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numner van "Daad en Gedachte'r hebben wij terloops veroPstel van het Ameríkaanse echtpaat Zetzan over de bèwegíng
van de Luddieten oftewel de nachinevernielers ín Groot-Bríttannii! in-heã
begin van de l9e eeur,r en over de vakbeweging, díe - naar het oordeel van
de Zerzans - gehanteerd werd als een v/apen !üaarmee de gevaren die de burgerLíjke maatsehappij van de kant, der machinebestormerõ dreigden met succes konden worden.afgewend. I,fij voegden daar toen (in een noot) aan toe,
dat lrij uitvoerige uittrekseLs uiÈ het ber.ruste opstel in ons bLad zouden
publíceren. Van dat voornemen zijn wíj in zoverre àfgestapt, dat wij in de
navolgende bLadzijden de lezer geen uíttreksels uit bedoeide t.k"t áanbieden maar d,eze oolle&íg ín vertalíng afdruklcen.
trrlat ons híertoe heeft doen besluiten is de omstandigheid, dac wij het
artíkel van de Zetzane van grote beËekenis achten.Jarenlãng hebben wij uetoogd, dat de vakbeweging aLlerminsÈ een ínstituut van de kapitalístische
samenlevíng is geuosden, doch dat zij integendeeL van het begin af aan een
dergelíjk instrument is geweest. van\tege die opvarËing - aieïi5 baseerden
op de funktie van de vakbewegíng als verlcoopcenËrale van de arbeidskracht
- zíjn wíj herhaaLdeLijk feL bei<ritiseerd. Er werd ons verrrreten dat wij op
de geschiedenís van de arbeídersbeweging een totaaL verkeerde kíjk tradãen.
In de uiteenzettingen van de Zetzans nu zíen wij een bevestíging van onze
analyse. Dat des te meer omdat deze Amerikaanse onderzoekers iangs een geheer andere \reg dan roíj tot hun konlcl-usíes zÍjn gekomen.
Wij gingel Yi! van datgene wat wíj als hãt uezen van de vakbeweging
beschouwen en Leidden daaruit af dat het gangbare historísche beeld ;íe¡
anders dan een verkeerd beeld kon zijn. De Zetzans daarentegen zijn omgekeerd te werk gegaan. zíj hebben níet uit bepaalde opvattíngãn omtrent het
v¡ezen van de vakbewegíng konklusíes getrolcken betreffende haar vroegste geschiedenisr, maar zij hebben zich over haar vroegste geschiedenis ãn haãr
direkte vóórgeschÍedenís gebogen en toen gevot gtrãklcínten geuaakt voor rrrat,
betreft haar wezen. trIaarop zíj o.m. nadrutteiíjk wíjãen ls, dat de naar
wezen naar een

-2Ludd genoemde beweging der machinebestormers door de vakbeweging om
zeep is gebracht. Daaraan ontleent hun opstel ook zijn titel.
Bij l-ezing
ervan zaL het duidelijk r¡orden dat vele door ons aan de valcbeweging gewíjde beschouwÍngen en die van de Zetzans eLlcaar a1s het r,rare aarivullen.
Ned
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In Engel"and, de eerste industriäle natie, staic (cussen l8l0 en lS20)
begínnend in de textielnijverheíd - cle eerste en belangríjkste bedrijfstak
aldaar waariri heË kapitaal was doorgedrongen - de wijdverr.akte revoLutionaire bewegirig de kop op die 'belc.end sT-¿iat als het Luddísme" De dreiging
die van de Luddíetenopstanden uitgíng *en huu nederlaag- T,¡as van zeer grote betekenís voor de verclere ontr+ilckelÍ-ng der moderne samenleving.Het ver..
níeLen van machines, als hoofdzakelijk strijdrniddel", dateert ongetwijfeLd
al- van voor de genoemde periode ;Daz,uaLL 2) uret name konstateert dat er gedurende de gehele l8e eeur^r "doorlopend sprakett van wasrzowel in goede tij-'
den als ín kwade. Het verschijrrsel deed zieh bepaald niet aLleen voor bíj
de Ëextíelarbeiders nocl.r bleef het tot Engel"and T:eperkt. Landarbeiders,
mijnwerkers, fabríeksarbeiders erì. vele andere kategorieän namen aan het
vernielen van machines deet-, dikwijl^s íngaande tegen daige,te l^raË gewoonlijli hun eigen "ekonomísch beLang" wordt genoend"-c'p dezãlfde wijáe l"andelden, zoals fi,tLop-[ iLLer ons laat \íetene de arbeiders van Eupen en Aken,
die de bela-ngrijke fabrieken van CockeriLl ver\,üoestten, de spinners die in
de steden SchmolLen en Crírnmitschau de fabrieken met de grond geLíjlc maakLen en ontel-bare anderen in de clageraad der industriäl-e revolutie.
tùiettemin rraren het de arbeiders van de Engelse kledingindustrie brei(st)ers, coupeurs, lakenscheerders en dergelijtce - die de stoor gaven
toË een beweging die, zoal-s Tltornpson 3) het waarschijnlijk te zr¿ak heeft
uitgedrukt, "Tnet puur opstandige ra.zernij zieh zo algemeen over Engeland
verbreídde als naurveLíjks een andere in de Brítse geschiedenis.'r l¡Jant hoewel zij doorgaans r¡ordt gekaralcteriseerd als een biinde, ongeorganiseerde,
realctíonaire, beperlcüe en vruchteloze beroering, was dit "instínktievet'
veruet Ëegen de níeuwe ekonomische orde in waarheid een tijdlang zeer suksesvol en droeg het een revoLutionair haralcter. i{et was het krachtigst in
meer ontrríkkelde delen van het land, in het bijzonder in het inidden on het
noorden en "The Tímes'i 4) van I I februari l8l2 beschreef de toestand in
[ngeLand a]-s een van "openlíjke oorLogvoering". Onder*Luitenant T,Jood verklaarde op 17 juni l8l2 in een brief aan het regeringsli<l Fitzwillían dat
lrmet uitzondering van die plaaLsen díe bezet werden gehouden door soldaten,
het heLe land zich feiteLijlc ín de n¡achL van hen bevond Cie zich niet langer st,oorden aan de wet.'î Inderdaad ü/aren de Luddíeten op verschíl-lende
tijdstippen gedurende het tweede Ëiental jaren van de l9e eeur,r onstuitbaar
en werden zij gekerrmerht door een uitsËekend moreel eir door zeLfbewust opt,reden. Volgens auteurs aLs CaLe en Postgate "kor' r+erkelijk niets de Lud<iieten tegenhouden. Troepen hadden geen vat oÞ hen, sËonden voor spek en

-3bonen doordat de arbeidersbevolking zr.'eeg als het graf en de Luddieten hun
gang líet gaanol' Daar komt bij dat uit krant,enversLagen, brieven en pamfletten bLijkt, dat de machineverníeLers een opstand tegen de gevestigde
orde beoogden. In een te Leeds verspreide oproep werd bijvoorbeeld verklaard dat ilaL1e leden van de adeL en alLe tirannen ten val moesten worden
gebracht".I(ennelíjlce bewijzen van de voorbereidingen voor een algemene re-

volutie r¡raren zowel in Yorlcshire ai.s ín Lancashire overaL te vínden, en
dat reeds in t812.
De partikuLiere eigendom dÍe vernield r¡erd was buitengewoon onvangrijk, daarbíj inbegrepeil grote aantalLen van borduurramen, die de textiel-bedrijven opníeu-w ín gebruik hadden genomen voor de vervaardiging van produkEen van mindere lcwal.íteit. De beweging ontLeende haar naam dan ook aan
de jeugdige irïed Luddrdíe, liever dan het hem opgedragen pruLwerk te maken,

de borduurramen met een voorhamer bewerlcte. Doordat onverbiddelLijk werd
vast,gehouden aan de eis tot lcontroLe over het produl.:tieproces op straffe
van een verníetíging der produktiemíddelen, r¿erd de voLksverveeLdíng geprikkeld en verwíerven de Luddieten pralctísch algemene steun. Hobsbatlm 5)
heeft verklaard, dat er 'rin all.e lagen van de bevoLkíng een overweldígende
synpathie voor de machinevernielerst' bestond, íets wat, volgens ChunehiLL,
onstreeks 18t3, 'rduidelijk maakte dat de volstrelct,e afwezígheid van ook
maar eníge maatrêgeL ter bescherming van de openbare orde als een ernstíge
tekortkomíng moest worden beschour¡d.
InmiddeLs was het stukslaan van borduurramen ín l8l2 Èot een ernstíg

nisdrijf gerekend. Ter besËríjdíng daarvan werden steeds meer troepen inEezet tot een aantaL dat groter was dan dat r4raarover !üel-lington het bevel
voerde tegen Napoleon. Het leger was echter niet al-leen erg dun gespreíd,
het bleek bovendien vaak onbetrour,rrbaar doordat het met de Luddiet,en sympathiseerde en doordat vele Luddieten er bij rüaren ingeLijfd. 0p de plaatseLíjke autoriteiten en de plaatselijlce ordebewaarders kon aL evenmin worden

gerekend en een breed op9ezet netwerlc van spíonnen bleek weíníg te kunnen
uitrichten tengevolge van de hechte soLídariteit van de bevolking. Geen
wonder dat het oproepen van de vrijwíl1-ige miLitie, weLker taak r¡erd omschreven bíj de l,ùet op de Speciale trrlaalczaantreid 6), volgens de Høwnonds 7)
alleen naar een niddeL bLeek "tot bewapening van de ergste ontevredenen"
en dat dientengevolge, sinds het optreden van minister PeeI 8) aan de opríchting van een moderne, professioneLe politíe moest rtrorden gewerkt.
Toch kan ook een dergelijke maatregel nauwelíjks afdoende zíjn geweest, geLet vooraL op de omstandigheid dat het Luddisme st,eeds meer een
revolutionaír karakËer seheen te kríjgen. CoLe en Postgate bijvoorbeeld
noemen de Luddieten uit, de periode na l8l5 radikaler dan die uit de periode er võór en menen daarom dat de laatsËen t'zich tegen het fabríekssysteem
als zodanig keerden." Ook Tlnrnpson ]KoÍ'Lstateert, dat in l8l9 nog altijd de

open lag naar een zegevíerende algeheLe opstand.
Tegen datgene Í¡tat I athias omschreef als "een poging tot omvertúerping
van de nieuwe (kapitaListísche - red. D & G) naatschappij" was een r,rapen
vereist dat veel geschikter was om in de produktiesfeer te worden gebruikt,
narreLijk: het bevorderen van een aanvaarding van de grondslagen der gevestigde samenlevÍng in de vorm van de vakorganisatie. I{oe duiclelijk het ook
ís dat het stímuleren van de vakbeweging a1 evenzeer een gevoJ.g rrras van
het Luddísme al-s de vorming van de moderne polÍtíe, men moet er zich ook
rekenschap van geven, dat er, voorafgaand aan de Luddíeten-opstanden, onder de textiel-arbeíders en andere spralce hras van een valcbewegingstraditie
r^teg

-4die lange tijd getolereerd ri'êrd. Daarom kan, gelijlc ,1 orton en Tate nageals enigen hebben opgemerkt, het vernielen van de machines ín de periode üIaarvan wij spreken, niet worden beschor:wd als de r.ranhopige uitbar-

noeg

sting van werkers, díe geen andere uiÈr.teg hadclen. irliettegenstaande cle Com*,
bínatíe l,Iei:Êen, die neerlcrvamen op een verre van sËrikL gehandhaafd verbod
van vakorganisatíe Ëussen 1799 en 1824, ontrvikkelde het Luddisme zích níet
ín een vacuum, maar l^7as het een tijd lang snlcsesvol als oppositie tegen
het omvangriji;e valcbewegingsapparaat, dat weigerde het kapitaal in gevaar
te brengen.Zowel de vakbeweging als het Lucldisme diende zich als nogeLíjkheid aan, maar de bonden werden terzijce geschoven en de voorkeur ging uit
naar direlcte organisatie van de arL,eiders met radikale doeleinden.
Gedurende de periode in lcwestie r'¡er':,:l de valtbervegí-ng lcennelijh opgevat
als iets dat van het Luddisme fundame¡rÈeel verschilde en dat juist om die
rederr werd gesteund in de hoop daL de valebeweging de autonome alcties der
Luddíeten zóu opslorpen. Zo bäschour,¡rlen bijvoorbeeld cle rechtbanken, de
Conbinatier^tett.ên ten spijt, de vakverenigíngen vaalc als legaa1- en \^ranneer
vakverenigingsleiders ruerden vervolgd Can kregen zij lichte sËraffen dan
wel rverden zij vrijgesprolcen; de Luddieten daarentegen gingen gewoonlijk
naar de galg. Sommíge parlementsleden stel-den openlíjk de bezitters aansprakelíjk voor de benarde maatschappelijlce situatíe omdat deze onvoldoende gebruik naakten van de uitneg die door de vaki:er¡eging werd geboden. Ðat
betelcent nietn dat de doeleÍnden van de val."beweging en haar kontrolefunktíe al even uitgesprolcen en duidelijlc r,raren aLs hedetr ten dage. iiaar het
werd rveL voorËdurend rluicleLijker dat de val'.beroegíng voor het kapítaal een
onnisbare rol vervulde en nien lrreeg des te meer oog voor die ro1 naarmate
men onder de gegeven kricieke omstancligheden rneer en meer voor de noodzaak
werd geplaaËsÈ, bondgenoten te vÍnden bij het streven de arbeíders onder
de duím te hrijgen" ParLementsleden díe in de Ì'iidlands woonden drongen er
bíJGnaÐenor Henson, de leider van de vakbond van wolarbeiders, op aan clat
hij het Luddisme zou bestríjden" Alsof dat nog nodig rsas. Diens aktie voor
gematigdheid bestond uiteraard uit zijn o,:rvernroeíd íjveren voor eelt versterking van de vakbondsinvloed. In Chuy,clzts studie over irïottíngham kan
men nalezen dat heË borduurc!.erscomité van de bond "aan de arl''eiders duidel-ijke instruktíes uitvaardigde dat de borduurramen níet vernield mochten

worden. " Deze valcbond in Ì{otÈingham, meer dan weLke bond ook reeds op rüeg
om een algemene industriebond te rvorden, keerde zich ono.'rwonden tegen het
Luddisne en trad nirnmer gewelddadig op.
lo de valtbonden dus moeílijk de bonclgenoten van de Luddieteri kunner¡
worden genoemd, dan rnoet r¿orden vastgestel.d dat zíj voor het Luddisme in
de plaats zijn getreden in <lie zin dat zij door het scheppen van verdeeLd-

heíd en ver¡nrarring en door de energie ergens anders op te ríchËen, de besLissende rol- hebben vervuld toen heÈ er om ging het Luddisrne de nederl-aag
te bezorgen. De valcber"eging "verving" het Luddisme en zij vrijwaarde daar*'
nee de ondernemers tegen de hoon rran de liinderen in de sËraten en tegen de
dírelcte macht van de producenten" Toen in 1824 en 1825 cie CorrbinatieúreLt,en

werden ingetrolcken en de vakbewegí-ng vo1-Ledig..verd erkend hacl dat zodoende,
om het met de rvoorden van DaruaLL te zeggene "op de ontcvredenheid van de
volksmassals een matígende uitwerking." De ahÈie tot íntrekkíng ervan, geLeid door Plaee evt llume, stuitËe in het nog ongeh/Liz'Lgde parlement 9) op
weinig tegenstand. Br waren, lussen haalcjes, méér ondernemers- dan vakbondsafgevaardigden 'voor intrekkíirg en slecht,s enlcele reakt,íonairen stemden tegen" Al- de tijd dat Place en Hune voorzichtig arguurenteerden en on-

-5der meer voorspeLden, dat er na íntrekkíng van de Combínatiewetten nínder
stakingen zouden zíja, begrepen in feite vele ondernemers dat stakingen
nede een zuiverende, de onvrede verdrijvende funktie hebben en zij r.ieo
níet erg uít het veld gesLagen toen tt opheffen van het verbod tot órganísatie gepaard ging met een stakingsgolf. Vanzelfsprekend had de opneãfing
tot gevolg, dat de taalc van de valcbeweging werd beperkt tot de traãítionel
le bemoeíenis met lonen en arbeidstÍjd; oãt er tot op heden ín koLlektieve
arbeidsovereenkomsten in het al.gemeen bepalingen r¡orden opgenomen betreffende de rechten van de ondernemer t0), ís een erfenís van-ãíe begrenzíng.
De kampagne die enkele ondernemers in het nidden van de jaren 1830/¿0
tegen bonden voerden onderstreept aLleen rnaar de centrale ro1 van de vakbeweging¡ de kanpagne was all-een maar nogelijk doordat de bonden zoveeL resultaat hadden getroekt tegenover het ::adikalisme van spont,aan optredende
arbeiders ín de voorafgaande. periode, Daarom oordeeLde, later ín de eeuÍ¡ü,
Leeky dan ook voLkomen terecht dat "er r¿eínig twíjfel áan kan bestaan dat
de grootste, ríjkste en best-georganiseerde vakbonden er veel. toe hebben
bijgedragen om het aantaL arbeidskonfLikten te doen afnemen'r en kwamen
eveneens nog in de l9e eeuÌ^r, deWebbs !l) tot de erkenning, dat er voordat
de vakbewegíng een normaal- verschijnsel werd néér arbeídsõnrust heerste.
llaar om tot de Ludrfisten terug te keren, we beschikken over heel weinig persoonlijke verslagen en stuiten op een rraditíe van feitelijke gãheinzínnígheíd, die hoofdzakeLijk hieruit voortvLoeir, dat zíj zích ondãrscheidCen cloor hun dadenrniet dãor een ídeol-ogíe. un rvaar was het hun precies om Ëe doen? Steams, die zo scherp zag aits het een konmentator maar
nogelijk ís, schreef: "De Luddieten ontivíklcãlden een leer díe berustt" of
de veronderstel-de verdiensËen van hun handwerlc.o' !Íelwillend aLs hij i",
noent híj ze alLesbehal-ve tnaar iret verleden lcíjkende stakkerst, ofsãtroon
in die icr¡aLifikatie steLlig een korreltje waarheid schuil-r. Toch werd de
stormLoop van de Luddieten niet, aoals men ge!üoonlíjk denlct, veroorzaakt
door de invoering van níeuwe machines, wånt daarvan Ìirãs geen sprake in
lBll en l8l2 toen tt Luddísme in feÍte opkraam. De verníelinglan de nachines htas veeLeer gericht tegen bepaaLde produktiemethoden t2) díe met de bestaande machínes moesten worden toegepast. Het Luddísme ríchtte zích niet
op ekonomísche gronden tegen de produlcËíe, het rrras bovenal het gewel_ddadige
antwoord van de textielarbeiders (en spoedig ook dat van anderen) op de põging toÈ hun degradatíe in de vorm van mÍndãrwaardig vrerk" Indíen ir"t oitreden van de Luddieten doorgaans samenviel met perioCen van ekononiscire
malaise, dan om deze reden daË ondernemers alsdan veelaL voordeel zagen in
de invoeríng van níeuwe fabrílcagemethoden. l'laar heÈ is even goed een feít,
dat niet elke tijd van ontbering Luddieten voortbracht en ¿ãt tret Luddísme ook ontstond ín streken die níet in't
bíjzonder van een depressie hadden Ëe lÍjden. Leícestershire bíjvoorbeeld r¿erd door ekonomische teruggang
het ninst getroffen en tt Ì,ras een gebied waar wollen produkten van de beste kwaliteit werden vervaardigd; toch was Leícestershire een sterk centrum
van het Luddisne.
Zich verr¿onderd afvragen, v.rat er zo radikaal was aan eefi beweging die
"enkel't rnaar de stopzettín! .rár, knoeiwerk seheen te verLangen, betekent de
ogen sluíten voor de kernv¡aarheíd, dÍe besloten lígt in ãe destijds door
iedereen geuíte en gezond. ,o"rooá.rstelling dat er verband bestond tussen
het stukslaan der borduurramen en opsÈandigñeid. Alsof de strijd van de
producent die het karakter van zijn aruãí¿ ongeschonden wil gehandhaafd
zíen gevoerd zou kunnen word.en zonder dat het kafitaLísme 13) ãls zodanig

-6!üordt aanget.ast,. De eis een einde te malcen aan het lcnoeiwerk r,rordt onverbiddellijk de vrens Ëot een volslagen ommekeer, Leidt toË een strijd om alles of niets; hij mikt regel-recht op het r¡resen van cte kapitaalsverhouding
en haar <lynamielt.
Ben ander aspelct, van het l,uddisme dat in heË aLgemeen nogal geringsehaÈLend r¿ordt behandeld in die zin dat men er toLaal niets van wíl \^¡eten,
is zijn organisatie" ,-le Luddieten, dat ís wat iedereen \rart ze weet, ondernêmen hun woeste aanvalien op Ce nachínes in het ¡¡iLde weg, de vakbonden
zouden de arbeiders de eni¿1e vorln vai-r organisatie hebben verschaft. i'faar
de r.raarheíd is clat de Luddieten zieh plaatselijk en zeLfs federaal, ondet
arbeiders van alie bed.ríjfstahken, verbaz'.LngSr¡elckend heeht l¡.ebben georganiseerd" MeË vermijding van een struktuur die aan de r¡erkende klasse vreemd
rvas,sloten zij zich noch op forniele r,rijze, noch permanent aaneen. ilun traditioneLe strijdbaarheid üzas in hel algemeen een "stilzwíjgend aanvaarde
gedragsregel" en zij werden nieÈ centraai geLeid t ziJ vormden een gêmeenschap die niet van boven af werd gemanipul-eerd, z':.J die ertoe behoorden
verLrouwden op eigen lcracht. Uiteraard r¡as elat alles van lrezenlijke bete*'
kenis voor de diepgang van het Luddisme, voor de aanErekkingskrachr op cle
aehterban. In de praktijli rvas lne| zo" zegl TVzon'tpson, "dat de Luddieten
noch door de lcrachtigste maatregelen vari c'i-e autoriteiten, noch door milítair optreclen op groËe schaal van hr:n stríjd. rrerden afgehouden en dat ellt
van lr'¡n akties blijk gaf van meËhode en overleg, " Thon'tpsoz vermeldt oolc
hun "uiËstekende zelfbeveiliging eû hun goede onderlínge varbindingen""
Een l-egeroffícíer in Yorkshirc 1cv¡am tot de slotsom dat de LuddieËen "een
buiËengewoon hoge gtaad van samenÌrr:rking en organisatíeo' bezaten. In lBl2
schreef WiLLíøn Cobbett l4) in een rapport aan t1e regeringå "En waarover
het kabínet zich het meest het hoofd zaL brelcen; men vindt geen agitâËors.
llet is een beweging van het volk zéLf.."
Evenrveloal kon Cobbett ze nieË ontCel,;ken, de Luddieten hadden wel- degelijk lei'lers en Lrun optreden kwam de autoriteíten te hulp" Díe leiders
stonden aan het hoofd van een beweging r.¡aarbinnen niet de volstrekte gelijkheid heerstee ook al v¡as dan de gelijktieid voor die beweging ltarakteristieker dan het feit dat de leiders zich bezíg hielden met de vraag welk
deeL ervan z-Lj onder lcontroLe hadden en velk deel daaraan net ontsnapte.
Uit deze leådersgroep kwamen, riatuurlijk op het gunstigste tíjdstip om effekt te sorteren, t'po1-itieke drogrectencnt' naar voren, juist zoaLs d.aaruit
in souunige gevallen ook de valcbondskaclers tot ontwikkeling kr^ramen.
In de tijd van de LuddíeÈen, toen de polit.ieke aktíe nog geen triomfen vierde - ot venschi.jnseL doe,c zich opnieuw voor in de "nadagen der poLitíeice aktie" waarin r,øí.j tb-airs verkeren - had. heË vollc het Land aan zíjr.
regeerders. De rnassa juichte over Pítts 15) <iood in 1806 en zij juichte
nog meer bij de moord op Perceual 16) in lB16. Deze feeststen'roing bij het
overlijden van rninister-presídenten getuigde van de afsÈand tussen heer*
senden en overheerstene van irun volsËrelcte schei<Iing. Ðe politieke emancípatie van de arbeiders r¡as stellig van geringere betekeuis darr hun aênpassing aan de industriäle- samenlevi::rg via de vakbonden. Om die reden voltrok
die poLitieke ernancipatie zich lairgzaÍrer.Niettemin vormden de ijverige po*
gíngån our bij de *""s" belangsËel1í.ng te lcweken voor legale aktíviteiten,
rramãfi3t de l',arnpagne vooï een verbreding van de elektorale basis van het
parlenánt, eerÌ i<rachtig nri<lctel ËoË bevrerkstelligíng van-de klassenvrede.
Cobbett" di. .1oor velen de ínvloedrijkste pamflettísE uit de Engelse geschiedenis ivordt genoend, bewoog menigeen tot aansluiting bij de Hampden

-7Clubs dÍe naar hervorming van het kíesrecht st,reefden" Van hem verkLaarË
Davis dat híj bekend stond on zíjn "nadrukkelijke veroordeling van de Luddieten't. De schadeLijke uitwerking van deze verdeeldheíd zaaiende kampagne
voor politieke hervor.míng kan ten dele worden gemeten door de krachtige demonstraties van tegen de regering gerichte gramschap - zoals de Gordon-opstootjes van 1870 17) ot. díe waarbij de lconíng ín Londen dbor een menigte
werd ingesLoten ín 1795 - te vergelíjken met de latere gebeurtenissen ín
Pentrídge en Peterloo lB)rdie een fiasko werden en waarbíj onder de demonstranten een bl-oedbad werd aangerieht" De Laatste víeLen min of neer samen
met de nederLaag van het Luddisme kort voor 1820.
l,Iaar om tot slot lerug t,e keren tot de fundamentele krvestie van de
techniek, we stuiten daar andermaal op het probleern van de arbeíd en op de
vakbeweging. De laatste, dat kan niet worden ontkend, had een duurzaam karakter gekregen door de uiteindel-ijke scheidirrg tussen de arbeider en de
produktÍenríddeLen rraarover hij niets meer had Èe zeggen. En natuurl.íjk had
de vakbeweging, zoaLs wij hebben gezíen, ook zeLf tot deze scheiding bijgedragen. Somigen, zelr.er ook zij die zich marxist- noemen, houden deze nederLaag van de irroducenten in de vorm van het fabríekssysteem voor zor¿eL
onvermijdelijk aLs r¿enselijk, hoewel ook zij moeten erkennen dat zelfs heden nog de wijze waarop de arl¡eid wordt verricht in aanzienlíjke maËe bepaaLt, welke lcanË het met industriille bewerkingen opgaat. Een eeuhr na'4arc
heeft G aLbraöth 19) betoogd dat ín de omstandågheíd dat de vakbeweging in
beginseL afzag van eisen betreffende het werk zéLf, de garantie lag dat
het produktiviteítsbeginseL zal- heersen en níeË de kreativíteit" lfaar ten
aanzien van de arbeidrdaarvan zijn alle ideologen zich bewust, is een valse voorsËeLLing van zaken onmogeLíjk. De arbeíd vormt een kern die onLoegankelíjk is voor de ideoLogie en vormen daarvan a1s beniddeling en vertegenwoordíging,Vandaar dat ideologen geen oog hebben voor de al-les olwattende eis van de Luddieten tot kontrole over het produktieproces" Daarom ook
ís de kLassenstrijd héél iets anders voor de producent dan voor de ideoLoo9.

AanvankeLíjk was er bij de vakbeweging nog sprake van een flink stuk

demokratie. Slijdverbreid ruas bijvoorbeeld het gebruík, dat gedeLegeerden
bíj toerbeurt of bij LoÈíng werden aangevrezen. Doch vrat nooít echt gedemokratiseerd kon rvorden is de wezenlijke nederlaag van de producenten die de
basis vormt van de overwínning van de vakbeweging, feit dat haar tot medeplíchtíge van heË kapitalisme,tot de bespottíng van een werkelijke gemeenschap naakÇ. Door de basís waatop zíj is ontstaan kan de vakbewegíng niet
maskeren dat zij er op uit is om een groteslre r.¡ereld te doen aanvaatden en

ín stand te

houden.

De ¡rarxístische visie verheft, de produiitiviteit tot het hoogste goed
en op dezelfde wijze ziet de linlcerzijde voorbij aan de werlceLÍjke geschíedenís van de Luddieten, te r^reten: de ondergang van de direkte macht van de
producenten 20), Zodoende draagt de Linkerzíjde er op ongeLoofl-ijke vrijze
toe bij dat de vakbeweging wordt omhelsd als het eníge dat eenvoudige arbeíders openstaaË. Het opportunisme en het eLite-karakter van al de InternationaLes, heel de geschiedenis van de f.inkse beweging, mondt tenslotte
uit in faseisme (kursivering van de Zerzans) als gevolg van alle beperkingen waaraan een en ander onderhevig is. Dat het fascisae er Ín slaagt om
arbeíders achÈer zich te krijgen omdat heí,: de opheffing van de onderdrulckíng zou zíjn, omdat het een "socialísme van de daadt' etc. - rrrevoLutíonaarl¡ - zou hrezen, zou eens toÈ het inzicht moeLen leiden hoeveel (werke-

-BLL|U- revoluì:ionair besef) er meÈ de Luddieten cegronde is gegaan en trat
voor vËeseLíjke gevoLgen daÈ voor de geschierìenis heefË gehad,
0nze tijcl varì. toenemende irrisis rsord.: door sommígen r'reer âls toovergangsperíode" gekarakceriseerd en zij hopen daarbij dat alles goerl zalr af.lopen met een níeuvre nederlaag van de Luddieten. I{edqn is er spral'-e van
een sootrtgelíjke noodzaal: om arbeidsclíscinline op te l"eggen als i¡l et'¡erLeden er! van soorEgelijke gevoelens bij de massa omËrent de r,rerlrelijke be-Ëekenis van de "vooruitgangil.l'liu"chien zaL zi-j tirans al haar víjanden duidelíjker lierkenneno opdat de. verandering dicnraaL tol stand zaL worden gebracht door de prodr:centen zel.f.
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NOTËI\{:

l) Het opstel van de Zerzazts is hier en rlaar geen gemakkeLijke Lel..t,uur. O¡r
de i-ezer te huLp te komen hebben vij op ciiverse plaatse¡r noten åange' brachr, elie iotaal ontb::ek¿:n in het originele manuskri"pt- dar ons door
middel" van een fotohopie Ëer l,esch:ilchíi:ig ruercl gesteld. (red,, D" & G")
2)'De Zerzens citeren diversa auteurs. lleze schrijversnamen worden door
ons st-eeds lcursief gedrul;t" In het rrranusltrir:t ontbreekt iedere venlíjzi'*g naar hun rrerl.,:ert. Hier en daar hebben wij de desbeËreffende namerl
varL een toelichting voorz:Lerr.
3) E.P. Thompson is de schrj-jver van een ítt cnze ogrn voortreffelijlc boek
:('tTh malcing of tlre ffnglish l^lorlcing Class") dat over heË ontstaan va,n
de valtberreging ;nateriaal bevat dat de ziensr^rí,jze van &e Zetzans.beves.
.tigt
a) Eei van Ce ou(:ite en meest vcoraanstaande B::itse clagbla<ien.
5)'Bedoeld is ongetr,rijfeld het in 1962 verschenen r,¡erli var! Ilric llobsbawm,
getítelel: "The z\,ge of ll-evolution".
6) Ðe z"g. "lüatch and i,üard Act".
7) ltet uãhtp.ur J"L. en Bari¡ara HanunonC schreef aen reel;,s'van boelten over
:

sociale gesehiecienis en.over de toestand vari de arbeiderskLasse. Het ís
op dit gebied bijna even beroemd als ireÈ echtpaar Inlebb.
B) Robert Peel (l7SB-.¡85û) r,¡erd in tB09 lid van iret parlemenl en r,¡erd i:r
l8l0 alç ondersEaatssekreLaris voor de lcol-oniän 1:-d van de regeríng. In
1822 werd hij minister van b:-nnenlandse zalten" In die ki.¡aliteit bemoeide hij zích met de oprichtin¡1 van een moderne politiemachË.
9) Tot aan heÈ jaar lE32 kende ili.geiand ee:: nog ai.lesbehalve modern lciesrecht, dat zelfs aan de bour3eoisie rrog geen enkele politieke invloed
toekende. Politiek gesproken ileerste er nog de si-tuatie van lnet artcíen
reg;íme. Pas de kíesrechËhervornring van lB32 legde de grondsLag voor de
moderne demokratie, d.w.z-. voor de ireerschappij van de onaernamersklasse.

l0) Iiet deze ondernenersrechien i¿orrlt bedoel-d, dat beslissingen Een aanzíen van: lu,¡est-ies die zich in. iret br:,Í.rijf voordoen en die niet míddels
kollelrtieve onderhandelingen kui:nen. rvorden geregeld, cloor de direktie
behoren te r,¡orden genonen. )it vormt een essentieel oçrilerdeel van het
Britse arbeiilsiconfl-íirtenrecirt: cL'¿ uerantrvoordelijlcheid yan cle leiders
van ondernemingen mag door de sameiu,rerking nret de 'valcbeweging niet worden beperkt.
en Beatrice l,Iebi;, auteurs van diverse boeken over Ce geschiedenis van l'ìeÈ Britse vakverenigingswezen die (ctoor Henri PoLalc) ook in

I I ) Sydney

9het Nederlands zijn vertaald.
l2) De machinale voorti¡renging, gerícht op massaproduktie, betekende een
ernstige inbreuk niet alleen op de k'lalí.teít van het,geen er werd ver-

l3)

vaardigdrmaar zíj had oolc tot gevolg dac de vakbekroaamhe,Íd van de producent overbodig ¡¿erd. Hand¡.rerker (en Ín zekere mate ook nog de manufaktuurartreider) r^taren varr begin tot einde bij de vervaardigÍng van de
produkËen betrokken. T,iJ konden voldoening in hun arbeíd vinden en met
recht trots zíjn op hetgeen zij vervaardigden. Daar lag ook de grondslag van hun arbeídsvreugde. Dat alles verdween met de arbei,dsdeLing
van heË oplcomend kapítalisnre. Er werden nog slechts deelhandelingen
verrieht; de geproduceerde waren konden <le toets der vergelijking met
de handwerkersprodukten op geen sÈuhken meer doorst,aan.Bij de k-apítalistische produkrie gíng het níet orr kr,¡aliteit, maar om de kwantiteit.
Op dat alles doelt Zerzan heriraal-de1-ijh, waar hij komt te spreken over
datgene wat de Luddíeten bezíeLde en r¡raar hij - hun termínÍl-ogie gebruikend - van mínderwaardige produkten of van knoeiwerk spreekt.
Het kapitaLisme is van nature gericht op arbeidsdel-íng, specíalisatie
en vereenvoudiging van de arbeid tot zieLloze verrichtíngen. Zie ook

noot 12.

l4) I^Iilliam Cobett (1762'1835), Engels poLitihus en publicist díe een typísch representant was van de bourgeoisíe. Hij \,üas - zoals men ooic uit
de verciere uiteenzettingen van de Zerzans zalr zíen - een heftig tegensÈander van de Luddieten en een ijverig kampioen voor de poLítieke demokratie van de ondernemersklasse. Voor Zerzan is het êén de keerzijde
van het andere, De Lezer zaL aanstonds bespeuren, dat Zerzan'de t'poLítielctr, het kompromis, als het geneesmiddeL tegen proletarische opstandigheid schildert en de moderne poLítieke systemen voor een reaktie op
l5)

het dreígende arbeidersvereet houdt.

Pitt (1759-1806) r¡erd ín 1780 parl-emenrslid, ir l7B2 miníster
van fínanciåln en in lB73 minisËer-president. De haat die de lagere
kLassen hem toedroegen ís mede veroorzaalct door het feit dat zijn regeríng de oorlog aan het repubLi-keinse l¡rankrijk en aån llapoLeon verkLaarde (ureÈ aLLe lasten daarvan) en door het feit daÈ onder zijn bewind díverse Ëegen de arbeiders gerichte r,,retten tot staîrd kwamen.
l6) Spencer PercevaL (1762-1812) raas mínister-president sedert 1809 en een
heftig tegensËander van een emancipatíe cler katholieken.
l7) De Gordon-opstootjes bralten in Londen uít. Ze droegen een anti-papístisch karakter en worden aldus genoemd omdat Lord George Gordon er de
aanst,ichter van zou zijn. Uiteraard had het zogenaamde anti-papisme
van de deel-nemers een sociaLe achtegrond.
l8) Te PeterLoo bij t"lanehescer tracl ín l8lg het 1-eger met bruuË gerveLd op
tegen een grote menígte demonstrerende arbeiders. 0p de weide waat zij
bijeenlwamen bleef een groot aanÈal f.ijlcen achter. Tot in lengte varr
dagen is de gebeurtenis ín c].e herinnering blíjven voortleven a1s een
bewijs van het wrede ger+eld der heersende kLasse.De pl-aats waar de arbeíders bíjeenkr,ramen heette eigenlijk Petersveld. Om de spot te drijven met de patriottísehe gevoelens, die sieeds maar r^reer orde helden
van de slag bij T'laterLool' verheerlijkten, sprak men r¿eLdra alleen nog
maar van PeÈerloo.
l9) John Kenneth Galbraith, bekend Amerikaans ekonoom, schrijver van onder
meer ttThe l{ew Industrial State" en van t'American Capitalismtt"
20) De kritiek die de Zexzans op de z.g" "linkerzijde" uitoefenen onder!üí1Liam

t0 schrijven rvij vol-ledig. Hun opmerkíng over waË zij oode marxistische
visie" noemen bewijst volgens ons, riat zíj het marxisme te veel hebben
van juist die zich Len onrechte op T'Iarx beroebelcelcen door de bril
pende - zelfde zogenaamde "línkerzijde". JuisÈ }larxr analyse van het
icapitalisme mondt uit ín de lconklusie, dat het er voor de ar'oeíders op
'aankomt de scheidins tusse"_:::_:t]_1:_.ï:1*,tiemiddelen op te heffen.
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Toen begín mei de ï¡lestduitse sËaatrìinan en ekonoom Ludttlt)g Erhard over-

Leed, raíjclde dc.- o'Nieuwe lì.otterdamse Courant¡' een korte l¡eschorn'¿ing aan
zíjn nagedachteiris. Het- blad iveres er op, ciat Brhard níet als een grooË politikus de geschiedenis zaL Ltgaan en Cat zijn bondskanseLierschap niet de
glansríjksÈe en vreugdevolste periode van zijn leven is gevreest. Ni-et aLs
kanselier zal men zích hen herinneren, tl:aar a1s de sullsesvolle propagandist van Ìrat de t'socíale marlctekonomíe" r¡crr1t genoemd en als de architekt
van het "Duitse ekonomische t:cnder".
Iiaar wonderen bestaan niet en daË blijkt ook uic ¡^¡at de iif.i{"e. verder
nog over Erhard scÏ¡reef " lïíj zosrzo ruorc!.t in het bewuste stuirje opgernerkL,
nooiË hebben kunnen bereiken wat híj bereilct heeft indien hij riiet de med-ewerkíng en steuTt had gehad van de onr-ierneners en de valcbonden.
i^laaraan men
trnlat het bLad hier konstateert is geen. opmerkelijk feít.
de naam van "sociale marlttekonorni.e" gegeven heeft is niets anders dan een

<le produktie volgens puur kapital-istische principes, díe
ín niets verschilt van Ce organÍsacie der produktie eLders. Utiet door sociaal gevoel werd Erhard beheerst, maar door burgerl-ijke ondernemersgeest,
Dat de ondernemers hem van hart,e steunden sprak dientengevolge vanzelf en
dat de vakber,regíng hem haar medewe::king schonk sprak eveneens vanzelf' Ðat
die samenwerking het kapitaal geen r,¡inrleieren legde doch integendeel rijke
vruchten afwierp ís precíes clatgene w¿-rt men er van verr¡achten lton" Iets
wonderlijks is claar niet aan. Het zou veeleer wonderl-ijk zijn geweest índíen het an<lers was gegaa.n.Ben rioncler zou men l'reE hebben moeten noemen indien de I'lestduitse ondernemers zích niet all-e irispanning voor een hersteL
van het. lluitse k-apitatisme haC..lerr getroost;r een r¿onder zou het ook geweest
zijn aLs rle vakbeweging - ínstelling van de bur:gerlijke maaËschappij - het

organísatie van

ondernemetdont ndet de hand zou hebben gereikt
t'I{irtsehaftswunder" is de door de Ðuitse
HeË geheim van het lluitse
vakberveging krampachtig en rneL alle ¡riddelen bewerlcstelligde sanen¡verking

arbeid, díe ook in de Bondsrepubliek - zoals in rrelke
moderne índustrÍestaat ook .- natuurlijli slechts tijdelijlc ín stand gehouden lcon worden, nooit voor <1e volLe honderd procenË verwezenLijkt vrerd en
op ieder rvíllekeurig tijdstip door klassealcties in gevaar kon i¿orden gebracht. Het verschijnsel is rrc¡cl,i nieuw, rroch opmerlcel.ijlt. Het zou zeLf's
nauwel-ijics het .r"rnrul,le'o waard zíjn, rvare het niet dat - l¡él- een opmerLce*
lijk feít - velen desondanks de vakbewegine, zowel in Duitsland a.Ls daarbuiten, nog steeds voor een v¡erknemercorßanisatie eu de vertegenüToordiging
van cle arbãidersklasse aanzíen" ¡\ls nren iets v¡onderlijlc l+íL noemen, dan is
het dat.
tussen kapitaal en
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HeÈ eerstvolgend nummer van rrDaad en Gedachtetr zal verschíjnen ín de
maand september. rnpLaats van de gebruilcelijke nuurners van juLi en

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

augustus ontvangen onze abonnees een brochure dÍe meer paginais telt
dan de tweemaaL veertÍen van de uitvaLl"ende peri.odiehe. Deze brochurê¡ die onze vaste lezerskring automatisch krijgc toegest,uurd, zal
voor niet-abonnees tegen betaling verkrij gbaar zLjn voor een príjs
díe bíj de verschijning definitíef zaL worden vast-gesreLd, maar díe
wíj voorlopíg op ongeveer f 6r- (franlco per post) schatten, voor deze brochure (een klein boekje feitelíjtr) is onze keus gevallen op
een tamelijk beroemd geschrift, namel-ijlr: "Het wezen van de mense1Íjke hoofdarbeid" van Josef Dietzgen. Het verscheen voor het eerst
in een NederLandse vertaling (van de hand van Herman Gorter) in 1909.
uíteraard was deze vertalíng aJ- Lang uítverkocht toen de Groep van
Internationale CorutunisËen ín 1935 een nieurve uitgave verzorgde. Ook
deze is al vele tientall-en jaren lang niet meer verkrijgbaar. Dat is
de reden dat wij hebben besloten tot een herdruk. füij hebben daarin
niet het voorwoord opgenomen dat cle G.r"c. bij haar heruitgave voegde, maar een korte (nieuwe) inleíding r^raarmee wij Dietzgenã werk uIj
de lezer van nu íntroduceren. I{íj verondersteli-en dat wij met een
níeuwe uítgave van dit- geschrift zoweL onze Lezerskring aLs veLe anderen een dienst bewijzen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

'vüAT T^IEET ZOfi'I

AMBASSADEUR

ER

NOU

VAt{?

Níet zo Lang geleden heeft de ambassadeur van tn buitenlandse mogendheid over NederLand gezegd: "Ik snap niet waarover de mensen hier praten.

Ze hebben een maand vakantie, In heel" veeL l-anden is geen sprake van een
uaand valtantie. Iedereen heeft híer een redel"ijk inkomen, goede soeíaLe
voorzienil¡gen, De mensen hebben vaak een caravan of zomerhuisjereen motorboot, ze gaaî uet vakantie naar !Íall-orca. . . .tt
Bíj dergelijke woorden vragen wij ons af, wat zotrt man er nu eígenlijk van rreet. Van Nederland?, zal op zijn beurt, de Lezer wellicht vragen.
Nou, nee, dat bedoelen we niet, Zeket, 1-ang niet all-e Nederlanders hebben
wat men 'reen redelijk inkomenl pi.eegt te noemen en lang níet ã1Le Nederlanders gaan met (v]"íeg) vakantie naar MaLLorca of hebben een motorboot.
Ilaar onze vraag heeft een andere strekking. i{ij bedoelen: de man ín kwestie heeft er kennelijk geen fLaur,¡ benul van, dat met zijn soort opmerkingen de maaÈschappelÍjhe verhoudingen in een land niet worden gekarakteriseerd; dat het er nÍet om gaat wat de mensen hebben, maar dat het van belang is hoeveeL of hoe weinig ze hebben in verhoudíng tot anderen in de samenleving. ALs de bersuste ambassadeur oolc maar een hêéL kl-ein pietsje zijn
licht bij Marx had opgestoken, dan zou hij hebben geweten, dat de armoeCe

l2aan de ríjhciom r,øordË gemeten en dat armoede ea rijkdom geen "absolute maar
aeer rel-atieve begríppen zijn.I{ij had rial troul.rens ook uir de mond van anderen dan I'farx kunnen vernemeil.
iJou ja, zuLt u misschien verontschuldigend opmerken, ambassadeurs plegen nu eenmaal níet op grond van hun icennis van he'Ë marxisme te worden benoend et\ ze zijn niet uit de arbeídersltlasse aflcomstig" I/üat wil je <ian?
r,rij willen niets anders dan aan het l¡ovenstaande nog de opmerking
toevoegen, clat de ambass;¿deur in lti¿estie de l.iussísehe arnbassadeur \^Ias I ) .
Gunst, zul.t u wel-l-icht reageren, dat maakt toc'h r+el enig verschil" ilat is
toch r¡el vreemcl .Van hén zou je eni¡;e kennis van het marxisme toch ruel verwachten"
Van hém? Nou wij niet iroor. Ðe erri-ge iiennis die men in Rusland van
heË marxisme heefE is de kennís, noe je er handig misbruík van kunt makan
om de belangen varr een (nieurve) heersende klasse mee Ëe verdedigen. l,liii
vinden de opmerlc-{,-ng van de Russische arn'nassadeur zo vreemd nieË. ;..:¿ar r¿el
píkanË en buitenge\^roon typcrend. Voor de werkel-ijke situatie in lìuslanC

wel te verstaan.

l)

uitspraak van de Russiselie ambassadeur werd - Èíjdens een
inËervie¡r * door jhr. Sickínghe van het Vl'IF-concern doorverteld aan Bibeb van "Vrij ì''iederland". Er blijkt uit rvát voor
kennissenkring zotn Russische ambassadeur heeft. Leden van de
ene heersende klasse gaan rnet leden Van de andere heersende
klasse om. Dat is een l"ogis e:ne zaak. Õf ze dan ook "kameraad"
tegen elkaar zeggen? I'fissehien. Je zou daar in ellt geval niks
achter hoeven te zoelcene I,tat je we1- rnoet doen ÛIanneer Breznef
het tegen een Russische vuílnisman zegt, of Gierek tegen een
arbeidãr op eÊn scheepsr;erf ín Stettín of in Danzig'
De
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precies vier jaar geleclen het habine-t-Den ilyl opÈrad, llebben wij
zijn regeringsploeg gekãnschetst al.s een ministerie 'Lat de vooruitstrevent'Der''
de vleugel van.het ìiiãOerlandse ondernemerdorn vertegenr'roordígde'
Uyl", zã sehreven wij, "is allerminsË een revolutionair politikus en hi-j
heeft zích ook niet áls zodanig voorgedaan" Híj is er niet op uit het kapitalisrne omver te \terpen" hij is er op uif het te hervormen, heÈ Ëe ver"'
beteren. ". en het zaf lfijtur, ãot een vàrbetering van heË kapitalisne niet
nazal leiden tot een verzachtir,g van de uit dat stelsel voortspruitendedaardie
rradeLen
de
van
cleLen voor de arbeiriers rmaar ioË een vermindering
aan kLeveï: voor iret kapitalisnre zê,Lf'.''
i{u, precíes vier Saar later l), hei:ben wij geen enkele reden om de
Toen

I

nadat het ka"r:inet Den uyl kort voor
) Dit opsÈel- werd geschreven
qras
het eínde van cle ríL
Sestruikeld, maar võór de verkiezín*
gen van 25 mei j.1.

l3 destijds gegeven karakteristiek ook maar in eníg opzicht te herzien. Integendeel, wij houden onze desbetreffende opvattingen voor bevestigd. "Als
rnrastt, schreef de Groningse hoogleraar prof. dr. J. Pen op 4
ik ondernemert'net
j.L.
in
Paroolttr"zou ík op Den UyL stenmen"tt Het ís ons niet dikureí
wijls overkomen dat lvij het met deze ekonoom eens waren, maar ditmaaL konden wij ao níet eLk van zijn woorden, toch heel veeL daarvan onderschríj-'
ven 2).

"Als ílc ondernemer \,¡as zou ik op Den Uyl stennen. Tandenknarsend mísschien, maar ík zou het, t,och maar doen, althans aLs de
resuLtatenrekening van nijn bedríjf me na aan het hart l-ag. Er
bestaan ongetrøijfeld ondernemers die uit pure ideologie op de
WD steumen, en dat moete¡ ze zeLf rüeten, maar het gaat hun geld
kosten.

Ook het ethísch reveil zaL, aLs het tot een rechtse meerderheid leidt, voor de ondernemers van NederLand zorgeLijke tijden
doen aanbreken, nog zorgelijker dan de huidige" trIat ondernemend
Nederland nodig heeft is een kabinet met de PvdA en In vakbonds-

man op Socíale Zaken..,
...Níemand vindt daË het best gaat, al had het slechter gekund. lfaar er moeten in Nederland enkel-e dingen geregeLd worden,
worden.
díe aLleen door een maËig línks kabinet geregeLd kunnent70,
zov
De combínatíe CDA-VVD, eventueel- opgeluisterd met DS
daar weiníg van tetecht brengen.
.. . de eersËe opgave van de economische politiek ín lrlederland

ís het afrenr¡en van de Loonínflatie. Ðat lukt een rechËs kabinet
nooit van zijn leven"
!,lat er moet komen is een loonpolitiek om de J-oon-prijs-spiprobeerL zonder
raaL in de hand te krijgen. Een regering die daC
de meclewerking van de vakbeweging ltan wel op !t dak gaan zitten"
Rechtse regeringen krijgen die meder¿erkíng níet...
...tr¡eecie opgave:de winsten moeten omhoog. Ðat heeft het huidige kabineË gezegd. Ì{eliswaar zegt de WD heL ook.... maar de
WD kan het nàar mijn mening niet voor elkaar kríjgen. Een kabinet met de PvdA er ín za| er ook maar moeilijk in slagen, maar
de kansen liggerr dan misschien iets gunsÈiger.f¡
De r¡instvergroting waar prof. Pen rt híer over heeft ís een noodzakef.ijkheid voor hei kapiialistisch bedrijfsleven, die direkt voortvloeit uit
de bewegings$retten üraaraan het gehootzaaßt.Iiet zou ons Èe ver voeren daarop nadei in te gaan. !üaarom het ons nu te doen is, is het - met ekonomirrgm"nten gesteunde - betoog van deze hoogleraar, dat deze winstver"ãh"
grotíng-het bestè tot stand ltan worden gebracht door een besnoeíing van de
ñogeru-"a1arissen, waar de WD niet aan. zai willen ondat zíj gekant ís tegen rac zíj "de grauhre nívelLering" noemt. Daaruit trekt prof. Pen de kon2)

urij nu eenmaal gêên ondernemer zíin hebben wij natuurIíjk niet op Den Uyl gestemd, noch op êén van al die andere,
(inklusíef de
zíóh "Lin1cs" of "progressíef" rroenende partijen
rrhet
.sociaLisr¡etr
- aan
in vel-e gevallen in naam van
CPN) die
clokteren"
de kapitaListische samenleving willen

Ondat

t4"
klusie,

dat

eigenlijk vóõr nivelleríng binnen de sal"arisopbouw
iloeËen zijn, en vóór een geleíde loonpolitíek" .''
onderaehrijven'
en
-.1ook riat ís een uitspraak die wij
dat de
claaropvolgende-opmerking,
Pens
t¡rt wij niet ondeischrijven is
ttmaar \¡reer eens
daaruit
<lat
en
verze:
ondernemersi-deologie zích daártegen
clar ier';rãds ideologie nlet a,l"tíjd door zijn..be'lang r,rorclË bepaald,
¡li:tr,
áe marxisten denkentt" Irtellce Êil irra.t voor soort "marxisten" Pen op l'ret
"o*i."
oog heeft rreËen we nieÈ. '[,{at we nél l,IeËen is, tlal volgens i'iarx nieË ieen daL
ãri¿" ideoLogie door zijn belang r,¡ordt be.paalcl' maar zíjn handeLen
die
dingen
zijn
met
sÈrijd
in
ãu aiogur, ¿iä ¿e mensen doen vãaic totaaL
-deonrlernemers
de
zor,¡eL
voor
niet
alleen
;. ¿.; ñun ?øofd" ïrebben. Dar geldt
Den Uyl"
ut, ¿. arbeidLrs, hei geldt óót voor regeringe¡ en öó1ç. voor
datgene wat'
tussen
onderscheid
iret
I{ij hebben áestijãs al gerrczen 9p
en CaËgene
vertegenwoordigen
ie
Ðen Llyl t¡oorgeeft clan wel verc¡ndersteLt
van
r"i f,i: weri.ãtí3tr vertegenwoordigt, De uiteenzetting
ftoÍ: Pen is ¿í1s
nivelleríngspolíDe
het o,uio geknipi on dat ontlerschLici te illusËreren"
Lielc van ãet i.à¡inet-Den Uyl -..Jie blijhe:;s arr<lere artikelen van prof . Pen
gesor'"
naar diens oordeel enig, z\ het nog r"iet volCoende effei;t heefl
lconseicwentíe
de
gehouder:
voor
iããi¿-:-"ãrãi-"oo"gn srãía atã eir veelãl oo1."
.ràr, ',".o socíaLi.stische l>eleiclsvisie"o aLr;of iret bij het- socialisme om eefl
de loonarbeid
nivelLering van de lonen inplaats rJart om cle opheffíi:g.van røordt
is, ge*
gcdiend
zou gaan" trrlat rnet die nivelläringspolítiek werkelijk
ondernemerciom'
het
van
ii3t-aoor
" Pen wordt- aangecãoàd, iret belang
- iliet prof
voor nieÈs ireeft de Roti-erdarnse hoogleraar prof ' -G"P' Hoefria-gels dezer dagerr in de "lrTieur,ze Rotterdamse Courant" betoogd, dat nie¿ l'Jiegel de echte vertegenrtooriliger van l::et liber:al-isme ås , maat cle - "socialist'o
õen Uyl, Iüat l,,liegãf verËegàrr,,voorcligc is hr.:l k-onservatieve klej-nburgerdom'
Het zogenaamcie "sãcialistuñ utt Ðen Uyl is de vlag waarachter zich het moderne management L:an scharen en dat zelfs zonder tandenknaríäefl"
'uonde-rnemers
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cìnze spijt een sËoIn het mei:nurnmer van 'Daail en GedachËe" komt totr¡an
boven: ülaarom daË
rende typeforrt voor, ilr staa.l- op bLz" l3r 9e regel
'víjfentr,rintig jaar hacl gefaal-d nerd niei duidelíjk'
"machLsmidclel" mee-r dari
ha<l noeËen luiofschoon het falerr ap zíeh-zelf r,¡eril, t"!"tg"uprolten. De zinjaar
had gefaald
den: I,laarom dat "maci-Ësriiddel" meer ãan- víjfentwi'ntig r'rerd tegengëspro,årá;iàa duidel-ijk, ofsc¡oon heË f,alen op zLc1..ze,lf ;:iet van de tekst al
L.ien. Ðe aanclachtiþ"'fni.t za'.:. å.ít nogelíjl uit het vilbnd
hebben 1:egrePen"

