van de burgerl-ijke wetenschap, kan
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hem misschien dít feit ter overdenking worden gegeven:
Eínd l87l schreef Bakoenin aan zijn ltalíaanse vrÍedenlfDe gro-
te dominerende persoonlíjkheden zijn dus volstrekt nodig voor de
potitieke revoLutie, ín de sociale revoLutie zíjn ze níet alleen
van generleí nut rze zíjn daarbij bepaald schadeLíjk en (hun aan-
wezigheíd daar) Ís onverenigbaar met het eigenlíjke doel dat de-
ze oñùentelíng zích steLt: de emancipatie van de massats.t (Ar
chioes Bakounine, I, 2" p. 308). Van rond dezeLfde tijd dateert
zíjn uitspraak: tf,Iat ons beÈreft, wij ge1oven dat het voLk zich
dikwijls en grondig kan vergissen, maar dat er neimand ter !te-
reld is, die zíjn dwalingen kan corrígeren of het kwaad kan her-
stell.en dat daaruit voortspruít, behalve het voLk zeLtS alle an-
dere herstellers en verbeteraars dringen zich aan het volk op
(......) en doen niets anders en kunnen niets anders doen dan de
dwaLingen en heÈ kwaaa verergeren. | (Areh.íues Bakounine, I, l.t
p. 242)."
Zíezo, daar kan de heer Meulenkamp, die "zo vetzot is op feiten'r, het

dan mee doen. Munt gesl-agen en wel door zotn t'fetisch van de burgerLijke
wetenschapr'rdie ook J.K. bLijkbaar weet te hanteren, Maar hÍj kan mii toct'
niet kwaLijk nenen, daÈ Bakoenín zichzelve zo vaak tegenspreekt. lrlant on-
teLbaar zijn de uitlatingen van Bakoenin waarin hij ztn gel.oof in de "gto-
te mannen" belíjdc. llet is vervelend, maar ik kan er toch niet onderuít om

weer de "feËísch van de burgerlijke wetenschap" te hanteren; ík zal weer
met feíten moeten komen.

J.K. heeft de brief van Bakoenín van I apríl 1870 aan ALbert Richard
aangehaald. En inderdaad keert Bakoenin zich in die brief tegen alLen, die
- terwille vân eigen glorie - ín de revolutie een "grote ro1" willen spe-
len en die Parijs tot het centrale punt van de revoLutie zouden willen na-
ken van waaruit de revolutie zou üoeten worden geleid. Bakoenin zêLf zocht
geen eigen gl.orie, daaraan twijfel ik nÍet. Ifaar een roL spelen? IIij eist
voor zich en zijn geestverrùanten zeLfs de grootste rol die er te bedenken
valt.Lees sLechts !ùat hij 6ók ín díe brief van I april 1870 aan Al.bert RÍ-
chard schrijft:

t'I'tij integendeel zullen alle hartstochten voeden, opwekken en
ontketenen en de anarchie Doeten bewerkstellígenren als onzicht-
bare gidsen Ín de volksopstand moeten wij hen Leiden, níet door
een zichtbare machtsuitoefening, maar door de gezanenlíjke dik-
tatuur van alLe verbondenen. Een diktatuur zonder banieren, zon-
der titel., zonder officieel recht, díe des te machtiger is¡ oo-
dat ze níet de schÍjn van machÈ heeft. Dit is de enige diktatuur
die ik toesta. 0n te kunnen optreden moet ze aanttezig zijn, ea
daarou moet ze worden voorbereid en vooraf worden georganiseerd,
warit ze zal niet uÍt zichzelf ontstaan, noch door diskuseíes,
noch door redevoeringen en principiäle debattenrnoch door volks-
vergaderingen.
I,feinige verbondenen, maar goede, ijverige, diskrete, sEerke man-
nen, voldoende ernstig en hoogstaand van geest en hart om de
ijdele schíjn van de bestaande macht aan te tonen. ALs deze ge-
zønenLijke en onzichtbare diktatuur wordt gevormd, zaL zíj over-
winnen; de goed geleide revolutie zal overwínnen."

Na zich dan nogmaals te hebben gekeerd tegen hen, die een 'rgrote roL
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in de revolutie willen spelen en er voor gehtaarschuwd te hebben'
diktatuur van een enkeling de ondergang van het socialisme zat. zLjh,
voLgt Bakoenín:

dat de
ver-

"Er ís nog slechts een enkele oacht, een enkeLe díktatuur, hraar-
van de organisatie heilzaam en nnogelijk is, dat is de kolLektie-
ve en onzichtbare diktatuur van de verbondenen uít naam varr olts
príncipe, en deze diktatuur zaL des te heilzamer en machtiger
zijnrondat ze niet op zichtbare wij ze met officiäle macht is be-
klóed. 0m haar echt,er te vormen moeten er werkelíjk sterke mcn-
nen zíjnrdíe met hart en ziel verheven zijn boven de pl'atte eer-
zuchtigen en die in voldoende mate eerzuchtig zijn naar de over-
wínníng van hun idee." (MichaeL Bakunin, als voren' deel 3r pag.
99 e.v. Kursívering in het Laatste citaat van nij, J.M.).

Ja, en dat was dan de brief aan Albert Richard, hraar J.K. onze aan-
dacht op meende te moeten vestigen. Kan nog sterker het geloof in ttbewuste

revolutionairen" worden gedemonstreerd? En de brief aan Albert Richard is
niet de enige plaats waar Bakoenin het over de diktatuur heeft. In zijn
'rBekentenissen" zegt hij bijvoorbeeld:

ttln Praag zou de zetel van de revolutionaire regering moeten wor-
den gevestigd, de zetel van een regeríng, die zou moeten'worden
uitgerust met onbeperkte diktatoriale macht.... Alle clubs, a1le
kranten, alLe manifestaties van een zwetsende anarchie zouden op
eendere wijze moeten worden afgeschaft. Alles zou onderworpen
moeten r¡orden aan een diktatoriale macht.?' (Míchael Bakounine,
Confession. Annotatíons de Max Nettlau. Paris 1932) "

En in dezel.fde rrBekentenissen" bepLeit hij ook voor Rusland een der-
gelijke diktatuur. tlen zou deze "Bekentenissen" nog kunnen toeschríjven aan
ãe oãvolkomenheid van zijn opvattingen in zijn jonge jaren, maar zie, ook
in l870rdus bijna aan het eind van zijn leven, ís hij de diktatuur nog al-
tijd niet vergeten en komt díe nog in zijn opvatt¿ngen voor'zij het in wat
andere vorm. Maar ook dán is de revolutie toch weer afhankelijk van de

"goede, ijverige, ernstige, hoogstaande en sterke mannen". Ilet is aLs het
wãre de drãad, ãie door aL zíjn werken heenloopt, In zíjn brochure "Roma-
noff, Pougatcheff of Pestel'rrdie in 1862 uitkwarn, Bpreekt hij zelfs de ge-
dachte uit, dat tsaar ALexander II de revolutie had kunnen doorvoeren. On-
geloofLijk? Inderdaacl, maar het is echt waar. Bakoenin zegt in die brochu-
re:

t'Een verheven ro1 en taak zou het zijn voor de afstarruneLing der
Romanoffs. Tsaar Alexander II kon de eerst,e Russische voLkstsaar
wezen. Het staat ín zijn macht de PoLen te bevríjden. Doch he-
Laas, hij zei hun sLechts het woord tgeen dronerijent. Het begin
der regering van ALexander II was glansrijk: de bevrijdingswet
voor de boeren van t9 februarí 186l was de schone ínleiding.Doch
híj voelde te Duits. Hij wilde de Petrinische staat slechts wat
verwijden, wat ruimer maken. Híj had de grootste revoLutie in
Rusland kunnen doorvoeren, zonder een droppel bloeds t,e vergie-
ten. Nog kan hij het doen, nog zou híj het volk kunnen bevrijden
van de voogdij der regering, der beanbten, van de adeL, nog kon
hij zel-fbestuur aan de gemeente geven. Daarvoor was slechts no-
dig een Algemene Rijksdag, de tsaar zou dãn aan de spits van al-
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len staanrdan behoefde hÍj niet bang voor het volk te zijn. ttij,
de afstamel.íng van MichaeL Romanoff , hij, het sy'nbool der een-
heid in Rusland. Dán zov voor Rusland het tijdperk van gouden
vrijheid aanbreken."

Na daarna een zeventaL punten voor een prograûtra voor een eventuele
Ríjksdag te hebben opgesomd, vervolgt Bakoenin:

t'Hoe zaL dit al1es echter tot stand komen? Onder Romanoff, Pes-
tel of Pougatcheff? Onder Leiding van de tsaar, of van de adel
of van de mannen des vol-ks? Liefst ware ons c1e leiding van een
Romanoffrwant f.ichter gaat alles zonder revolutie¡ maar de tsaar
wil niet. - Dus moeten wij wachten op een Pougatcheff of PesteL.
- Ben Pougatcheff.gave de hemel dat hij dan Pestel-s genie bezat.
- Een PesteL. maar dan moet hij een volksman zíjn. Doch wel-licht
ís geen der drie ter beschíkking.De Rijksdag moet dan koLlektíef
het werk doen. Naderen rÂre nu slechts tt volk. De enige weg daar-
toe is oprechtheid en ¡.raarheid, tt Ganse volk moet een vernieuw-
íng ondergaan. ïlij kunnen slechts verloskundígen, vroedmeesters
voor het níewe komende Russische volk zijn. Slechts moeten wíj
op onze hoede ürezen geen doktrinairen ons te tonen.rr (Quack, aLs
voren, deeL 6, pag. 35 en 36).

Men moet mij maar eens duidelíjk maken, dat Bakoenin ook ín deze cita-
ten níet al zijn hoop heeft gevestígd op de "grote mannentt, op een Rona-
noff, een Pougatcheff of een Pestel. Niet het RussÍsche volk kan zichzeLf
bevrijden. Neen, daarvoor zijn nodig de "grote uannentt, de niet-doktrinai-
re verLoskundigen, de vroedmeesters.

tlet is bij de anarchisten een populair mísverstand, dat Bakoenin de
"bewuste revolutíonairent' niet noodzakelijk en uiterst belangrijk voor het
welslagen van een revolutie zou hebben geacht. Lees alleen maar ¡rat hij in
het "Program en DoeL der Revolutionaíre Organísatie der Internationale
Broedersrt schreef. Onder punt l0 lezen !ùe o,a.:

nAlles wat een goed georganiseerde geheime genootschap kan doen,
is in de eerste pLaats bij de geboorte van een revolutie hulp te
bieden door verbreiding ín de volksmassa van aan de ínstínkten
beantwoordende ídeeän, en te organiseren, niet het l-eger van de
revolutie - dat leger moet irmrers het vol.k zijn - naar een soort
van revolutionaire generale staf, bestaande uít trouwe, energie-
kerintelligente personen, die voor alles oprechte, niet eerzuch-
tige en ijdeLe, vrÍenden van het volk zíjni een organisatie die
in staat is aLs bemiddelaar tussen de revoLutionaire ídee en de
ínstinkten van het volk op te treden."

En onder punt I I lezen we dan nog:

rfHet aantal dezer personen mag niet groot zíjn. voor een inter-
national.e organisatÍe ín heel. Europa zijn honderd sterk en ern-
stig verbonden revolutionaíren genoeg. Twee-, driehonderd revo-
lutíonaíren zuLLen voLdoende zijn voor de organisatie der groot-
ste Landen." (MichaeL Bakunin, aLs voren, deeL 3r pag. 90).
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Ik zou zo nog weL een tijdje door kunnen gaan met rt aanhalen van ci-
taten. I,Iat heeft het echter voor zin? De hier door níj gebrachte citaten
spreken duidelijke taal. En natuurLíjk zaL 't nnogelijk zÍjn om citaÈen van
BakoenÍn te brengen, waarin hij zich anders uitlaat. J.K" heeft er een
tweetal gebracht. Het bewijst alleen maar de onklaarheid van zsn opvattin-
gen.

Trou¡¿ens, met mijn opvat.ting, dat Bakoenin de revolutie afhankelijk
achtte van de "bewuste recolutionairen'!, bevind ik nij in goed gezelschap.
Onder de thans nog levenden zal er waarsehijnlijk niemand zijn, die meer
bekend is met de werken van Bakoenin, dan de onlangs tot doctor gePromo-
veerde Arthur Lehningrmedeoprichter en thans nog medewerker aan het Inter-
uatíonale Instituut voor Sociale Geschiedenis te Aursterdam. Deze Arthur
Lehning nu zegt in een interview (van 1970, doch door rnij gelezen in "De
Vrije Socialist" van december 1975) z

"Bakoenin propageerde ook zulke geheirne organisatíes, het bunde-
len van bewuste revol.utionaíren die in geval van revolutie zou-
den moeten verhinderen, dat de revolutie in handen zou komen van
aspirant-d ikt,atoren. "

I'lanneer geheime organisaties van "bewuste revoLutionairen" er in een
revolutie voor moeten zorgen, dat aspirant-diktatoren geen kans krijgen,
dan ís het, zonder meer duidelijlr, dat het r^relsLagen van een revoLutie af-
hankeLijk is van die "bewuste revolutionairen"rvan de "geweldenaarstt, die,
zoals Bakoenín zích uitdrukte, "ook de duiveL in het lijf moeten hebben".

Ik heb natuurlijk níet de hoop, dat ik J.K. nu heb overtuigd. FeÍten
zeggen hem nu eenmaal niets. Maar misschien kan hij eens te rade gaan bij
de hem zeer wel bekende Arthur Lehning. Misschien lukt die, wat nij onmo-
gelijk blijkt te zijn"

I{il dít alles nu zeggen, dat ik geen enkele bewondering heb voor Mi-
chael Bakoenin? Geenszins. Al deeL ik zijn opvattingen nietrdat neetût toch
niet weg, dat ik grote bewondering heb voor de wijze htaarop hij zich zijn
hele leven (op zijn manier) in dienst heeft gesteld van de onderdrukten.
Armoedergevangenschap en ontberingen deden hem niet wijken van de door hem
gekozen weg. Men moet wel een zeer grote dosis sociale bewogenheid hebben
om dat een heel leven vol te kunnen houden. Voorts geniet ik bij het lezen
van veeL van zijn werken. Zijn stijl is meeslepend. Zijn voordrachten voor
de arbeiders van het Dal van St. Imier in de Zwitserse Jura van mei l87l
zíjn prachtig en raken je in het hart.

tr'leL bewondering en respekt heb ik dus voor Bakoenin. I'laar ik weiger
hem op een voetstuk te plaatsen en hem als een GOD te vereren en alles te
onderschrijven wat hij pubLiceerde.Daar is te veel verwachting van de "be-
lruste revolutionaireni' än te weinig begrip voõi:Ïãt feít, dat de revolutie
niet afhankeLijk is van heffin-delen van "bewuste revolutionairent', doch
ÏãilFer en alleen van het handelen van een onderdrukte klasse. Daarom wei-
ger ik de gekLeurde bríl op te zetten, díe ioíj regeLuraîT[-ããor zijn bewon-
deraars en vereerders wordt voorgehouden.

rl¡nsterdam JaaP lfeulenkamP


