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I. 

VOORWOORD 

Bij het aanbieden van deze verhandeling past het in elk geval eeD paar 
mensen te bedanken voor hun bijdrage, zonder dewelke dit werk niet zou 
zijn. 

W1 
Vooreerst willen we Dr. F. Saeys vriendelijk bedanken ojtdat ZlJ aanvaar 
de om als promoter op te treden bij deze verhandeling. Tevens gaf zij 
ons enkele nuttige wenken, waardoor dit werk in goede banen~werd geleid. 
Onze dank gaat verder ook naar Professor Dr. A. Van Den Brande en naar 
Dr. P. Hebberecht, die zo welwillend waren om bij dit werk als kbmrhis 
saris op te treden. 

Veel dank ook voor enkele medewerkers van het Internationaal Instituut 
voor ~ociale Geschiedenis te Amsterdam, die ons nuttige informatie ver 
schaften omtrent de geschiedenis van de anarchistische beweging in N~ 
derland. We moeten ook en misschien vooral het personeel van de lees 
zaal van dit zelfde instituut bedahken. Zonder hen was dit werk zeker 
niet tot stand gekomen. 

Verder willen we ook die enkele Belgische en Nederlandse anarchisten 
bedanken, die er ons toe brachten de anarchistische pers als onder 
zoeksvoorwerp van deze verhandeling te kiezen. En tenslotte moeten 
ook de vele vrienden en kennissen bedankt worden, die het afgelopen 
jaar door morele of materisle steun een bijdrage leverden aan dit werk. 
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1. 

ALGEMENE INLEIDING 

(1) De geschiedenis van de politieke pers in Nederland is reeds meermaals 
het voorwerp van kommunikatie-wetenschappelijk onderzoek geweest. Maar 
e~~ opva~lend fenomeen hierbij is wel de (zeer) geringe aandacht voor 
tiJdschrift~~ die door anarchistische groeperingen werden uitgegeven. 
Neemt men biJvoorbeeld het standaardwerk over de socialistische pers voor 
de !weede wereldoorlog, samengesteld door DE VRANCKRYDER (1), dan is deze 
gering~ _aan?acht wel merkwaardig. De anarchistische pers komt hier slechts 
h~~l ziJdelings aan bod, hoewel de anarchistische beweging toch een belang 
r7Jk komponent van de socialistische beweging vormde. 
Dit zelfde fenomeen, een geringe aandacht voor de anarchistische pers, valt 
ook op als men de literatuur over de zogenaamde alternatieve pers napluist. 
Deze pers komt hier ook nauwelijks ter sprake. En als deze wel aan bod 
komt, betreft het slechts enkele recente ontwikkelingen, zoals muurkranten 
(2) of bepaalde stadskranten zoals de Amsterdamse "Bluf" (3). Nochtans 
omschrijft de anarchistische pers zichzelf weldegelijk als een alternatie 
ve pers (4). Het leek ons dan ook relevant om een eksploratief onderzoek 
te wijden aan deze pers. 
In deze verhandeling zullen we meer in het bijzondere aandacht hebben voor 
de Nederlandse anarchistische pers in de periode 1920-1940. Zoals ook in 
de titel aangegeven, zal vooral het tijdschrift "Grondslagen" het voorwerp 
van dit onderzoek ziJn. Deze keuze vergt mogelijkerwijze enige toelichting. 
En dit brengt ons meteen bij het probleem van historische bronnen. Deze 
zijn namelijk van het grootste belang bij een dergelijk onderzoek. Voor 
België geldt dat het vaak moeilijk is om historische bronnen van de anar 
chistische beweging terug te vinden. Anarchisten zijn soms heel onzorg 
vuldig met hun archieven omgegaan, waardoor veel dokumenten verloren gingen. 
Bovendien werden ook vele dokumenten vernietigd, om te voorkomen dat ze in 
vijandige handen zouden vallen. Dit gebeurde onder meer bij de aanvang van 
de tweede wereldoorlog. Het verklaart trouwens gedeeltelijk waarom het 
anarchisme tot op heden slechts heel weinig het voorwerp is geweest van 
wetenschappelijk onderzoek. De toegankelijkheid van historische bronnen 
heeft in eerste instantie onze keuze voor het Nederlanse anarchisme bepaald. 
Over de historische ontwikkelingen van deze beweging bestaat er al heel 
wat literatuur. Hier moeten wij de werken van R. De Jong en H. Ramaer (5) 
vernoemen. Daarbij komt ook dat het Internationaal Instituut voor Socialé 
Geschiedenis te Amsterdam over een zeer omvangrijke kollektie archiefmate 
riaal over de (Nederlandse) anarchistische beweging beschikt. En ten derde 
verzorgden allerhande anarchistische groeperingen sinds enkele jaren de 
heruitgave van historische. dokumenten uit de periode voor de tweede wereld 
oorlog. Uiteindelijk moet ook gesteld worden dat de Nederlandse anarchis~ .1 
tische beweging, en dit in vergelijking met de Belgische, steeds een grotere 
omvang en een grotere aktiviteit heeft gekend gedurende de twintigste eeuw. 

De keuze voor de periode 1920-1940 werd in eerste instantie bepaald door 
onze keuze voor "Grondslagen" als onderwerp voor deze verhandeling. Deze 
laatste werd ons ingegeven door verschillende anarchisten, die wezen op 
het bijzonder belang van dit blad. Bovendien heeft dit tijdschrift een 
recente heruitgave gekend (6), wat voor ons dan ook heel wat gemak betekende. 

Het anarchisme in Nederland heeft vanaf 1920 onmiskenbaar een belangrijke 
heropleving gekend. In de jaren '20 komen tal van nieuwe groepjes op, die 
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allen een nieuwe dimensie zullen geven aan het Nederlandse anarchisme. Dit 
zal verder nog uitvoerig aan bod komen. Als einddatum voor de onderzochte 
period~ k~zen we voor de aanvang van de tweede wereldoorlog. Toen was de 
anarchistische beweging in Nederland, ten gevolge van interne twisten, op 
stervens na dood. Voor ons bood dit de mogelijkheid om de ontwikkelingen 
van de anarchistische pers gedurende een min of meer afgesloten periode 
te bestuderen. 

(2) Spreekt men over anarchistische pers, dan spreekt men ook over de 
anarchistische beweging. We zullen verder in deze verhandeling argumenteren 
dat deze pers een zeer centrale rol vervulde voor de gelijknamige beweging, 
veel meer nog dan in het geval van diverse andere politieke groepen. 

Maar eerst stelt zich het probleem van definiëring. "Het" anarchisme 
bestaat namelijk niet, net zo min als het berust op wat ons~~popûlair mis 
verstand wilt doen geloven. Nu biedt de ethymologische betekenis van het 
woord (an-archia) weinig houvast, al is het maar door de konnotatie met 
chaos en wanorde (7). De bekende anarchist Lehning stelde ooit dat anar 
chisme een "sociale filosofie is, een wereldbeschouwing, meer dan een poli 
tieke theorie~ (8). Hij stelt dan ook dat men het anarchisme het meest 
tot zijn recht doet komen door het "niet alleen te beschouwen als een 
ideale maatschappijvorm( ••• ), maar als een beginsel van maatschappelijk 
leven, waarbij de vrijheid als permanente en essentiële faktor wordt 
beschouwd in het ontwikkelingsproces" (9). 

Het is dan ook duidelijk dat "het" anarchisme slechts een ideaal-type is, en 
dat er verschillende stromingen te onderkennen zijn. In navolging van RAMAER 
(10), zullen we hier het anarchisme omschrijven als een sociale beweging,~ 
die sterk gericht is op de verandering van de dominante waarden van de 
samenleving. De ideologie, of beter, dit geheel van ideologieën van deze 
beweging, willen we nader omschrijven met volgende, veel geciteerde defi 
nitie van Lehning: h~t is een geheel van opvattingen, 

"Waarbij een maatschappij als ideaal wordt gezien, gekenmerkt 
door het ontbreken van gezag en macht, in het bijzondere de 
georganiseerde politieke macht die men in het algemeen de 
staat noemt. Het gaat om een theorie die ervan uitgaat dat 
door een netwerk van vrije overeenkomstenvan groepen en orga 
nisaties op professioneel en territoriaal gebied, ook ten 
behoeve van de produktie en de konsumptie in de bevrediging 
van de oneindige variaties van de behoeften en aspiraties van 
de moderne mens kan worden voorzien." (11) 

(3) Zoals uit deze omschrijving mag blijken, is het anarchisme als sociale 
beweging in hoofdzaak een p~litieke ~ewe~ing. Anarchisti~ch~--·pers willen 
we dan ook definiëren als die pers die uitgaat van anarchistische groe 
peringen of die drager is van een ideologie zjoals in bovenstaande omschrij 
ving is ~angegeven. Deze nuancering is n~dig daar, zoals we verder zull~~ 
zien, deze pers veeleer de ~eweging zelf 7s. -~□or N~derland geldt daarbiJ 
dat de anarchistische pers in hoofdzaak uit tiJdschriften bestaat. 
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Kenm~rk~nd voor deze pers is ook haar politieke gerichtheid en haar propa 
gandistisch karakter. De kommuniKatieprocessen die door de anarchistische 
pers w~~de~ gedragen, willen we dan ook benaderen als vormen van politieke 
kommunxkatie, zoals omschreven door SCHOLTEN (12). Om welke kommunikatie 
processe~ het juist gaat, maakt hij aan de hand van de begrippen "Aktive" 
en "Passive Oeffentlichkeit", tussen anarchisten en de buitenwereld. En 
daarbij speelt de pers een fundamentele tol als tussenschakel. Bovendien 
is e1; ook het kommunikatieproces tussen anarchisten onderling, binnen die 
"Aktive Oeffentlichkeit", bijvoorbeeld polemieken en diskussie, waarbij 
de pers ook een belangrijke rol vervult. 

~mdat deze politieke kommunikatie tevens een maatschappelijke kommunikatie 
is, hebben we "Grondslagen" en de anarchistische pers onderzocht in hun 
maatschappelijk kader. Dit impliceert een media-sociologische benadering, 
zoals voorgestaan door onder andere MURDOCK en GOLDING (14). De studie 
van maatschappelijke kommunicatie, en meer in het bijzondere van politieke 
kommunikatie, is namelijk ook de studie van sociale en kulturele 
reproduktie van waarden en ideeën. Deze twee auteurs wijzen er daarbij 
op dat deze studie een traditioneel onderzoeksterrein van de sociologie is. 
Tijdschriften zullen hier dan ook opgevat worden als media-systemen, veeleer 
dan als entiteiten op zich. Bovendien zijn deze mediasystemen of media 
strukturen mede bepaald door de maatschappelijke struktuur, stelt VERSTRAETEN 
(15); daarbij duidt hij het privé-bezit aan als zijnde één van de belang 
rijkste komponenten in dit proces. VERSTRAETEN noemt deze benadering 
de politieke ekonomie van de media. Deze vertrekt van een materialistisch 
referentiekader, en wortelt in het marxistisch waar- en waardebegrip (16). 
De konseptuele struktuur van deze benadering is dan ook het koopwaarkarakter 
van de mediaprodukten. Deze wordt door ruilwaarde en gebruikswaarde van de 
mediaprodukten bepaald. De ruilwaarde wordt teruggevonden in het media 
produkt als drager van de boodschap, daar waar er (eventueel) winst wordt 
gerealiseerd. De gebruikswaarde situeert zich daarentegen op het vlak van 
de boodschap. De ontwikkelingen van de maatschappelijke kommunicatie 
worden in de eerste plaats bepaald door de ruilwaarde van de mediaprodukten 
(17). . 

(4) Aan de hand van VERSTRAETEN's benadering zullen we dan ook onderzoeken 
in hoeverre de anarchistische pers als alternatief kan gezien worden. Dit 
gehele perspektief indachtig moeten'we echter eerst onze aandacht richten.op het 
empirisch materiaal : "Grondslagen" en andere anarchistische tij dschr i ften. 
In een eerste deel zal de aandacht gericht worden op de gehele maatschappelijke 
kontekst waarin "Grondslagen" verscheen. Het belanc:j van de sociale struk- 
tuur voor ogen houdend (18) zal er in een eerste hoofdstuk eerst een schema 
tisch overzicht van de socio-ekonomische situatie in Nederland in de betrok 
ken periode aan bod komen. Daarna onderz~eken we het geheel van de Neder 
landse anarchistische pers gedurende het interbellum. In een tweede hoofd 
stuk wordt de aandacht dan gericht op de kommuni\<ator en tevens de uitgever 
van "Grondslagen" : :het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond. Het ideologisch 
referentiekader waarop deze beweging steunt, het anarcho-syndicalisme, komt 
hier ook ter sprake. 

In een tweede deel gaat de aandacht naar het tijdschrift "Grondslagen'~. Eerst 
onderzoeken we dit blad als drager van een boodschap. Hier komt dan ook 
het niveau van de ruilwaarde aan bod. Maar een tijdschrift wordt niet alleen 
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bepaald door de~e ~aterië~e basis. Media, en meer bepaald tijdschriften, 
hebben ook een ideele basis, de gebruikswaarde. Deze twee kenmerken be 
palen samen de media. Hieruit volgt dan ook dat men ze wel kan onderschei 
den, mea: niet scheiden, aldus VERSTRAETEN (19). De ideële basis van media, 
d~ gebr~ikswaarde, vindt men terug in de boodschap. We zullen daarom ook 
uitv~erig aandacht besteden aan de boodschap zoals door "Grondslagen" ver.,. 
spr~~d. In het laatste deel van dit hoofdstuk zullen we dan "Grondslagen" 
bekiJken tegenover de gehele anarchistische pers in Nederland tijdens het 
interbellum. 

In een laats~e hoofdstuk zullen we onderzoeken in hoeverre deze tijdschriften 
als al~ernatieve pers kunnen benaderd worden. Niet alleen de politieke 
ekonomie van deze media, doch ook kommunikatie-processen en sociale funkties 
~an de anarchistische pers, komen hier ter sprake. Dit geheel is gekaderd 
in de problematiek van de politieke openbaarheid. Hoofdstuk 4 vormt dan 
ook een aanzet tot een media-theoretisch kader waarin de anarchistische· ' pers kan gevat worden. 

(5) In deze verhandeling hebben we bitter weinig gebruik gemaakt van citaten 
uit de bestuurde tijdschriften. Hiervoor kunnen twee redenen aangehaald 
worden. Ten eerste gaat het hier niet om een uitvoerig onderzoek van elk 
van deze tijdschriften. Het was ons vooral te doen om een algemeen beeld te 
geven van de anarchistische pers in zijn samenhang. Ten tweede stelde 
zich het probleem van de gebruikte terminologie in deze tijdschriften. 
RAMAER wijst er hierbij op dat de begrippen die in anarchistische tijdschrif 
ten aan bod komen, zoals bij voorbeeld Staat, Kapitalisme, e.d., doorheen de 
jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan hebben (20). Bovendien moet men er 
ook op letten dat de verschillende tijdschriften onderling vaak een andere 
-konnotatieve- betekenis gaven aan eenzelfde begrip. Dit kan worden 
verklaard door te verwijzen naar het bestaan van diverse stromingen binnen 
het anarchisme. Om dit werk dan ook niet te overladen met een steeds weer 
kerende uitleg over deze begrippen, zijn we dan ook zeer zuinig omgegaan met 
citaten. 

Hierbij aansluitend moeten nog drie begrippen ter sprake worden gebracht : 
anarchisme, libertair socialisme en vrij socialisme. In wezen dekken deze 
begrippen dezelfde inhoud. Het betreft eigenlijk enkel een naam die be 
paalde anarchistische groepen verkozen boven de naam anarchistisch. We 
hebben deze begrippen dan ook enkel gebruikt daar waar de beschreven stro 
ming zichzelf zo benoemde. Over het geheel van deze verhandeling hebben 
we er naar gestreefd de term anarchisme te hanteren. 

De heuristische waarde van dit werk menen we als volgt te mogen stellen. 
In dit eksploratief onderzoek van de Nederlandse anarchistische pers is het 
onze bedoeling om het fenomeen alternatieve pers in een historische dimensie 
te benaderen. In eerste instantie hebben we empirisch materiaal willen 
aanbrengen en daarbij onderzoeken of dit empirisch materiaal wel binnen 
het kader ~an de alternatieve pers valt te benaderen. Dit onderzoek 
heeft dan ook vooral een beschrijvend karakter. Desondanks hopen we toch 
een bijdrage te hebben geleverd aan het onderzoek naar het fenomeen van de 
alternatieve pers. 
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HOOFDSTUK 1 HET ANARCHISME IN NEDERLAND - 1920-1940 

Vooraleer een aanvang kan genomen worden met de eigenlijke behandeling 
van ons onderwerp, dienen we de sociale kontekst waarin het tijdschrift 
''Grondslagen'' verscheen nader te onderzoeken. We zullen daarom eerst een 
poging wagen om een korte historische schets te geven van het Nederland 
tussen de twee wereldoorlogen. Daarna zullen we een beeld proberen te 
geven van~~ Nederlandse anarchistische beweging, waarbij de aandacht 
hoofdzakeliJk naar diens pers gaat. Hierbij hebben we zowel gebruik ge 
maakt van de bestaande wetenschappelijke literatuur terzake als van eigen 
onderzoeksmateriaal, dat we vergaarden in het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam, waar alle behandelde tijdschriften 
bewaard worden. 

A. Een korte historische situatieschets 

(1) ~n!~!~!~g. Alvorens de aandacht op de anarchistische beweging en op de 
anarchistische pers in Nederland wordt gericht, is het nodig om even stil 
te staan bij de sociale en historische kontekst waarin deze periodieken 
verschenen. Dit ligt ons inziens voor de hand: een tijdschrift komt immers 
niet uit de lucht gevallen. Ook de anarchistische pers is drager van het 
ideeëngoed van een beweging. In navolging van RAMAER (1) willen we hier de 
anarchistische beweging als een sociale beweging typeren. En deze vormt een 
wezenlijk onderdeel van de maatschappij. In de 19de eeuw, maar ook in de 
20ste eeuw ontstond de socialistische beweging, die ook de anarchistische 
beweging omvat, als een reaktie op de toenmalige maatschappelijke toestanden. 
Deze sociale toestanden bepalen echter mede het gewicht van dergelijke be 
weging. Dat hierbij ook kulturele (en geestelijke) stromingen een invloed 
uitoefenen staat buiten kijf. (2) Het is dan ook duidelijk dat men tijd 
schriften, als van een beweging, tegenover de sociale kontekst moet plaatsen. 

Meer bepaald willen we hier aandacht besteden aan enkele belangrijke socio 
politieke ontwikkelingen in het Nederland van het interbellum. En daar 
anarchistische groeperingen zich als onderdeel van de arbeidersbeweging be 
schouwden (3) gaat hier de aandacht vooral naar deze sociale klasse. 

Vooraf willen we echter nog opmerken dat deze paragraaf geen enkele histo 
risch-wetenschappelijke pretentie heeft. Dit zou trouwens het kader van dit 
werk ver te buiten gaan. Het is enkel de bedoeling om een beeld te geven 
van de sociaal-historische kontekst. Naast Nederland komen ook, waar nodig, 
de ontwikkelingen op wereldvlak aan bod. 

(2) Socialisme. De Nederlandse socialistische beweging is, in vergelijking 
met EI}~~~~6~~ld het buurland België, vrij laat tot_ontwikkeling geko~en. 
Het is pas van de jaren 1880-1890 af date~ spr~ke i~ ~an een ~eorganiseerde 
socialistische beweging (4). Volgens sommige historici valt dit te verklaren 
door het specifieke karakter va~ het Ne~erl~ndse kapitalisme, dat_hoofd 
zakelijk een handels -en financieel kap7talism~ was. Tot het begin van_de 
20ste eeuw was er weinig of geen zware industrie, waardoor een proletariaat 
zou kunnen ontstaan. De industrie was bovendien kleinschalig opgevat en 
sterk geografisch verspreid (5). 
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Een grote.~timulans voor de ontwikkeling van een socialistische beweging 
was de vriJdenkersbeweging_11de Dageraad" (opgericht in 1867), waarbij veel 
mensen aangesloten waren die op één of andere manier een leidinggevende rol 
zouden gaan ~pelen (6): ?Het socialistische gedachtengoed werd oorspronkelijk 
~oor de Belgische sektie· van de Internationale Arbeiders Associatie (IAA) 
in Ne~erla~~ in~evoerd .. Later zou het voornamelijk de Duitse socialistische 
beweging ziJn die model zoo staan (7). Uit de jaren '90 van de vorige eeuw 
dateert ook het schisma tussen autoritaire en vrijheidslievende socialisten 
(8) : aan de ene kant de sociaal democratische arbeiderspartij (SDAP), die 
toe~ nog sociaal-demokraten en marxisten groepeerde, aan de andere kant de 
Sociaal Demokratische Bond (Domela Nieuwenhuis e.a.) en het Nationaal Arbeids 
sekretariaat (NAS), die meer anarchistisch gericht waren. 

Tot aan de eerste wereldoorlog (9) zou het anarchisme, de oorspronkelijke 
motor achter de arbeidersbeweging, een tanende invloed kennen, terwijl de 
S~AP, ~ie zich steeds minder radikaal opstelde, langzaam zijn invloed zou 
uitbreiden. In 1913 was het zover gekomen dat de SDAP (met 18 parlementaire 
zetels) regeringskandidaat was. Nochtans ging ook dit niet zonder wrijvingen 
rond 1910 zou een groep marxisten (rond 11de Tribune11 met o.a. D. Wijnkoop) 
zich afscheiden en later de Communistische Partij Holland (CPH) oprichten. 

(3) ~g-~. Gedurende de eerste wereldoorlog radikaliseert de arbeidersbe 
weging en is er ook een herverdeling van de kaarten binnen de gehele 
socialistische beweging. Op wereldvlak - en dit heeft vrij veel invloed op 
de anarchistische theorievorming in het interbellum - betekent dit konflikt 
een strijd om de herverdeling van de koloniën, dit mede ten gevolge van de 
ekonomische tegenstellingen tussen Engeland en Duitsland. Een andere 
dimensie hierbij is de imperialistische instelling van de (opkomende) 
multinationals (10). 

Nederland slaagt erin om ziJn neutraliteit te handhaven, maar nietemin wordt 
de algemene mobilisatie afgekondigd. Dit heeft dan ook tot gevolg dat de 
ekonomie geheel ontwricht raakt, waardoor een grote armoede de arbeiders 
bevolking treft ten gevolge van de werkloosheid. Dit staat in schril kontrast 
met een zeer winstgevende oorlogshandel met Duitsland (grondstoffen - levens 
middelen) (11). 

Oorspronkelijk weerklinkt de :oep om nationale eenhei~ vr~j hard binnen vele 
politieke partijen en groeper~ngen, maa: lang duurt_di~ ~iet: Zoals reeds 
gesteld radikaliseert de ar~~1dersbeweging, h~~ anti-militarisme en de 
geweldloosheid vieren hoogtiJ: ~e SDAP (en z1Jn vakbond, Ned~~lands Verbond 
van Vakverenigingen - NVV), die 1n 1913-1914 aan de top van z1Jn macht stond, 
verliest veel pluimen, terwijl het NAS een tweede bloeiperiode tegemoet gaat 
(12). De jaren 1917-1920 worden gekenmerkt door grote sociale onrust, zowel 
op ekonomisch als op socio-p~litiek vlak. Nederla~d ver~eert in een pre 
revolutionaire periode. De invloed van de revolutie(s) 1n Rusland (1917-1918) 
alsook de mislukte arbeidersopstanden in Duitsland (waar zede ~op ~~rd~n 
ingedrukt door de sociaal-demokraten) en Centraal-Europa, kan h1erb1J niet 
geloochend worden. Harmsen noemde deze periode de "bibberdagen van de 
bourgeoisie" (cfr. de rede van Troelstra, waar hij de macht voor de sociaal- 
demokraten opeist in 1919) (13). 
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Dit (oetbnochtans gerelativeerd worden: van regeringszijde zorgt men voor 
~enk v;r e~erde) sociale wetgeving, met o.a. de 48 uren werkweek, maar ook 
e 0~ essionele banden komen in aktie, en roepen op tot stakingen en 

b~togingen ~oor.meer "nationale" eenheid (14). Ook het anarchisme kent een 
nieuwe_bloei (zie verder). De westerse kruistochten onder leiding van 
Churchill tegen de Sovjet-russische revolutie, kunnen niet op de bevolking 
rekenen, de ervaring van de eerste wereldoorlog heeft hen immers geleerd dat 
ze slechts kannonnenvlees waren (15). Socio-ekonomisch gezien heerst er, 
ondanks ee~ wisselende, licht positieve konjunktuur, veel armoede. Ondanks 
g(rot)e stakingsaktiviteiten verbeterde de positie van de arbeiders er niet op 
16. 

~4) De ~aren '20 worden gekenmerkt door de snelle ontwikkeling van het 
industrieel kapitalisme. Typisch voor Nederland is wel de gedecentraliseerde 
struktuur ervan. In een eerste fase (tot ongeveer 1923) vertaalt zich dat in 
een toename van de tewerkstelling. Maar onder druk van de internationale 
konkurrentie en de recessie vertaalt zich dat ook in rationalisatie en 
mechanisatie van de produktiemethodes (17). Voor de arbeiders betekent dit 
dat de ui tbui tingsgraad enorm stijgt. Een treffende illustratie hi.ervoor is 
de "komische" filrn'11Modern Times" van Ch. Chaplin ! Men kan dan ook terecht 
spreken van een heropflakkering van de klassenstrijd: op sociaal vlak worden, 
door de recessie, die te wijten is aan overproduktie, verworvenheden snel 
ongedaan gemaakt. Daarbij staan de arbeiders vrij machteloos. Tegenover een 
zeer goed georganiseerd patronaat, is de arbeidersbeweging verdeeld, ten 
gevolge van de polarisatie tussen anarchisten, communisten (splitsing NAS) 
en de moderne bond (NVV). Ook de grote geografische verspreiding en de 
verpauperingen ondergraven de positie van de arbeidersbeweging (18). Naar 
het einde van dit declnium toe gaan steeds meer stakingen mislukken. De 
werktijden worden steeds langer, de lonen lager. Hoewel 1927-1929 een korte 
ekonomische heropflakkering kent, zijn dit toch de laatste jaren van de 
offensieve strijd van de vakbeweging (19). Opmerkelijk is wel de toenemende 
invloed van de hoofdarbeiders : hoewel deze slechts een kleine groep vormen, 
is deze toch vormgevend voor de publieke opinie (20). Op politiek vlak is 
voor de socialistische beweging, de strijd tegen het militarisme van groot 
belang. Vooral de anarchisten spelen hierbij een grote rol, onder meer rond 
het dienstweigeren (21). Zeer belangrijk zijn ook de akties tegen de Vlootwet 
(1923, uitbreiding van de legervloot ten behoeve van de kolonies). Door 
toedoen van de SOAP zou ook de begroting voor defensie gedurende de jaren '20 
steeds kleiner worden. 

(5) De jaren '30 staan 1n het teken van de massale werkloosheid en de 
toenemende armoede, ten gevolge van de ekonomische krisis die door de 
opeenvolgende regeringen afgewenteld werd op de a~be~ders. -~ia werk 
verschaffingsprojekten probeert men de werkloosheid in te diJken, maar het 
betreft hier vooral zwaar, onderbetaald ontginningswerk, dat vele werklozen 
niet aankunnen. Regelmatig komen er dan ook relletjes.e.d. van. Voort 
durend worden de werkloosheidsuitkeringen verlaagd. (Dit leidde o.a. tot de 
Jordaan-opstand, 1934). B~j_al deze akties zijn het vooral communisten, maar 
ook anarchisten die de leiding nemen (22). 

Op politiek vlak krijgt de reaktie, na de macht~ov~rn~me van.~itler in 1933, 
vrij spel. Enerzijds is er de opkomst van fascistische partiJ~~ (N~B e.d.), 
d" t t 1940 uiteindelijk niet zoveel zullen betekenen, anderziJds is er 
d~eru~ naar rechts binnen de konfessione~e en liberale partijen (een grote 
invloed van Mussolini !) Ook de konfessionele bonden verrechtsen. 
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De ide~logie van het korporatisme (dat door de toenmalige paus in ziJn 
encycliek Quadrissimo Anno werd vooropgesteld) doet zijn intrede (23). 

Hi7rtegenover blijft de verdeeldheid binnen de socialistische beweging een 
feit: Dnda~~s de toenemende repressie, zoals het verbod voor ambtenaren 
om lid te Z1Jn_van een (radikale) vakbeweging (1932), n.a.v. de muiterij op 
het_o~rlogsschip "de Zeven Provinciën" en het verbod voor buitenlanders om 
P~litieke aktiviteiten te .ontwikkelen in Nederland (1935) (24), kon "links" 
niet tot eensgezindheid komen : een eenheidsf'\--1\t tussen CPN en SDAP, naar het 
voorbe7ld van Frankrijk en Spanje, komt maar niet van de grond. Ook tussen 
anarchis~en en communisten botert het niet zo goed, ondanks pogingen tot 
toenadering naar aanleiding van de Spaanse revolutie. 

Op de achtergrond wordt het politiek klimaat beheerst door oorlogsdreigingen 
(bv. het konfl~kt in het Verre Oosten tussen China, Japan en de Sovjetunie, 
dat geheel de Jaren '30 duurde), de toenemende bewapeningswedloop overal ter 
wereld, het oprukkende fascisme in binnen -en buitenland .•. 

B. De Anarchistische pers in Nederland (1920-1940) 

(1) Inleiding. Na een schematisch overzicht van de sociale kontekst in 
Nederland, waarbij we ook de voornaamste tegenspelers van de anarchistische 
beweging hebben pogen te situeren, willen we nu een overzicht geven van 
enkele anarchistische tijdschriften die er in deze periode verschenen. 
De geschiedenis van de anarchistische pers schrijven betekent eigenlijk min 
of meer de geschiedenis schrijven van de anarchistische beweging. Inderdaad, 
hoewel de anarchistische pers zich in feite weinig onderscheidt van de pers 
van andere politieke bewegingen, heeft het toch een zeer specifiek karakter 
de anarchistische pers vormt de eigenlijke organisatie van de beweging, 
waarrond de militanten zich groeperen (1). Dit betekent dat deze pers 
eigenlijk de herkennings -en identifikatiebasis is - en de hoofdbron ~ om de 
anarchistische beweging te analyseren. Ook de hoofdbron, zowel wat de 
materiële geschiedenis betreft, als wat de ideeëngeschiedenis aangaat, omdat 
anarchisten weinig of nooit hun ideeën uitgewerkt hebben in (omvangrijke) 
theoretische werken. Achteraf werden door anderen wel verzamelwerken samen 
gesteld van bekende anarchistische auteurs, maar om het geheel te vatten is 
men nog altijd aangewezen op· tijdsohriften (2). 

Konkreet willen we hier een algemeen beeld geven van de anarchistische pers 
tussen de twee wereldoorlogen. Waar nodig zullen we ook teruggrijpen naar de 
periode voor de eerste wereldoorlog. Het is niet de_bedoeling om_ee~ uit-. 
puttend overzicht te geven van al wat er door anarchisten aan periodieken is 
uitgegeven, dit zou trou~ens het ~~rakter van dit werk ve~ _te buiten gaan (3). 
Wel willen we blijven stilstaan b1J enkele van de belangr1Jke en meest 
typerende periodieken. En met belangrijke bedoelen we dan die tijdschriften 
die het meest aan bod komen in_de: _schaarse - geschiedschrijving over ~et 
Nederlandse anarchisme (4). H1erb1J zullen we trachten om zo chronologisch 
mogelijk te werk te gaan. 

D b t reden van dit hoofdstuk is dat we het eigenlijke onderwerp van deze 
e es aans d 1 . . . h. t . h k d · 11 

h d 1. g _ het tiJ'dschrift Gron sagen - 1n z1Jn 1s orisc a er w1 en 
ver an e in . . . t d h. t'• h · d. k •t ar ook door vergel1Jk1ng me an ere anarc 1s isc e per10 ie en, 
s1 ueren, ma ' " · 11 1 t k het karakter van "Grondslagen beter w1 en a en ennen. 
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(
2
) ~~~E~~~~~~- Zoals we reeds in de inleiding gesteld hebben is "het" 

ana:c
1
isme te typeren als een sociale filosofie, dat uiting is van een 

~ocia e beweging. Deze heeft een ideologie die, zoals Ramaer het stelt (5) 
een sterke gerichtheid inhoudt op verandering van de dominante waarden 

van de samenleving". Nu kan men in deze beweging twee tradities (en 
~en~e~zen) onde:kennen; beiden gaan terug op de 19de eeuw: enerzijds het 
indivi~uee~ gerichte anarchisme (Proudhon en Bakoenin). Een individueel 
anarchist is een aanhanger van de totale vrijheid, een sociaal anarchist 
legt meer_de na~ruk op de maatschappelijke organisatie. Het verschil 
tussen beiden ligt in het min of meer benadrukken van een organisatie 
vor~, ~n ~e middelen die aangewend moeten worden om het doel (een vrije 
so:ia~istis:~e samenleving) te bereiken. En hoewel er vaak een sterke 
principestriJd heeft plaatsgevonden - dit komt ook wel tot uiting in wat 
v~lgt: _toch kan men, samen mer Guerin, stellen dat beide richtingen 
eigenliJk heel dicht bij è~Kaar staan. Een sociaal anarchist is ook 
(zeer ~aak althans) een individualist, en omgekeerd is een individueel 
anarchist ook vaak sociaal voelend.(6). Deze principestrijd moet men nu 
o~k niet minimaliseren. Uiteindélijk zal de anarchistische beweging 
(in Nederland) in de jaren '30 niet meer bestand blijken tegen deze interne 
tegenstellingen. De beweging zal totaal vePplinterd de tweede wereldoor 
log ingaan, en nauwelijks meer verschijnen in 1945. Het zal dan nog tot · 
de jaren '60 duren, met de provo-beweging, eer men nog van een Nederlandse 
anarchistische beweging kan spreken (7). 

Des ondanks is het anarchisme, als beweging, in Nederland bloeiend geweest, 
zekP.r gedurende de periode 1880-1914, maar ook gedurende de periode 1920- 
1940. Dit is niet zo verwonderlijk, als men de historische ontwikkeliQg 
van Nederland sinds de 17de eeuw even in acht neemt. Door de grote provin 
ciale zelfstandigheid kende men er een traditionele afkeer voor een centraal 
(absolutistisch) gezag. Dit was een gunstige voedingsbodem voor het 
anarchisme. Daarnaast sloot het anarchisme ook zeer goed aan bij de moderne 
(vrijzinnige) theologie van het protestantisme, dat na 1870 ontstond, zeker 
wanneer het anarchisme de nadruk legt op de vrijheid en de verantwoordelijk 
heid van het individu. Vele predikanten hebben trouwens een belangrijke 
rol gespeeld in de anarchistische beweging. Men denke maar aan figuren 
als F. Domela Nieuwenhuis, B. de Ligt~ e.a. (8). Een derde strukturele 
reden voor dit succes was de laattijdige en gedecentraliseerde ontwikke 
ling van een industrieel kapitalisme, waardoor kleine bedrijven tot in 
deze eeuw overheersend waren (9). 

Globaal kan men tot aan de eerste wereldoorlog drie strekkingen onderschei~ 
den : ten eerste, de "vrije groepen" rond Domela Nieuwenhuis en het tijd 
schrift "De Vrije Socialist". Dit waren sociale anarchisten d~e weinig v~n 
een vaste organisatie moesten ~ete~. Verv~l~ens het NAS (Na~ion~al_Arbeids 
sekretariaat) met het tijdschrift De Arbeid, dat meer syndicalistisch 
gericht was. Deze zouden trouwens de

1
~~kig~nH ztiJV·n

1
dkied, btu

1
ssd~n 1D9~4t e~ 1916, 

n heuse krant beschikten, name lJ e o s ag a • 1 ging over ee . . . ··1 bl 1 k . t . 
1 snel ten onder aan financie e pro emen, a soa aan in erne ruzies 

etvenwe rchisten en communisten. Dit dagblad had reeds een eerste uit- 
ussen ana 1909 b. . d 1 t t . h. k d tussen 1894 en 1907- , waar iJ e aas e Jaren een anarc 1s- 

gt~vehge_enl ed kan worden onderkend (10). De derde strekking wordt verte- isc e inv o . . d T 1 t 
d. d door het Christen-Socialisme, naar het voorbeel van os oy. genwoor ig 
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Deze beweging had th. . . . een zeer e 1sch karakter. Men groepeerde zich voor- 
na~~li~k. ron~ het blad 11Vrede", dat veel aandacht bestee.Llt aan het 
a~ 7-militarisme. Daarnaast hadden ze ook veel invloed binnen de Vere 
niging Geme~nschappelijk Grondbezit "De Pionier" (met o.a. F. Van [eden), 
~•~ v~rs~he1dene kolonies en productieve associaties groepeerde. De 
tionier gaf ook het tijdelijk tijdschrift" De Vrije Arbeider" uit 
ttuss~n 1900 en 1920) (11). Rond de eeuwwisseling hadden de anarchis- 
en, .in tegenstelling tot de SOAP, nog vrij veel invloed, maar dit 

verminderde voortdurend om in 1910 een dieptepunt te bereiken (12). 

(3) ~~!~=~~!i!§~~~~~- Met de eerste wereldoorlog komt er een nieuwe 
daorbraa~. Ret socio-ekonomisch en politiek klimaat was daar gunstig 
voo~. Niet alleende weeropbloeiende belangstelling voor het anti-mili 
tarisme en het pacifisme (het actieterrein bij uitstek van de anarchisten) 
en de ekonomische krisis en de voedselschaarste, maar ook andere factoren 
s~eelden hierbij een belangrijke rol. De voornaamste:is wel de ontgooche 
li~g opgelopen door de sovjet-revolutie in Rusland, en de mislukte ar 
b~1.de~sops!an~en in Duitsland en Hongarije. Hierbij zal de grote ver 
n1.euw1.ng uiteindelijk van een nieuwe generatie jongeren komen (13). 

Het bindmiddel tussen de anarchisten onderling is en blijft het anti 
militarisme. Een belangrijke plaats hierbij bekleedde de Internationale 
Anti-militaristische Vereeniging (IAMV) die het maandblad "De Wapens Neder" 
uitgaf (1904-1940). De IAMV, d,~ voor de eerste wereldoorlog opgericht 
was door o.a. Domela Nieuwenhuis en dominee Schemerhorn, evolueerde 
onder invloed van dit wereldkonflikt, en ontwikkelde zich tot een organi 
satie "die het bevorderen van de persoonlijke dienstweigering centraal 
stelde" (14). Tegelijk bood het een platform waarbinnen de verschillende 
anarchisten elkaar konden terugvinden. Dit komt goed tot uiting in de 
belangrijkste onderwerpen die aangesneden worden in 11De Wapens Neder" 
''positiebepaling van het eigen anti-militarisme t.o.v. de burgerlijk 
pacifistische beweging, en van de sociaal demokratie, het militarisme 
van de Europese landen, aktuele militaire konflikten, anti-militaristische 
aktiviteiten in eigen land (dienstweigeren)" (15). Hierbij wordt een 
theoretische ethische grondslag gelegd voor het anti~militarisme. 
Gedurende het interbellum vormde dit tijdschrift de katalysator in de 
diskussie over het gebruik van geweld bij akties ter verdediging van de 
revolutie. Belangrijke auteurs waren A. De Jong, Bart de Ligt (de •vader' 
van de geweldloze aktie en stichter van de polemologie), en anderen. 
Dit thema van het anti-militarisme was begin 1920, belangrijk in die zin 
dat het een einde zou maken aan de ideologische samenwerking met de 
communisten die zich groepeerden rond de ÇPij. De aanleiding hiervoor 
was de diskussie rond het,"rcicle leger" van Trotsky in Rusland (16). 
Het is in uoe ~Japens Neder" dat het begrip "geweldloze weerbaarheid" snel 
opgang zou maken onder impuls vao B. de Ligt, nog voor Gandhi er een 
internationale weerklank zou aan geven (17). Het blad kende een vrij 
hoge oplage (meer dan 6000 abonnees in 1920). Daar het bla~ _opriep voor 
het individuele dienstweigeren werden de auteurs van dergel1.Jke op 
ruiende artikels verschillende malen veroordeeld. 
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In 1921 w~rd, om de internationale kontakten te verzorgen, het IAMB 
(Int~rnation~al Anti-militaristisch Bureau) opgericht, waarbij ver 
scheidene buitenlandse (anarchistische) organisaties aangesloten waren. 
Samen met de Internationale Arbeiders Associatie (IAA) vormde deze 
de Internationale Anti-militaristische Komissie (IAK). Deze gaf, 
van 1927 tot 1937 een "Persdienst van het IAK'' uit, waarvan eerst 
A. De Jong (tot 1934) en dan H. Kuystens (tot 1937) redakteur was (19). 
Het werd onder gestencilde vorm en in 4 talen naar grosso modo 800 
abonnees opgestuurd. Deze persdienst (vergelijk het met een pers 
age~tsc~ap) was zeer belangrijk in verband met vervolgingen van revo 
lutionairen en dienstweigeraars. Hierbij was snelheid natuurlijk van 
g:oot belang. En A. De Jong slaagde er vaak in om binnengekomen be 
richten nog dezelfde dag door te sturen (20). Daarnaast treft men er 
ook duidende artikels over anti-militarisme en anti-imperialisme 
(en -kolonialisme) aan (21). 

(4) ~!~!:~· Hoger hebben we reeds gewezen op het belang van de "jongeren" 
voor de vernieuwing binnen het anarchisme. Bepalend voor de ontwikkeling 
van hun ideologie zijn de politieke en sociale omstandigheden die er toen 
heersten. Hierbij spelen de opgedane ervaringen in de eerste wereldoorlog 
een doorslaggevende rol. Naast de voedselschaarste was het vooral de 
situatie aan het front, waar duizenden jonge mannen afgeslacht werden, die 
vooral de jonge mensen aan het denken zette. Hierdoor evolueren een 
aantal ~an deze jongeren naar een radikale vorm van pacifisme. Tegelijk 
houden ze radikale pleidooien voor grondige maatschappelijke hervormingen. 
Anderzijds spelen ook de verbeterde sociale omstandigheden (zij het kort 
stondig) een belangrijke rol: door de verkorte arbeidsduur komt er meer 
vrije tijd, die deze jongeren niet alleen aan amusement willen spenderen 
(22). 

Zo ontstaat rond 1916 de SAJO (Sociaal Anarchistische Jongeren Organisatie), 
de zgn. "Rode Jeugd", die fel opstandige jongeren groepeert. Ze verwerpen 
zowel legerdienst als geregelde loonarbeid. Er komt een toenadering tot 
"De Toekomst", een algemeen informatief weekblad uit Middelburg, dat van 
het Anarcho-Syndicalisme naar het Anarcho-Communisme evolueerde. Zeer 
centraal staat hier de diskussie over de Sovjet-Unie, die voor deze jong 
eren "een centrale betekenis, van waaruit hun politieke denken gestalte 
kreeg'' had (23). De jaren 191~~1922 worden ~edomineerd door heel veel 
diskussie hierover, hoofdzakeliJk met communisten. Zo komt het tot een 
scheiding tussen de individualis~en ~rond het_~lad "De Opstandelin9"), en 
een pro-vakbewegingsgroep, die. zich in 1922 biJ het NAS zou aansluiten. De 
groeg rond "De Opstandeling", die onder redaktie van A. Constandse stond, 
leg~vooral de nadruk op de individuele daad. Niet alleen de kapitalis 
tische orde wordt aangevallen, ook de politieke partijen, de vakbeweging 
en hun leiders worden niet ontzien (24). 

Naar aanleiding van de veroordeling van H. Groen~ndaal (wege~s dienst 
weigeren), pleegde P.A. Kooyman een bomaanslag uit protest hiertegen. 

r 6 b: /4,..M 1 
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D~7et~is~ukte. ~e daad werd veroordeeld door het merendeel van de Anar 
~ ~s i~c e beweging. Uit de behoefte aan een eigen orgaan om dergelijke 
a en e verdedigen -en te propageren, ontstond "Alarm" (25) (26). De oor 

sp~o~g van de naam, en dit duidt onmiddellijk op de ideologie van het tijd 
s~ rift, moet gezocht worden bij een anarchistische beweging in de Oekraine 
die fel - · ' 
0 

geinspireerd was door N. Machno : de Nabat, wat "Alarm" betekent (27). 
e grondgedachte van dit maandblad is dat de eenheid van de arbeidsklasse 

slechts i~ _de bedrijven kan verwezenlijkt worden. Twee uitspraken typeren 
"Alarm" biJzonder goed: 

''Alarm, anarchistisch maandblad, bestrijdt de partijen 
en vakorganisaties, propageert de bezetting van de 
b~d~ijv~n en hun verdediging tegenover de staat, het 
militarisme en de bourgeoisie." 

en 
"Alarm propageert de individuele aktie en die van 
samenwerkende, zelfbewuste, opstandige vrije mensen en 
bekamt alle arbeidersleiders." (28) 

Centraal in het betoog van "Alarm" staat de mens die bevrijd moet worden. 
Het bevat een uitvoerige analyse van het kapitalisme, waarbij de aandacht 
ook toegespitst wordt op de psyché. Verder besteedt men aandacht aan de 
binnenlandse en buitenlandse gebeurtenissen, waarbij vooral de evolutie in 
de vakbeweging zeer kritisch onder de loep wordt genomen. En ook de kunst 
(de dada-beweging, Fr. Masereel, ••. ), poëzie, toneel krijgt een belangrijke 
plaats toegemeten. En natuurlijk gaat veel aandacht naar dienstweigeraars. 
Gezien de belabberde financiële situatie zijn er tussen 1922 en 1926 maar 
30 nummers verschenen, met een onregelmatige periodiciteit (29). De voor 
naamste redakteurs waren Jo De Haas en A. Constandse, die ook de admini 
stratie verzorgde. Het tijdschrift is meerdere malen in beslag genomen, zo 
onder meer in september 1923, toen de koningin een kwarteeuw regeren vierde. 
De reden? Een blanco frontpagina, met erboven de tekst: 

"Na 25 jaar van goddelijke koningschap, komt jubeleum 
tijd van jool en dronkeschap ! Als beesten vieren men 
sen feest omdat: hun mede-beest, die hooggeplaatste 
schat, voor het volk het volgende heeft gedaan : •.• " 

Niets dus ! ( 30) 

In 1926 werd een nieuwe basis gevonden om het blad, onder de naam: "Opstand", 
revolutionair maandblad, uit te geven. Men kreeg nu hulp van een groep 
bouwvakarbeiders uit Amsterdam, die de vakbonden de rug hadden toegekeerd 
(31). Tussen 1926 en 1928 verschenen er -zeer regelmatig o~erigens- 24 ~~m 
mers onder redaktie van A. Constandse. Hoewel de algemene .inhoud vergel1Jk 
baar is met "Alarm" gaat de aandacht toch meer naar de ekonomische klassen 
strijd en het imperialisme. Na 1928 zou "Opstand" verder verschijnen als 
niet-officieel orgaan van het Sociaal-Anarchistisch Verbond (SAV) (32). Het 
blad·veranderde later (1931 ?) nog van naam: "Recht voor Allen", maar het 
zou toch langzaam doodbloeden. 

Naast de SAJO heeft het anarchisme ook een weerklank gevonden bij de 
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jongeren ~n de geheelonthoudersbeweging, de "blauwe jeugd". Deze hergroe 
peerden zich, om~treeks 1920, in het Vrije Jeugd Verbond. Hun ideologie 
was_~0k.ze7r radikaal anti-kapitalistisch, anti-militaristisch en anti 
bolsJewistisch, maar ze weigerden zich politiek te profileren. Hun begin 
sel was: 

''Ied7r op eigen wijze en zoveel mogelijk gezam~lijk 
arbeiden aan de algehele bevrijding der mensheid" (33) 

1923 o~tstaan er twee stromingen: enerzijds de anarchisten, die el 
terugvinden rond "De Moker" en ander z i.j ds de a-poli tieken die zich "D K ---'..=:..:....;-=-=- ' ' e reet der Jongeren" groepeerden (34). 

"De Moker" (1924-1928) werd door een losse beweging rondom het blad uitge 
geven, z~nder.vaste redaktie. Hier ligt de nadruk op zelf-opvoeding en 
Z7~fstudie (dit omvatte ook reizen). "Neem en eet" en "Werken is misdaad" 
zi~n leuzen die "De Moker" goed typeren. Daarnaast wordt ook tot dienst 
wei~~D~ e~ sabotageakties tegen legerdoeleinden, tot belastingsweigeren, 
enz:; en dit op een zeer opruiende toon. Typografisch was het tijdschrift 
zeer goed verzorgd. De oplage lag, volgens Harmsen, zeer hoog (34). We 
gens het opruiende karakter, dat zelfs tot uiting komt in de ondertitel: 
"opruiend blad voor jonge arbeiders", werd "De Moker" meermaals in beslag 
genomen (men zou bijna zeggen: natuurlijk .•• ) en regelmatig veroordeeld. 
Opvallend is wel de artistieke afwerking van het blad, waar veel jonge 
kunstenaars aan meewerkten (36). 

Rond 
kaar 
rond 

Rond 1925 pogen enkele groepen, afkomstig van "De Kreet der Jongeren", 
samen te werken met "De Moker". Toen dit op niets uitdraaide, hebben ze 
een eigen blad opgericht, "De Branding" (met o.m. H. Eikenboom), dat min 
der opruiend was en vooral "het zelfstandig denken en oordelen wou aan 
moedigen, los van partijen en (politieke PW) groeperingen" (37). Omstreeks 
1931, hergroeperen zich verschillende groepen, vooral afkomstig van 
"Alarm" en "De Moker", in de "Alarmgroepen". Ze zouden, in 1932-1933, op 
nieuw een maandblad, "Alarm", uitgeven als orgaan van het landelijk verbond 
van Alarmgroepen. Ter verantwoording analyseren ze de Nederlandse anar 
chistische beweging en konstateren er een grote armoede, die ze aan het 
sektarisme en de verstarring wijten. Daarbij is de bestaande (anarchis 
tische) pers eigendom van een zeer gesloten groep, waarbinnen jongeren 
geen invloed kunnen laten gelden. Ze stelden zich niet alleen anti-parle 
mentair op, maar ook tegen de vakbeweging, die automatisch tot reformisme 
zou leiden (38). 

Het tijdschrift is sterk op de aktualiteit gericht en heeft, naast de 
propaganda voor het anti-militarisme, de permanente kritiek op de vakbewe 
ging als centraal t~ema •. Al~ alternatief strijd~iddel_stel~en ze de . 
bedrijfsbezetting voorop •.. Dit wordt dan theoretisch uitgediept op basis 
van konkrete ervaringen. Daarnaast gaat ook veel aandacht naar de ekono 
mische krisis en het daarmee gepaard gaande fascisme. Een oplossing voor 
de armoede van de door krisis geteisterde arbeide:s, zien ze in de •:Nee~ . 

Et" filosofie van P.A. Kooyman. Deze houdt niet alleen een pleidooi in 
~~orediefstallen bij de rijke burgerij, maar ook de weigering om regelmatig 
loonarbeid te verrichten (39). 
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~;~oÏ3Eî~~§;~~~~~~!~~~- Niet alleen bij jongeren liet de Sovjet-Russische 
e iepe sporen na. Heel snel stonden ook veel oudere anarchisten 

a~g~;î::d te~ opzichte van die ontwikkelingen. En toen anarchisten (van 
a 19) in Rusland werden opgepakt, en zeker na de bloedige repressie 
tegen Kroonst~dt (1921) evolueerde hun houding naar regelrechte vijand 
schap. Het diktatoriaal optreden van Lenin en het repressief karakter 
van het rode leger, heeft velen ontgoocheld' (40). Een van de eersten om 
tot de_~anval over te gaan was Domela Nieuwenhuis in de kolommen van zijn 
"De VriJe Socialist". Snel zouden anderen dezelfde weg opgaan. Anderen, 
zoals de gro~p rond "De Toekomst11 zouden uiteindlijk evolueren naar de 
CPN. Maar dit alles kon niet verhullen dat het sociaal-anarchisme rond 
192□ in een politieke krisis verkeerde. Niet alleen de groeiende invloed 
van de CPN was hiervan de oorzaak, vooral de geestelijke verstarring (die 
na Domela's overlijden in 1919 steeds duidlijk werd) was hier tekenend. 
Een ortodokse, 19de eeuws anarchisme (en dit zou eigenlijk een tegen 
spraak_moeten z~jn) domineerde, en had geen oog voor de maatschappelijke 
evolutie. Dat Jongeren, rond SAJO e.a. niet aangetrokken werden is hier 
voor tekenend (41). 

"De Vrije Socialist11 (42) lèed hier sterk onder. Dit blad werd opgericht 
door Domela Nieuwenhuis in 1898 (als een soort voortzetting van zijn 
vroegere "Recht voor Allen11

) (43), en hij zou 21 jaar lang redakteur blij 
ven. De Vrije Socialist is misschien wel het bekendste anarchistische 
blad, maar toch weer niet zo representatief voor het Nederlandse anarchis 
me. Hiervoor was het te sterk bepaald door Domela's -zeer 19de eeuws 
klinkende- opvattingen. Het gaat om een 11communistisch anarchisme, dat 
verwachtte dat het proletariaat na de sociale revolutie, de produktie en 
de administratie zou overnemen, uitgaande van steden( ..• ) en dorpen, en 
dat deze in confederaal verband zouden samenwerken" (44). Het blad was 
(onder Domela) sterk gericht op de aktualiteit, waarbij kommentaar cen 
traal stond. Daarnaast kwamen er ook zeer veel herdenkingen. Maar plaats 
voor diepgaande analyses of theoretische vernieuwing was er niet. 

Ondanks zijn landelijk karakter (als enig anarchistisch blad), nam 11De Vrije 
Socialist"toch niet zo een belangrijke plaats in. Dit zeer persoonlijke 
blad vervreemde zich daarvoor te veel van nieuwe strekkingen en ontwikke 
lingen en Domela was te weinig ruimdenkend, getuige zijn vaak ''unfaire" 
kommentaren. Maar daarnaast slaagde "De Vrije Socialist'' er wel in om de 
grondbeginselen van het anarchisme,op eenvoudige manier aan zijn lezers 
publiek (vooral arbeiders) uit te leggen (45). 

Na Domela's dood kwam "De Vrije Socialist" in handen van G. Rijnders, en 
dit ondanks Domela's aandringen om het blad na zijn dood op te heffen. 
Rijnders maakte er gedurende het interbellum, een puinhoop van. "Het blad,~ 
meer een thuis voo; querulanten van a~~erl~i sl~~ ~erd, noodde niet t~t 
lezen", stelt Ramaer ( 46); llonbeh~or l~Jk~ ·öesthr~~dfitngR vDan -mJede-a(n

47
ar) chi.st.en; 

· · i·veau en geen enkele vernieuwing, se riJ • e ong • weinig n . h b · · l ld d D b. · k m nog een administratieve c aas, waar J.J zeer vee ge ver ween. 
D~~r J.J d ~a 1923 naar buiten gebracht, toen o;m, Henk Eikenboom binnenbrak 
i~ d:e~ru~~erij (het zgn. Libertas schandaal).(47bis). Ondanks de vernie- 
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tigende ~ritiek bleef Rijnders aan de macht en ging hij ziJn eigen weg. 
Dat zou in de jaren '30 tot een bijzondere ~arm van dogmatisme en ortodoksie 
Le i.den'. ( 48) . 

Na~r aanleiding van het "Libertas-schandaal" poogden enkele van de jongere 
me ewerkers ~met onder meer A. De Jong, H. Eikenboom) een ander landelijk or 
gaan_op te richten : "De Vrije Samenleving" (in 1924). Na zes maanden faal- 
de dit en "De V · · S 1 - , . . r1,1e amen eving" ging op in "De Arbeider". Dit was oor- 
spronkeliJk het blad van de vrije socialisten uit het Noorden maar het ver 
kreeg, door de perikelen rond "De Vrije Socialist" langzaam e~n landelijk 
karakter ~49). In de jaren 130 zou het wekelijks in Amsterdam verschijnen 
a~s ~en uitgave van de vrij-socialistische, anarchistische en anti-milita 
ristische groepen. Naast A. De Jong en H. Eikenboom waren ook A. Constandse, 
Jo De Haas e.a. een tijdlang medewerkers. 

Vri~ veel aa~dacht gaat hier naar beschouwingen omtrent de aktuele gebeur 
tenissen. Hier vormen zowel het politiek aspekt (de maatschappijstruktuur) 
als het menselijk aspekt de verklarende factoren bij de analyse. Na 1933, 
na een verandering van de redaktie, neemt het aandeel van de theoretische 
beschouwingen lichtjes toe. Hierbij wordt de vraag gesteld naar de middelen 
om de sociale revolutie te verwezenlijken. Een belangrijk deel van het 
blad is gewijd aan polemieken en internationale solidariteitsacties. De 
oplage bedroeg gemiddeld 2000 exemplaren. Het blad werd - dat blijkt dui 
delijk uit de oorsprong van de berichtjes 'uit de regio'é' --~landèlijk ·ver 
spreid ( 50) . 

(6) Anarcho-syndicalisme. In tegenstelling tot hoger beschreven groeperingen, 
hechten anarcho-synaicaiisten veel belang aan een vorm van organisatie. Ook 
hier was men aan herbronning toe, zeker in 1923. In dat jaar gaan de 
syndicalisten en de communisten, die oorspronkelijk samen de vakcentrale NAS 
vormden, uiteen. De syndicalisten vormen een nieuwe centrale, NSV. 
Deze had als orgaan het weekblad "De Syndicalist". _Gedurende de jaren '30 
gaven ze ook het theoretisch blad "Grondslagen" uit. Omwille van het belang 
van deze strekking in het kader van deze verhandeling komen we diepgaand op 
het NSV en "De Syndicalist" terug in een volgend hoofdstuk. 

In 1928 was er heel wat deining in het NSV, toen de leiding fusie-bespre 
kingen aanging met het NAS. Dit zou aanleiding zijn voor een i;iantal mensen, 
gegroepeerd in het GSV (Gemengde Syndicalistische Vereniging), om uit het 
NSV te stappen en het Syndicalistisch verbond van bedrijfsorganisaties (SVB) 
te vormen. Deze waren kwa ideologie zuivere anarcho-syndicalisten. Het 
kwam ook tot samenwerking met de Syndicalistische Federatie van Overheids 
personeel, dat sinds de scheuring in het NAS .één on~fhankèlljke koers··vaarde 
(51). 

v f 7-04-1928 werd door het SVB een mededelingsblad uitgegeven: "De Arbeid 
Va~~ '" ls bijblad van "De Fakkel" (orgaan van het NSFVO). "De Arbeid Vrij !" 
s~~~d-on~er redaktie van A. De Jong en A.M. Lehning en werd te Amsterdam 

•t Het verscheen met een oplage van 2350 exemplaren, en het was 
ui gegeven. k h t 1 b · ib I d 

t h · he en financiële redenen dat men oos om - e as iJ a 
om ec ru sc ( ) H t d 1 d "A b . d V . . '" 

d "F kk l" uit te geven 52 • e oe van e rei riJ . was van e a e . b d . ·r . t. b . d 
d ken Voor een ekonom1sche e r1J sorganisa ie van ar ei ers 

propagan a ma • d k · t • d l"bertaire grondslag (53). In feite wenste men zo ru ui 
verenig op 1h t NSV om niet tot de fusie met het NAS over te gaan. 
te oefenen op e 
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Naast theoretische artikels (die een uitdieping vormen van de beginsel 
verklaring van het SVB (54))'ging de aandacht naar het N. SV d 
wikkelingen van de f , , : e ont- 
. USJ.e-perikelen, en ook veel po lemi.eken (ondermeer 
J.~ verband met een open brief van het SVB aan "de Syndicalist", dat 
n7et w~rd gepubliceerd). Natuurlijk ging er ook veel aandacht naar de 
sJ.t~atJ.e van de arbeiders (naar aanleiding van l mei), naar de inter 
natJ.ona~e anarchistische beweging (met ondermeer solidariteitsakties 
voor buJ.tenl~nd~e.revolutionairen die gevangen werden gehouden), de 
IAA, het ~nt7-mJ.17tarisme en anti-kolonialisme (voornamelijk het ameri 
kaanse olJ.e-J.mperJ.alisme, dat ook aan bod komt in andere tijdschriften 
onde7meer in "Opstand") (55). Het belang van dit tijdschrift dient 
vooral·•te·.worden gesitueerd tegenover de latere evolutie van het NSV 
van "onqeacht;'!- naar "anarcho"-syndicalisme. Het vertolkte in 1928 
reeds de standpunten die het NSV later zou gaan innemen .. Met de fusie 
van het SV& met het NSV (die pas in 1929 zal plaatsgrijpen) ging ook 
"De Arbeid Vrij !" op in "De Syndicalist". A. de Jong werd trouwens 
later redacteur van "De Syndicalist", A.M. Lehning redacteur van 
"Grondslagen". "De Arbeid Vrij !" kan trouwens als een voorafspiegeling 
bek~ke~ worden van "De Syndicalist" in de jaren '30. De anarcho-syndi 
calJ.stJ.sche tendens, d,e steeds ongemeen heftige aanvallen heeft gekend 
vanwege de "jongeren", is ook -onrechtstreeks- aanleiding geweest tot 
de hergroepering van een aantal vrij-socialisten in de "Alarmgroepen" 
in 1931-32, (56). 

(7) Bevrijding. Een laatste belangrijke groep anarchisten komen oor 
spronkelijk uit de Bond van Christen-Socialisten. Tijdens de eerste 
wereldoorlog heeft zich ook hier een radikalisering voorgedaan, onder 
leiding van de predikant Bart de Ligt. Deze zou aan de basis staan 
van de Bond van Religieuse Anarcho-communisten (BRAC) en het blad 
"De Vrije Communist" (1920-25). In dit blad schreven meestal "ethisch 
bewogen intelektuelen, die wel hun christelijk geloof, maar niet hun 
religieus bezield idealisme verloren hadden" (57). •~ De Vrije Communist" 
veranderde in 1925 van naam en werd "Bevrijding"(58), orgaan van het 
BRAC dat tot 1929 zou verschijnen. Een tweede reeks verscheen van 
1929,tot 1940 onder dezelfde naam, maar met als ondertitel: ''Maandblad 
gewijd aan de vernieuwing van het socialisme" (59). De inhoud bleef 
grotendeels dezelfde, alleen layout en frontpagina veranderde~ In 
1930 schrapte de bond de aanduiding "religieus" en werd de nieuwe naam 
Bond van Anarcho-Socialisten (BAS). 

"Bevrijding" is een theoretisch maandblad, waarbij de aandacht vooral 
naar h~t anarchisme als levenshouding ging. De nadruk ligt voorname 
lijk op het fenomeen oorlog. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
van de laatste resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De aktuali 
teit staat hier duidelijk op de ach~ergrond. Naast oorlog en geweld 
t t d mens en het "vrije geweten centraal (veel aandacht voor 

s aa e . . d . " k d ht k . . 
psychologie). Verder beste~dt "BevrJ.J ~ngf o~ tabanda~t ~an . rJ.min~- 
litei ten repressie, ekonomie en het, a o nie e e e, ascisme, i~ 
binnen- en buitenland. Doorgaans opent een nummer met een reeks arti- 
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kelen rond een bepa ld th 
d. a erna. Daarop ·volgen enkele (kortere) artikels over aver se min of kt . 

h 1 meer a uele onderwerpen en polemieken. Over een ee nummer vers "d · · . prei vindt men ook rubrieken "uit de pers"·en "boek- besprekingen" D't 11 
.. • i a es op 16 pagina's die typografisch heel goed verzorgd z i jn (60). ' 

(8) g~~~!~· De diskussie rond anti-militarisme staat, zoals hierboven 
reeds_werd gesteld, centraal in de anarchistische beweging. Twee 
stromingen kunnen onderscheiden worden. Enerzijds diegenen die geweld 
~erwerpen, zoals BRAC/BAS en het tijdschrift "Bevri "din ", anderzijds 
e geweldaanvaarders (onder bepaalde omstandigheden rond het NSV (en 

"de Sy d" 1· t") · n ica is , waarbij ook de groepen rond "Alarm" en de "Moker" 
kunnen gerekend worden (61). Daar waar, gedurende de jaren '20, het 
IAMV en het IAMB alle strekkingen kan groeperen, valt, naar aanleiding 
van de Spaanse revolutie, een duidelijke scheuring waar te nemen. 
De IAMV,. de çroepen rond "De Arbeider", "Bevrijding" en de BAS, twijfe 
ls~ _aan een in te nemen standpunt, en zullen uiteindelijk het geweld 
bliJven verwerpen. Het NSV daarentegen bij monde van A. de Jong, roept 
op tot ee~ aktieve solidariteit met de Spaanse anarchisten, en tot 
het gebruik van geweld tegen het fascisme. Hierbij wijst hij er echter 
wel op dat geweld en dwang nooit een samenleving kunnen veranderen. 
Al herkennen deze laatsten wel dat een oproep tot gebruik van geweld niet 
de taak is van het IAMV, maar wel tot de taak van de bij de IAMV aan 
gesloten anarchistische verenigingen, althans in dit specifieke geval. 
Deze diskussie is ook de aanleiding tot het volledig uiteenvallen van 
de anarchistische beweging kort voor de tweede wereldoorlog (62). 

(9) Bereik - publiek. In dit overzicht hebben we zeer weinig gegevens 
vermeld over de oplagen van deze tijdschriften. Een eerste reden hier 
voor is,dat dit heel moeilijk te achterhalen is. Veel tijdschriften 
vermelden zelf niet hoeveel hun oplage bedraagt, hooguit wordt het aan 
tal abonnees vermeld. En geziene~ vrij veel belang wordt gehecht aan 
kolportage, kan men veronderstellen dat een (groot) deel van de oplage 
langs deze weg aan de man wordt gebracht (63). Het gebeurde regelma 
tig dat redakteurs oplagecijfers bijhielden, maar deze dokumenten zit 
ten dan opgeborgen in ontoegankelijke archieven. 

Een tweede reden is dat dergelijke oplagecijfers ons uiteindelijk niet 
zoveel vertellen. Het kan hoogstens een aanduiding zijn voor het bereik 
van deze tijdschriften. Men mag niet uit het oog verliezen dat men 
hier te maken heeft met een beweging die z~ch voornamel~jk ric~tte . 
op minder begoede sociale klassen, en, gezien de ekonomische situatie 
in het interbellum, mag men rustig aannem~~ ~at één exemplaar door_ . 

d mensen werd gelezen (64). DaarbiJ is er ook maar zeer weinig meer ere 1 .. f k 1 · · k cijfermateriaal waarmee men deze ~ptageciJ ers zak~ ~nnen verge
1
iJ en. 

Anarchisten deden -in de regel- nie mee aan ve~ iezi.ngen, en as ze 
d"t 1 d d n riepen ze dan op tot stemonthouding. Ze bezaten door- 
i we e ~idkaarten of partijkaarten (met uitzondering van het NSV), 

dgaanbs ge~n rd op alle mogelijke manieren gefinancieerd. Daarnaast e eweging we 
1. "k 1 ti·es op basis van het aantal dienstweigeraars en onder- iJ en specu a 
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tekenaars van rnanif t f . gingen en rn t· es en, 0 op basis van het aantal deelnemers aan beto- 
zijn p :e ing~~ ons op weinig wetenschappelijke gronden gestoeld te 
tati~s ~:cieze ciJfers over het aantal aanwezigen op dergelijke manifes- 

1 ~. ie
1

rnen aan de hand van eventuele politieverslagen kan achterhe 
en Z1Jn a t · 'd t' .. iJ verre van eksakt. Daarbij moet men ook rekening houden 

me mogeliJke_provocateurs en (doodgewone) politieinfiltranten (65). Een 
yeronderstelling kunnen we wel aanhouden en dié is dat de oplagecijfers 
:en dalende tendens vertonen, dit. in de jaren '30 een vrij scherp karak- 
~: ~~nn~emt. D~t han~t nauw samen met de numerieke terugang van de anar 

c 1~ isc e beweging, dte in de jaren '30 terugviel op zeer kleine, ver 
~plint~~de gr~epen (66). Wat de sociale samenstelling van het publiek van 
eze,tiJ~schriften betreft, kunnen we iets duidelijker zijn. Begin de ja 

ren 20 1s he~ grotendeels afkomstig uit lagere sociale klassen: onge 
scho~lde arbeiders, _kleine zelfstandige ambachtslieden. Maar naar de ja 
ren ~~ evolueert dit en komt er een grotere diversifikatie. Dit komt 
enerziJds door de vernieuwing aangebracht door bepaalde "jongeren" (rond 
11~larm", "De Moker", e.d.), die zowel jonge arbeiders als jonge.ren uit de 
m1d~enklassen aantrekken, en anderzijds door toedoen van de ethische 
C~risten-an~rchisten van het BRAC/BAS en het maandblad "Bevrijding", die 
zich meer richten naar hooggeschoolde arbeiders. Twee faktoren beïnvloe 
den deze evolutie: de eerste is de veranderde socio-ekonomische struk 
tuur, waardoor de (over-) vertegenwoordiging van ambachtslieden en onge 
schoolde arbeiders gedurende de jaren '20 sterk afneemt, en waardoor het 
werken buiten geregeld loonsverband (losse arbeidskrachten en ambachts 
lieden) steeds moeilijker wordt. Tegelijkertijd neemt ook, we hebben er 
reeds op gewezen, de positie en de invloed van geschoolde (hoofd-) arbei 
ders in aanzien snel toe (67). 

De tweede faktor wordt gevormd door het tijdschrift "Bevrijding". Door de 
doelstellingen en het perspektief waaruit ze vertrekken, het ethisch anar 
chisme, vernieuwde het niet alleen het theoretisch denken binnen het anar 
chisme, maar ook bleek het in staat om door te breken naar de hogere so 
ciale klassen (68) (en zo een nieuw publiek aansnijden). 

Wat de geografische spreiding betreft, wordt algemeèn gesteld dat het anar 
chisme tot aan de tweede wereldoorlog vooral in het noorden (Friesland, 
Groningen) en het westen van het land vertegenwoordigd was. Het meer katho 
lieke gedeelte, ten zuiden van "de grote rivieren" bleek toen zeer weinig 
bereikbaar te zijn (69). 

(10) Konklusie. De voornaamste thema's die deze anarchist~sc~e.per~ heeft 
aangesnëaën-kan men grosso modo als volgt resumeren : anti~m~lita~1sme, 
waarbij de geweldkwestie zeer cent:~al staa~~ vervolgens ~ociolog1sche_ana 
lyses van de toenmalige maatschapp1J, waarbiJ ook naar (min of meer) uitge 
w kt alternatieven voor een socialistische maatschappij, waarin de mens 
er e trale positie inneemt, werd gezocht; diskussies over de middelen om 

een een ( 1 ) "b • 'd d " kt · d't d 1 te bereiken· steun aan en ana yse van evriJ ene a 1es van 
dl obe. d beweging' ( wat eigenlijk meer de 'aktuali tei t' be. helst); alsook 
e ar ei ers t . kk 1 · d k . t 1 · t. h t 

dl.ge analyse van de on wi e ing van e api ais 1sc e maa - 
een vr1J gron . . . · 1 t 

h · · reen autoritair en d1ktator1aa sys eem. se appiJ naa . 
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Tot op zekere hoogt k richte en kt . ~ an ~en een onderscheid maken tussen theoretisch ge- 
in feite n~oi~ali~eitsgeric~te (dit is praktijk gerichte) bladen,' hoewel er 
uit ec t sprake is van een of ander zuiver type. Steeds wordt 
d gketgaan vkan de konkrete en materiële situatie van de uitgebuite en ver- 
ru e werende en produ d . - .. t H. . . ceren e mens ten opzichte van het maatschappelijk 

sys eteh~· hierbij wordt de aandacht voornamelij.k toegespitst op de materiële 
en e asc e rn 1 · ikh . oge l.j eden om deze ketting te doorbreken. Dat er hier een 
gro~~ ~aaier van mogelijke benaderingswijzen bestaat is evident, en dit 
wor an ook weerspiegeld in een verscheidenheid van tijdschriften. 

A~les ~ijst er dan ook op dat deze pers, naast een duidende informatieve 
dimen~ie, oo~ een zeer belangrijke sociale dimensie kende, namelijk een 
k~hesie:unktie voor het ideologische referentiekader, waarbij de sterke ge 
richtheid_op verandering van de dominante waarden van de samenleving centraal 
staat. Dit zouden we de interne socialiserende funktie van de anarchistische 
pers ~~llen noemen. De sterke positie van deze pers op materieel vlak, 
namelijk een platform en een organisatiestruktuur voor een beweging, kan dit 
enkel maar bevestigen. 

De eksterne socialiserende funktie, naar niet-anarchisten toe, heeft dui 
delijk gefaald. Het dalende abonneebestand dat we hebben vastgesteld vormt 
hiervoor een bewijs. Naast eksterne faktoren als de socio-ekonomische 
struktuur en de (zeer harde) repressie, moet ook een interne faktor vernoemd 
worden : het sektarisme waarvan de anarchistische beweging niet vrij te 
pleiten is (70). Anarchistische groepen hebben zich vaak geïsoleerd van de 
rest van de samenleving, door zich sterk te koncentreren op hun eigen op 
vattingen. Dit had dan ook tot gevolg dat ze soms wèinig oog hadden voor 
veranderingen in.de maatschappij. Daarbij hebben ze vaak veel belang 
gehecht aan het zuiver houden van de beginselen, wat dogmatisme en ver 
starring in de hand werkte. Het belang van deze interne faktor op het vlak 
van de ~ommunikatie kan daarbij niet volledig gerelativeerd worden door de 
eksterne faktoren (71). Dit sektarisme vond zijn uiting - op media~vlak - 
in de vele polemieken over al dan niet gepubliceerde "ingezonden stukken", 
en de dominante, zelfingenomen toon waarop boodschappen worden opgesteld 
en diskussies aangegaan. Maar dit alles komt vooral tot uiting in de 
machtsstrukturen die binnen de tijdschriften zelf ontstonden, waardoor 
"andersdenkenden" - ook binnen de anarchistische beweging zelf - niet aan 
bod kunnen komen. Dat sommige hiervan zeer bewust waren, en dat ook als 
een gevaar inzagen, bewijst de hoger besproken analyse van de b~weging in 
het tijdschrift "Alarm" (72). 

K nkluderend kan men stellen dat de kohesiefunktie van deze pers primor- 
d~ l · Daarnaast heeft ze ook een duidende en informatieve funktie. iaa l.S. . t. h . . . t 
D k ml.·sche funktie van de anarchis isc e pers is zeer gering : nie e e ono · • ld ·d · 
11 betrekkelijk lage oplage, waarmee weinig ge mee gemoei is, 

a een een .. ·11· E d d kk t k h daarenboven werkte men met vrijwi igers. n e ru ers za en vaa op un 
geld te wachten .. , 
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VOETNOTEN 

A. Een korte hi'st · h orisc e situatieschets 

·..)( (1) RAMAER H : Anarchisme in 

lf''( 2) VOS H : Geschiedenis van 
Baarn, p.120 

Nederland, 1983 Rotterdam, p.3 

het socialisme in Nederland, deel 1, 1976 

(3) 

~ 

(4) 

X"<5) 
rl (6) 

(7) 

~ 

(8) 

R~~AER H, 1983 op.cit. p.5, zie ook p.12-13 
Hl.J stelt wel een evolutie vast in de sociale herkomst van anarchisten, 
gaande naar een steeds grotere differentiatie. 

Wat niet betekent dat er voordien geen socialistisch geïnspireerde 
groeperingen waren. 

HARMSEN Gen REINALDA B: Voor de Bevrijding van de Arbeid, Nijmegen 
1975, hoofdstuk 3 .ei-. ':4 
VOS H, op.cit., p.42-43 

WOODCOCK G: Anarchism 1979 (1962) s.l. p.411 e.v. 
zie bv. het stichtingsprogramma van de SDAP, maar ook de grote invloed 
~an Duj.,tsers op het Nederlandse anarcho-syndicalisme. Dit kan verklaard 
worden.(door de Duitse hegemonie op Europees vlak, na de Frans-Duitse 
oorlog van 1870. 

Met autoritaire socialisme bedoelen we die theorieën waarbij politieke 
aktie (via de staat) centraal staat voor het bereiken van het socialisme. 
De vrijheidslievende socialisten (de anarchisten) zijn de grote 
tegenstanders van de staat en rekenen alleen op de mensen - als bewuste 
en samenwerkende individuen - om dat socialisme te bereiken. 

(9) Het volgende is gebaseerd op HARMSEN Gen REINALDA B, 1975 op.cit., 
hoofdstuk 3 en VOS H, op.cit., p.88-95 

~ (10) HARMSEN Gen REINALDA B, op.cit. p.120-121 
(11) vgl. ERMERS R e.a., De Wapens Neder, 1985 Nijmegen p.139 

(12) HARMSEN Gen REINALDA B, op.cit. p.124 

(13) ibidem, p.130 

(14) ibidem, p.129 
)((15) HARMSEN G, DAAN GOUDELOZE, Nijmegen 1980, p.26-27 

): (16) CONSTANDSE A De alarmisten, Amsterdam 1975, p.12-13 
HARMSEN G en'REINALDA B, op.cit. p.129-130 

(17) HARMSEN Gen REINALDA B, 1975 op.cit. p.129-130 

(18) ibidem, p.153 
(19) CONSTANDSE A: op.cit. p.lS-l6 . 

HARMSEN Gen REINALDA B: 1975 op.cit. p.167 
(20) HARMSEN G, 1980 op.cit. p.s4-ss 
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(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

~e gebrui~ten de toenmalige term; nu wordt voor dezelfde daad 
totaalwe7~eren" gebruikt; het betreft het weigeren van legerdienst, 

voornameliJk om politieke redenen. 

HARMSEN Gen REINALDA B; 1975 op.cit., p.172 en 174-177 
vgl. CONSTANDSE A, op.cit., p.l4-l5 
HARMSEN Gen REINALDA B, 1975 op.cit., p.193-195 

B. De Anarchistische pers in Nederland (1920 1940) 

x<l) 
(2) 
X 
)r 

MAITRON J : Le Mouvement anarchiste en France, deel 2, Parijs 1975, p.124 

bv. voor Malatesta het werk van V. Richards : Malatesta life and ideas, 
1970 

Kropotkin het werk van N. Baldwin: Revolutionary pamphlets, 
1970 

(3) e~ _het zou vele jaren duren. MAITRON J (1975) op.cit., die dergelijke 
liJst voor Frankrijk samenstelde, deed er meer dan 10 j. over. 

(4) o.a. de,.auteurs "De Wapens Neder", of H. RAMAER, A. CONSTANDSE, •.. 
zie bi~grafische lijst. 

(5) RAMAER H : Anarchisme in Nederland, Continuïteit en verandering van een 
sociale beweging. Rotterdam 1983. p.4 

✓ (6) GUERIN D het anarchisme, Amsterdam 1980, p.B, vgl. ook p.13-37 

(7) RAMAER H "Anarchisme : toen en nu", in De As 59-60, 1982 p.2 
(l 

(8) RAMAER H De piramide i#tiranie, 1977, Amsterdam p.15 
e,f,, 

(9) HARMSEN Gen REINALDA B, oor de bevrijding van de arbeid, Nijmegen 
1975, p.120 ev. 

A (10) vgl. SCHEFFER H.J. Het Volksdagblad, 's Gravènhage 1981, hoofdstuk 9 

(11) RAMAER H, 1983 op.cit. p.10 

(12) idem 
(13) RAMAER H, 1977 op.cit., p.39 

(14) RAMAER H, 1983 op.cit., p.25. 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

geciteerd uit ERMERS R e.a., De Wapens Neder, Nijmegen 1985, p.58 

Voor de communisten was de funktie van dit leger de verdediging van de 
revolutie voor de anarchisten was het een 'rood-militarisme', de uiting 
van het diktatoriaal optreden van de Russische communistische partij. 
Eigenlijk ligt de problematiek veel dieper: het gaat over de relatie 
doel-middelen. 
vgl. de analyse van de ontwikkeli~g v~n het Nederlandse anti-mili 
tarisme en het denken van B. De Ligt in ERMERS e.a. op.cit.·. 

vgl. RAMAER H, 1977 p.32 
d I t rnationale anti-militaristische Kommissie (IAK) werd opgericht 
de nde IAA en het ÎAMB en gaf de "Persdienst van het lAK" uit. 
00

1
r De Jong R Over mijn vader A. De Jong, in Mededeling,iblad, 1970, 

vg • e • ' €,VL ? 
p. 32 h f' ~ , 
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(20) idem 

(21) Persdienst IAK 1927_1934 
t ·11 t ' verschillende nummers er J. us ratie 

aantal persdiensten 
artikelen 
pagina's 
door de pers 
gepubliceerd 

29 30 31 32 ----------------------- 
16 27 20 30 
36 107 70 94 
53 95 94 87 

209 748 400 591 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(39) 

bron : jaarverslag IAK, 1932 in 'persdienst IAK' 30-1-1933 

HARMSEN G : Rode en Blauwe jeugd, Nijmegen 1975, p.150 

geciteerd uit HARMSEN G : rondom D. GOUDELOZE, Nijmegen 1980, p.24 
vgl. HARMSEN G, 1980 op.cit., p.27 

vgl. HARMSEN G, 1975 op.cit., p.153-156 

CONSTANDSE A: De alarmisten 1918-1933 A. t d 1975 28 , ms er am , p. 
ibidem, p.28-29 

(28) Alarm, Anarchistisch maandblad, 1922-26 diverse nummers 

(29) deze ziet er als volgt uit: 

jaargang 1 mei 1922 - mei 1923 
2 juli;l923 - aug 1924 
3 oktober 1924 - juli 1926 

(12 nummers) 
(12 nummers) 
(6 nummers) 

het laatste nummer is een overdruk van 'Opstand' 
De bedoeling was geweest om vanaf september 1924 om de twee weken te 
verschijnen. (Alarm 2de jaargang nr.12, p.148) Onder meer om finan 
ciële reden is men daar niet in geslaagd. 

(30) uit Alarm, 2de jaargang nr.2 september 1923 

(31) CONSTANDSE, 1975 op.cit., p.30 

(32) ibidem, p.31 
(33) geciteerd in HARMSEN G, 1975, op.cit. p.160 

(34) overzicht gebaseerd op HARMSEN G, 1975 op.cit. p.158-165 

(35) dixit HARMSEN G, 1975 op.cit. p.169 

(36) • _:De ·Moker, 1924-28, · ,verstbilleride nummers 

(37) citaat CONSTANDSE op.cit. p.20 

(38) Alarm nr.l mei 1932 
Alarm 1932-33 verschillende nummers 
De "neem en eet" filosofie bestaat er-in dat men alle revolutionaire 
hoop stelt in het protest van de gedeklasseerden, de marginalen, de 
de werklozen. Om de armoede (die binnen deze groepen welig tiert) 
tegen te·gaan,:is P.A. KO?YMAN een grote voor~~ander ~an de o~teigèning 
van de burgerij (d.m.v. diefstallen

1
en ~er~eliJke). De ~rbeide~s 

produceren en moeten dus maar nemen; dit is de g~d~chte a~les_is van
11 

iedereen", die stoelt op de leuze van Proudhon: Eige~~om is diefstal~ 
Vgl. P.A. KOOYMAN: Neem en eet - Bomaanslagen en opruiing als 
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(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

sociale filosofie (verzorgd door L. Hornstra), Den Haag 1967. 
RAMAER H, 1977 op.cit. p.36-37 

HARMSEN G, 1980 op.cit. p.49 
vgl. RAMAER H, 1983 op.cit. p.12 
We baseren hier onz •t . in 'De V .. , e ui eenzetting op De Jong R. : '85 jaar de Vrije' 
_......;_:r:.:i::.w.1~e, Anarchistisch maandblad nr. 6-7, 1983 (Amsterdam) ~ 

en niet alleen redakteur. Hij verzorgde ook de administratie, de 
lay-out, de korrektie enz. 

citaat R. De Jong 1983 ·t 5 op-ca • p. ~ 
ibedem, p.6-7 

RAMAER H, 1977 op.cit. p.38 

De Jong R, 1983 op.cit. p.8 

(47bis) G~noemd naar de naam van de drukkerij waar het blad werd gedrukt; 
hierdoor werd het financiële geknoei ontdekt. 

(48) ibidem, p.9 

(49) De Jong R, 1970 op.cit. p.27-28 
vgl. RAMAER H, 1983 op.cit. p.42 

(50) De arbeider, 1930-1935 diverse nummers 

(51) vgl. BULTSMA V. & TUIN E vd : Het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond 
1923-1940, Amsterdam 1980, Hoofdstuk 5 'X 

(52) De Arbeid Vrij nr. 1, 7-04-1928 

(53) Verslag stichtingskongres in De Arbeid Vrij nr. 1 

(54) afgedrukt in bijlage 
(55) De Arbeid Vrij ! 1928 diverse nummers 

De kollektie van het IISG telt 12 nummers (7-04-28 tot 30-6-28) 
Het is ons niet duidelijk of er nog later nummers verschenen. Alleszinds 
staat vast dat eind juni het SVB fusiebesprekingen aanging met het NSV, 
nadat dé fusieperikelen van deze laatste organisatie mat het NAS van de 
baan waren. (De Arbeid Vrij nr. 12, 30-06-28) 

(56) Dit gebeurde naar aanleiding van een diskussie, op de Pinkstermobili 
satie van 1931 in Appelscha, georganiseerd door groepen rond "De Moker" 
en een oproep van A. De Jong tot alle anarchisten om zich bij het NSV 
aan te sluiten. Dit leidde tot zeer heftige polemieken in de kolommen 
van "De Arbeider", waaruit blijkt dat veel anarchisten meer twijfels 
en kritiek hadden op de uitvallen van P.A. Kooyman (en A. Cohstandse), 
dan dat ze partij kozen voor het NSV (vgl. De Arbeider 1931-32, RAMAER H, 
1977, op.cit., p.45) 

(57) citaat RAMAER H, 1977 op.cit. p.47 
(58) de reden voor deze naamverandering luidt volgens de redaktie·: 

de naam "De Vrije Communist" geeft aanleiding tot misverstanden. 
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(59) 

(60) 

(61) 

(62) 

"omdat het grote p bl" k 
vrij communisme d~ 7e geen ~nd~rscheid weet te maken tussen: 
munisme" 8 ~ .d: t is anarchistisch communisme, en gezags-com-- 

• evriJ ing, nr. 60, 1925. 
Het blad wordt in f •t 1 nauwe bandt ei e osgemaakt van de BRAC, omdat een al te 
van het bl du~senbeen blad en één organisatie, de doelstelling 
deze t da on ~perke~. De-doelstelling van de redactie in 
gemeen:~~ae re~~s i~ om in_de verspinterde beweging een nieuwe 
(vgl ERME~~e~J.Jkheid te vinden, op basis van geweldloosheid. 

• , e.a., 1985 op.cit. p. 153-154) 

Bevrijding, 1930-35 diverse nummers 
we hebben voornamelijk deze periode bekeken omdat toen ook 
11 Grondslage " h ' n verse een. Over de gehele periode 1920-1940, ver- 
wachten we eigenlijk geen grondige verschuivingen in het karakter 
van het blad. 

Een grondige diskussie over dit onderwerp staat hier niet op zijn 
plaats. We willen hiervoor graag verwijzen naar ERMER R e.a. 
"De Wapens Neder", Nijmegen 1985, die deze problematiek zeer gron 
dig analyseren. 

Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat heel de diskussie 
rond het probleem van de:verclediging van verworvenheden van de 
revolutie draait •• 
vgl ook RAMAER H, 1977 op cit, p 56-58. 

(63) In de anarchistische tijdschriften vindt men vaak oproepen om het 
blad te kolporteren, een taak die overigens doorgaans vrijwillig ge 
beurde. Men vindt ook veel berichten over lastiggevallen kolporteurs. 

(64) ter vergelijking: het CIM gebruikt een koëfficient schommelend tussen 
twee en drie om, op basis van de oplage, het werkelijktbereik.van een 
dagblad te berekenen. 

(65) Deze redenering wordt ook door MAITRDN, op cit, p 123-24, gehanteerd in 
zijn studie van de - Franse - anarchistische pers. Hij baseert dan zijn 
analyse op het aantal nummers van tijdschriften die effektief verschenen 
zijn, en dit op jaarbasis. Deze totalen vergelijkt hij dan op vier ver 
schillende tijdstippen in de geschiedenis van het Franse anarchisme. 
Deze methode kunnen we niet aanhouden, daar we niet over een volledig 
overzicht beschikken van de Nederlandse anarchistische pers. Veel sterk 
lokale komen eenvoudigweg niet aan bod in onze studie. 

(66) RAMAER H, op cit 1983, p 12-13. 

(67) ibidem, p 13 en hoofdstuk 4. 
(68) ibidem, p 14-15, op basis van mondelinge en schriftelijke mededelingen. 

(69) ibidem, p 8-9. 
(70) vergelijk RAMAER H, 1977 op cit, p 68 e.v. 
(71) Eksterne faktoren, gekonkretiseerd in de vorm v~~ kriminalisering van 

en sociale beweging. Hoewel er goede gronden ziJn om aan te nemen dat 
~-t fenomeen toen ook gebeurde, blijken anarchisten uit deze periode 
d1ar weinig last van te hebben. Zie RAMAER H, 1983 op cit Hoölfdstuk 4. 
v:rgelijk echter ook Constandse : "De jaren die volgden (na 1933-PW) 
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waren echter in het algemeen vol bittere teleurstelling voor degenen, 
die tot 1933 nog hun hoop hadden gesteld op een grote Europese revo 
lutie." 
in CONSTANDSE A, op cit, p 39. 

(72) · Alarm 1932-33, nummer 1, vgl paragraaf 4 in dit hoofdstuk. 

~/- 
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HOOFDSTUK 2 
DE ANARCHO-SYNDICALISTISCHE BEWEGING 

Na dit algemeen overzicht 
een bespreking van d v~n ~e Nederlandse anarchistische beweging en 
we nu de aandacht te, ~~s inziens, belangrijkste tijdschriften, willen 
Nederlands Syndi 1~e~~

1 sen op een bepaalde beweging, namelijk het 
redenen : ten ee~:tis isch Vakverbond (NSV). Hiervoor zijn tweeërlei 
waarbinnen d t· .de v~rmt deze vakcentrale de - konkrete - kontekst 

e 1J schriften "De Syndicalist" en "Grondslagen" werden uit- 
gegeven. En ten tweede h t . l .-,-.,--;.;..-'--'-:---,--.....,.,_ 
vier jaar lang finan . '

1 
k is a leen dank~~j het NSV dat "Grondslagen" 

ciee on overleven. BiJ dit alles zal de aandacht 
vooral naar de geschied · d . D . ,

30 
enis, e struktuur en de omvang van het NSV gaan. 

Ve ~aren_
11 

zullen, om begrijpelijke redenen, diepgaander aan bod komen. 
Aer e: w: en_we ook aandacht besteden aan de Internationale Arbeiders 
ss~ciatie, die ook een belangrijke rol speelt als onrechtstreekse infor 

matiebron voor "Grondslagen". 

In een derde deel zullen we onze aandacht dan toespitsen op de ideologie 
~an het_anarcho-syndicalisme. Hiervoor zijn verschillende redenen: deze 
ideologie was de_drijfkracht achter het NSV, en van een hele beweging in 
Europa en daarbuiten, verenigd in de !AA. Deze beweging komt in het bij 
zonder aan bod in "Grondslagen". Maar vooral, "Grondslagen" noemde zich 
zelf een anarcho-syndicalistisch tijdschrift ! 

A. Het Nederlands Syndicalistisch vakverbond 

(1) NAS. Het NSV ontstond in 1923, ten gevolge van hoogoplopende twisten 
binnën-het Nationaal Arbeiderssekretariaat (NAS). Deze vakcentrale werd 
op initiatief van de Sociaal-demokratische Bond (SDB) in 1893 opgericht, 
in een poging om alle Nederlandse vakverenigingen te groeperen, ongeacht 
hun politieke opvattingen. Maar alleen de bonden van socialistische 
huize hapten toe. In de beginjaren stond het NAS onder st~rke ±n~i 
vloed van de SDB en de SDAP, die in 1898 eruit worden gezet (1). Na en 
kele succesjaren kende het NAS, na de mislukte spoorwegstaking van 1903 
een langzame terugval, die in 1907 uitmonde in een reorganisatie en een 
nieuwe beginselverklaring, die de syndicalistische lijn kracht bijzette 
(2). Deze heroriëntatie dient ook 'gezien te worden tegenover de oprich 
ting in 1906 van het NVV (de zgn. moderne bond) door toedoen van de SOAP. 
Gedurende de eerste wereldoorlog zou het NAS vrij veel aan belang winnen. 
Naast de reeds genoemde socio-ekonomische faktoren (3)~ speelt ook de in 
vloed van de CPH, dat zijn leden oproept om lid van het NAS te worden, 
een rol. Terzelfdertijd zullen ook een aantal voormannen van het NAS lid 
worden van de CPH (4). Deze toenemende invloed van de communisten heeft 
uiteindelijk geleid tot de scheuring binnen het NAS. Dnmiddelijke aan 
leiding hiervoor was de beslissi~g van een meerderheid ~innen de centrale 
om zich bij de Rode Vak I~ternationale, de ~akbondssektie van de derd~ 
(communistische) internationale, ~an_t~ sl~iten. Maar e~ waren ook_die 
per-liggende konflikten: het anti-militarisme en de sovJet-revolutie, de 
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opbouw van de revolutie d 
de gehele tegenstell" 'te cellenbouw, enz. (5). Uiteindelijk kwam hier 

ing ussen libert · t · · • • naar boven. Maar waar . h aire en au oritaire socialisten weer 
anti-militarisme dra -~ing ~t nu om? Het eerste probleem, dat van het 
Daar het IAMB ge;ien ai~ ron de aan~luiting van het NAS bij het IAMB. 
het a-politieke NAS dwer als een politieke organisatie, vonden velen dat 
werping door het IAMBaar geen plaats in had. Maar dieper speelde de ver 
als'Prood militatis ")a~ het rode leger van Trotsky (dat werd omschreven 
punt draaide rond dme be doorslaggevende rol (6). Het tweede discussie 
produktie-ass . t·e op ouw van de revolutie en vooral het probleem van de 
pitalisme uito~~ahies. De voo:~tanders vonden dit een middel om het ka- 
doorslaggevend oll~n, waarbiJ de pedagogische waarde (voor de arbeiders) 
de arbeid klw,s. e_teg~nstanders (de communisten) oordeelden dat zo 
d . . ers eine kapitalisten werden, en stelden de strijd in de be- 
:iJven voorop (7). Het derde probleem dat van de cellenbouw stelde 

zich naar aanl "d• ' ' . . 81 ing van een oproep van de CPH aan de arbeiders om zich 
zowel_biJ het NAS als bij het NVV aan te sluiten, in een poging'om een 
ee~he:-dsfront te vormen. Dit konden de syndicalisten (min of meer anar- 
chi st i s h - · ) · . . c geinspireerd , voor wie het NVV reformistisch en kontra-revolu- 
tionair ~~s, niet aanvaarden (8). Daarnaast speelden de (onvermijdelijke) 
pers~onliJke vetes ook een rol. De beslissing om bij de RVI aan te slui 
t~n in plaats van bij de IAA, waaraan heel wat touwtrekkerijen en poli 
tieke maneuvers voorafgegaan waren, was de spreekwoordelijke druppel die 
d~ emmer deed overlopen. Op 24 juni 1923 werd een nieuwe centrale opge 
richt, het "NSV", omdat het geen zin had om in een vijandelijke sfeer ver 
der samen te werken (9). 

(2) Ideologische_ontwikkeling. Oorspronkelijk verschilde het NSV weinig 
van liet NAS, liet noemde zich zelfs de "erfgenaam van het oude NAS" (10). 
Zoals ook blijkt uit het art. 10 van de beginselverklaring (11), groepeer 
de het NSV allen "die zich willen verenigen op federatieve grondslag in 
( •.• )bedrijfsorganisaties( ••• ) nodig voor het verwezenlijken van het 
libertaire socialisme". In navolging van Bakoenin streefde het NSV naar 
de vernietiging van het kapitalisme en van de staat, maar ook de dagelijkse 
strijd (voor bv. loonsverhogingen) bleef belangrijk, onder meer door de 
bedroevende positie van de arbeiders. Des ondanks was het NSV nog te 
knellend voor de anarchisten. Constandse en vele medestanders (van de 
groep rond 'Alarm') verweten het NSV een te grote aandacht voor de dage 
lijkse loonstrijd, waardoor men eigenlijk het kapitalisme ondersteunde (12). 
Ook A. De Jong zou, in "de Vrije Samenleving" en "De Arbeider" kritiek 
leveren op het NSV. Hier ging het vooral om de clausule van het ongeacht 
syndicalisme, dat hij als "beginselloos beschouwde, daar ook het NSV een 
politieke groepering was" (13). 

Vanaf 1926 zouden de anarchisten een oppositionele rol gaan spelen binnen 
het NSV.C Toen werd het GSV opgericht, die alle lieden groepeerde die geen 
lid konden worden (door hun beroep) van andere federaties van het NSV (14). 
Het is vanaf dit ogenblik dat het NSV zou radikaliseren: niet alleen door 
dat het GSV zich anarcho-syndicalistisch opstelde en druk uitoefende in die 
richting, maar ook de mislukte fusiepogingen van het NSV met het NAS, 
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speelden hierbij een rol De . . 
al hoger over gesproken · (do opric~ting van het SVB in 1928, we hebben er 
gaan, heeft hierbij een' tor Lehning en de Jong) om deze fusie tegen te 
nieuwe beginselverklari gro e ~ol gespeeld, o.m. door het opstellen van een 
herente uiteenzettin ng van et anarcho-syndicalisme, die "de meest co 
op dat moment in pr g was v~n de anarcho-syndicalistische ideeën, die er 

. ogrammatische vorm gepubliceerd" was (17). 

Nadat in 1929 de fusi b . 
touwtrekkeri ·end e esprekingen volledig mislukt bleken, werd na veel 
de beginselv;rkl e_ongeacht-clausule op het januarikongres weggestemd en 
tieve keuze a~ing van de IAA aangenomen. Vanaf dari werd een defini- 

t
. t t ge~aa t voor het anarcho-syndicalisme, dat een "uitgesproken 

an i-s aa sgezind en anti p 1 t . , De Synd.i 1. t, - ar emen air syndicalisme" was, aldus Lehning in 
ca is van 3-01-1931. 

De ~aren. '30 w7~den dan ook gekenmerkt door een grote sereniteit en eens 
~ez~:dh~id_op_iaeologisc~ vlak •. Nu kon men zich voornamelijk concentreren 
P .. uitdieping. van d~ ideologie, onder meer via "Grondslagen'1 en via de 

werking van studiecommissies (over o.a. arbeidsraden) (19). 

(3) _Struktuur. Gedurende haar twintig-jarig bestaan (Het NSV werd op 16 
Juni '40 door de Duitsers ontbonden) bleef het NSV een kleine kwantitatief 
~nbeduidende faktor in de Nederlandse arbeidersbeweging. Bij,de oprichting 
in 1923 telde men 8000 leden, maar dit zakte snel af tot 1550 in 1928. In 
1929 verdubbelde het ledenaantal en bleef relatief stabiel tot 1935. Vanaf 
dan zou het peil weer langzaam zakken (20); in kort, niet eens een procent 
van de totale georganiseerde arbeidersbeweging. Zowel strukturele als 
interne faktoren kunnen dit proces verklaren. Structurele als de toene 
mende verpaupering, de 'heksenjacht' in de bedrijven, tegen politiek 
aktieve arbeiders, en de repressie (zoals het ambtenarenverbod 1933). 
Interne factor. was de vele twisten en ruzies binnen het NSV gedurende de 
jaren '20. Zoals ook het NAS was het NSV federalistisch georganiseerd. 
Er was een onderverdeling per bedrijfjtak in federaties. Deze organiseerden 
zich op plaatselijk vlak nog eens in (syndicalistische) Plaatselijke Arbeids 
sekretariaten. Het NSV als overkoepelende centrale organiseerde dan de 
federaties op landelijk vlak. De beslissingsvorming gebeurde grosso modo 
van onder naar boven, te beginnen bij de plaatselijke bestuursraden om uit 
te monden in gezamenlijke beslissingen van het kongres, die nog eens door 
referendum moesten bekrachtigd worden'(21). Het gros van de leden kwam 
uit Amsterdam. In de jaren '30 telde het NSV 48 afdelingen, gegroepeerd 
in 9 federaties, waaronder de elangrijkste, in dalende volgorde, waren: 
Bouwvak metaal, GSV, tek el (22). Wat betreft de regionale spreiding 
lag het' zwaartepunt, zo s gezegd, in Amsterdam (met 72 % van de leden). 
Daarnaast waren er afdelingen in o.a. Zaandam, Rotterdam, Utrecht, De~ 
Haag, Groningen, ••• , voornamelijk in grote steden in het noord-westen van 
het land (23). 

Naast het coördineren van aktiviteiten, het inrichten van kongressen en 
f h t NSV ook "De Syndicalist" en "Grondslagen" uit. studiecommissies, ga e _ _ 

/ 



30. 

Ook permanente aktivite·t . 
lozen -en stakingskass i en adls een inkoopkoöperatieve in Amsterdam, werk- 
t . t en weren georg . d (24) 0 d wis en werd op konkreet vlak . . aniseer • n anks de ideologische 
waaronder het NAS maa k d vriJ veel samengewerkt met andere organisaties, 
blijkt althans uit de~ 0~ hte g~oepen rond de "Vri ·e Socialist". Dit 
jaren '20 bijzonder ve ~ric geving van "De Syndicalist" 25 , die in de 
Vooral de tekstielsekte ~andach~.besteedde aan de situatie in de bedrijven. 
ven uit Twente"). In ~r _wam v:~·iJ v:el aan bod (zie bv. de rubriek "Brie- 
vlak vooral naar d e Jaren 30 ging de aandacht op socio-ekonomisch 
bijzonder hard tr ~ oo~zaken en de gevolgen van de krisis, die de arbeiders 
stakingslust war O d :n_g:vo~ge van de grote werkloosheid en de dalende 
organisatie) in~: beda.~iviteiten van het NSV (een ekonomische strijd- 
de leden ware t e riJven noodzakelijk beperkt. Meer dan de helft van 
akties ondern:mero~wens ~erklo~s (26). Desondanks werden ook op dit vlak 
en steu d nJ · stakingen in de werkverschaffingsprojekten, deelname 

naan e ordaanoproer (Amsterdam, 1934). 

Maar de aandacht ging vooral uit naar politieke aktiviteiten. Eerst en 
vooral kwam het anti-militarisme aan bod. Dit werd nauw in verband ge 
bracht_m:t de ekonomische strijd, omdat het leger werd beschouwd als het 
verdedig:ngs~pp~raat van het kapitalisme (27). Er ging ook veel aandacht 
naar solidarite:t met buitenlandse gebeurtenissen, waarbij vooral de 
Spaanse Revolutie de boventoon voerde. Maar ook aandacht voor Duitsland 
en he~ fascisme, voor de kolonies, en internationale kampanjes ter onder 
steuning van gevangen gehouden anarchisten (28). 

(4) Weekblad. Deze waaier van aktiviteiten zal de inhoud van het weekblad 
"De SyndiëäÏist" bepalen. Oorspronkelijk, dit is gedurende de jaren '20, 
verschilt dit blad weinig van andere vakbondsbladen. Naast wetenswaar 
digheden over de federaties, nieuws en aktiviteiten van de beweging, 
kongresverslagen e.d., komen voornamelijk polemische teksten, ten aanzien 
van het NAS, aan bod, als ook interne diskussies over de ideologie en de 
strategie van het NSV. De rest werd opgevuld met verslagen van gebeur 
tenissen op socio-ekonomisch en politiek vlak, waarbij het NSV betrokken 
was. Regelmatig kwamen er ook klachten over de inhoud: te veel/ te wei 
nig aandacht voor (bepaalde) federaties, het vertolken van persoonlijke 
opvattingen van de redakteurs, het (niet) opnemen van ingezonden stukken. 
In 1923 verscheen "De Syndicalist" met een oplage van 6000 eksemplaren.(29), 
en stond onder de redaktie van B. Lansinck jr., tevens sekretaris van het 
NSV. De oplage zal langzaam dalen, in samenhang met het dalende leden 
aantal. Het grote probleem vormde het plaatsgebrek: (Het blad verscheen 
op vier bladzijden) waardoor vaak artikels, brieven, ingezonden stukken 
niet opgenomen konden worden (30). "De Syndicalist" stond onafhankelijk 
van het NSV maar werd gefinancieerd door de federaties en het kongres kon 
kritiek uit~efenen o d.redaktionele beleid, en dit eventue:l af~euren. 
In 1929 werd B. si k pr.(geroyeerd ten gevolge van de fusieperikelen 
met het NAS) s redaKteur vervangen door de (Belgische) voorzitter van 
het NSV A. Rosseau. De positie van· ~de Syndicalist" werd toen verstevigd 
doordat'het NSFvO (de fed. van overheidspersoneel, voornamelijk Amsterdam) 
besliste haar orgaan, "De Fakkel" In "de Syndicalist" t.e laten opgaan. 
Dit zou duren tot 1931 (31). Rosseau bl~ef redakte~~ ~ot_in 193~, toen 
A. de Jong deze zware taak overnam, overigens op vriJwillige basis. 
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Gedurende de jaren '30 wed h t ... 
overeind te houden V r . e moelliJk om "de Syndicalist" financieel 
een zware schuldeni terschillende oorzaken kunnen hier aangeduid worden: 
raties, de dalende ~sl~ wei~ns achterstallige betalingen van sommige fede- 
1938-40 schommelde p dg; in samenhang met het ledenaantal), die tussen 
leden van het NSV (;~) 800 eksemplaren, de grote werkloosheid tussen de 
om in een po in h • Op ~et k~ngres van september 1930 werd besloten 
opietrtkken gD g et blad financieel gezond te maken, de prijs lichtjes 
men wou het.NSVa~rvo~~ had h:t NS~ steeds de tekorten bijgepast. Maar 

in ZiJn werking niet beperken (33). 

Des ondanks slaagde A de J · · · · t • f h 1 h • ong erin om van "de Syndicalist" een kwahta- 
D ie 

1
ee. koogStaand blad te maken, zowel typografisch als inhoudelijk (34) • 

. epo ~mie met.~et NAS, dat een groot deel van de kolommen vulde in de 
Jaren ZO, verwiJnt la~gzaam aan na het einde van de fu5iéperikelen, waar 
door meer plaats werd ingeruimd voor diskussieteksten artikelenseries 
verslag van de aktualiteit op socio-ekonomisch vlak ~.d. Vooral de b~i 
t:nlandse berichtgeving, die een belangrijke plaats'in beslag nam, muntk~ 
uit door haar degelijkheid. 

Naast de ,;g~sdienst van de IAA"_ (waarover verder nog meer) vormden ook 
de persoonliJke relaties van A. de Jong en A.M. Lehning binnen de IAA een 
belangrijke informatiebron (35). Deze aandacht voor buitenlandse bericht 
geving is niet zo verwonderlijk, als men bedenkt dat het NSV juist op dit 
vlak c:1e meesttaktiviteiten ontplooide, wat ook weer (gedeeltelijk) een 
gevolg is van de internationalistische visie van deze beweging. Naast 
verslag van solidariteitsakties met buitenlandse anarchisten (in de V.S., 
Rusland, Duitsland) domineerden twee thema's: de opkomst van het Duitse 
fascisme, waarbij heel wat konklusies worden getrokken over het parle 
mentarisme en de sociaal-demokratie; in wezen hield dit ook een verwitti 
ging in t.a.v. de opkomst van de reaktie in eigen land. Het tweede thema 
dat domineerde is Spanje, en meer bepaald de strijd van CNT-FAI (De Spaan 
se sektie van de IAA). Dit uit zich trouwens ook in een aktieve solidari 
teit. We komen hier nog op terug bij de bespreking van "Grondslagen". 
Anarchistische periodieken vormen overigens de belangrijkste bron in het 
Nederlandse taalgebied over het aandeel van het CNT-FAI in de Spaanse 
Revolutie (37). 

Wat de struktuur van het blad betreft kan men stellen dat pagina 1 en 2 
voorbehouden waren voor de duidende artikels, diskussieteksten, achter 
grondsteksten, e.d. Op pagina 3 en 4 volgt dan de berichtgeving over 
strijd en akties, aktivitèiten van de afdelingen en federaties, kongres 
verslagen, e.d. Commerciële reklame vindt.men er niet, wel aankondigingen 
voor brochures aktiviteiten e~d~, georganiseerd door het NSV en aanver 
wante organisaties. Regelmatig wer~en ook themanummer~ gepubliceerd, zo 
bv. ter gelegenheid van d: !Ode verJaardag van Kropotkins dood, ter gele 
genheid van 1 mei, de anti-oorlogsdag (1-08, de dag dat de eers~e wereld 
oorlog uitbrak) enz. Deze werden doorgaans op hogere oplagen uitgebracht, 
of zelfs herdrukt (soms tot 30.000 eksemplaren !) (38). 
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"De Syndicalistll was voor het N .. 
dat deze organisatie voo 1 SV een zeer belangriJk orgaan, aangezien 
langrijk hierbij was de~~ •□p_prop~gan~~ voor ae idee gericht was. Be 
list" weergeeft : "De S d~' d~e duidehJk de betekenis van "De Syndica 
listisch vakverbond aa~n ic

1
aliSt' -~eekblad van het Nederlandsch Syndica- 

' ges aten b1J de IAA." Een propagandaplatform ! 

(5) Ter afsluiting nog e d"t geringe betekeni k ve~ 1. : Zoals reeds gezegd had het NSV een zeer 
. sop want1tat1ef vlak binnen de Nederlandse arbeiders- 

beweging. _Op het kwalitatieve vlak daarentegen liet het NSV een geheel 
ander geluid horen d t 1 . . ' uitgedra end 

11
' a' voora in de Jaren '30, tot uiting kwam, en werd 

"V 
1 
f .. d oor qe Syndicalist" en het theoretisch orgaan "Grondslagen". 

N 
odora 1J ens de Spaanse revolutie zou het NSV et.blijk van·1geven in 

e erland een belangr· ·k 1 t t 
1 

.. iJ e ro e spelen als propagandaplatform van de IAA, 
wat ~~~ra_ tot ~1t1ng kwam in de buitengewoon goede berichtgeving over de 
on wi elingen in Spanje in 'de Syndicalist'" (en Grondslagen PW) stelt 
van der Tuin (39). ' 

B. De Internationale Arbeiders Associatie (IAA) 

(1) Inleidin~. Naast het NSV heeft ook de IAA enige rol gespeeld in het 
bestaan van 'Grondslagen". Deze invloed gebeurde dan wel op een onrecht 
streekse manier : het NSV was aangesloten bij deze internationale ver 
eniging, maar dat betekende niet dat de IAA een grote invloed had op het 
NSV. De opzet van de IAA was namelijk sterk federalistisch van aard, 
waardoor de aangesloten verenigingen een grote mate van autonomie geno 
ten. Dit staat in tegenstelling tot bij voorbeeld de bij de RVI aangeslo 
ten communistisch gezinde vakbewegingen. Deze stonden sterk onder kontrole 
van de communistische partijen, onder leiding van Moskou. 

Het NSV propageerde anderzijds wel (onder andere via haar pers) de eisen 
en het platform (vertaald in de beginselverklaring) van de IAA. En voor 
de buitenlandse berichtgeving in "de Syndicalist", maakte men regelmatig ge 
bruik van de "Persdienst" van de IAA (1). Desondanks speelde dit maar een 
geringe rol. We ,wezen er reeds op bij de bespreking van "de Syndicalist", 
het waren vooral de persoonlijke relaties van enkele vooraanstaande NSV'ers 
als A. de Jong en A.M. Lehning die hiervoor van groot belang waren (2). 

Er is echter nog een andere, onrechtstreekse relatie te leggen tussen de 
IAA en "Grondslagen" : de waaier van onderwerpen die hier aan bod komen, 
zowel qua oorsprong of onder~erp als de geogra~ische spreid~ng ervan, loop! 
evenwijdig met de aktieterre1nen van de IAA. Dit zullen we in hoofdstuk drie 
uitvoerig proberen aan te tonen. Maar eerst willen· we een korte historische 
en organisatorische schets geven van de IAA. 

(2) Voorgeschiedenis. De internationale organisatie van anarchistische groe 
peringën Is-ëën-öüa-zeer van de beweging. Hoewel het belang ervan terdege 
werd onderkend door de betrokkenen - voortdurend werd hierop gewezen 
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door vooraanstaande anar h' . 
aan de idee van vrije c iSten {J) - viel dit vaak moeilijk te koppelen 
De pogingen ondernomenen s~o~tane ~ndividuen in de lókale gemeenschappen. 
ten dan ook steeds vanu~~ do een i~te:nationale organisatie te komen moe- 
van de individuele m beze dualiteit - de gemeenschapsmens ten opzichte 

ens - ebordeeld worden. (4)., 

Een eerste belangerijke . 
ting van de Int~rri t· ~oging ~erd vanaf 1863-64 ondernomen met de oprich- 
Internationale H'a ~~~a e Arbeiders Associatie, beter gekend als de Eerste 
een grote rol •0 ier iJ s~e:lden Bakoenin en Marx, samen met vele anderen, 
van Den Haa · 0:ze vereniging viel uiteen in 1872,op het bekende kongres 
( f . t~• hit gebeurde ten gevolge van twisten tussen autoritaire 
o marxis isc e) en lib t • ( . . . . . i t 1 .. er_aire of bakoeninistische) socialisten/ en ook 
rent gevot_ge v

1
an politieke intriges van marxistische zijde. De Mar istische 

n erna iona e bloedde daa 1 d d . . • d St I . rna v ug oo. De anarchisten hergroepeerden zich 
in e . mier Internationale, die tot 1880 samenbleef maar dan toch ten 
onder ging aan isolat· · · t · '· ( . . ionisme, in erne ruzies en repressie van staatswege 
biJzonder fe~ na het neerslaan van de Commune van Parijs). Na 1890 probeer 

den de a~archisten dan te infiltreren in de (sociaal-demokratische) Tweede 
Internationale. Maar hier werden ze er meedogenloos uigebannen in 1896 (5) .. 

In 1907 werd in Amsterdam opnieuw een internationaal anarchistisch 
kongres georganiseerd. Dit mondde niet alleen uit in een debat ten 
gr°-nde tussen individualisten en (anarcho)syndicalisten; er werd ook 
afgesproken om een internationaal bureau op te richten. D (t kreeg 
als opdracht de voorbereidingen te verrichten om een internationale 
organisatie op te richten. Maar dit opzet kwam niet van de,grond. 
Een hernieuwde poging werd in 1913 ondernomen. In Londen besloten een 
groot aantal anarcho-syndicalisten zich te organiseren op internationaal 
vlak. Hoewel dit, door de eerste wereldoorlog werd verhinderd, moet 
dit toch gezien worden als een voorloper van wat er na 1920 zou gebeuren. 
Er werden namelijk verschillende resoluties opgesteld, die men nadien 
terugvond in de beginselverklaring van de IAA: vernietiging van kapi 
talisme en staat als doelstelling, directe aktie, regeling en produktie 
door ekonomische arbeidersorganisaties (6). Door Chr. Cornelissen werd 
een "Bulletin du mouvement international syndicalist" opgericht, dat 
bedoeld was om op interna_tionaal vlak informatie uit te wisselen. 

(3) 1917-1922. Na het succes van de Sovjet-revolutie en de machtsover 
name-dÖÖr-aë-Bolsjewistische partij (1918), werd er vanuit Moskou een 
communistische Internationale (Comintern) opgericht (1919). Deze groe 
peerde de verschillende communistis~he_partijen ~n de wereld: Om een te 
genwicht te vormen tegen het reformistische (sociaaldemokratische) IVV 
(Internationaal Verbond van Vakverenigingen) richtte de Comintern in 1920 
d R d Vakinternationale (RVI) op. Maar er was nog een tweede reden: 
Me ka e u vooralsnog de revolutionaire syndicalisten voor de Sovjet-zaak 
bo~ 0~ wo Op een conferentie in Berlijn (1920) verklaarden deze laatste 
efkou_ent. taan ten opzichte van deze voorlopige RVI, wegens de strakke 

8 erig e s ) d S · t t t h · t · kontrole van de Comintern (7. Toen e ovJe -s aa anarc is en op eigen 
b d b te vervolgen was het hek helemaal van de dam. In 1921 en 1922 0

1emd egon t konferenties op initiatief van de Duitse FAUD, en toen vo gen nog wee 
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bleek dat de .Eussische vakbew . . . 
gevangen-anarchisten t d eging niet bereid bleek om iets voor de 
internationale op ter~ h~en, besloot me~ een eigen -syndicalistische 
om grondig de basis vanch :n· Dok de weigering vanwege de Comintern 
langrijke rol (8) V ~ dRVI te veranderen1speelde hierbij een be 
tussen communiste~ ·en oor e ~rland had dit tok· gevolg dat de twisten 
laatsten zich van het ~~;rc~iSte~ pnoverbrugbaar werden, waardoor deze 

a schei~n en het NSV oprich~n (9). 

(4) IAA. Op een kongre • B 1. . ( 
werd-overgegaan t t sin_ er iJn 25 december 1922 - 2 januari 1923) 
Men koos voord O he~ st1chte~ van een syndicalistische internationale. 
tinuïteit met h:tnaam Intern~t1o~~le Arbeiders Associatie" om de kon- 

kl . verleden duideliJk te maken. Er werd ook een beginsel- 
verd_aril~g opgesteld, die de principes van het revolutionaire of anarcho 
syn ica isme samenvatte (ID). 

Deze internationale gr d · · . . oepeer e meer dan één milJoen leden. De belang- 
riJkste aangesloten verenigingen waren de Duitse FAUD de Italiaanse 
USI d A t· · - ' . , e rgen iJnse FORA, en de Portugese CGT. Ook kleinere verenigingen 
uit __ Denemarken, Zweden (SAC), Frankrijk (de voorloper van de CGTSR), 
M~xico, _e.a. s~oten zich aan, samen met de Russische anarcho-syndica- 
listen in ballingschap (11), Later zouden nog o.a. het Nederlandse NSV 
en ~et Spaanse CNT aansluiten. Gedurende de jaren '20 kende deze inter 
nationale een groeiend succes en was over de gehele wereld georganiseerd. 
Door_de opkomst van fascistische diktaturen (in Italië, Duitsland, Latijns 
Amer1ka, ••• ), werden de grootste organisaties van de IAA verboden. 
Dit heeft, gedurende de jaren '30, het werk van deze internationale 
fel bemoeilijkt. In 1939 zou de IAA daar gedeeltelijk aan ten onder 
gaan, toen het Spaanse CNT, door Franco verboden werd (12). 

(5) Organisatie. Zoals we reeds gezegd hebben was de IAA ~olgens een 
federatief principe georganiseerd. Hierdoor kenden de aangesloten ver 
enigingen een grote mate van autonomie. De fundamentele beslissingen 
werden op tweejaarlijkse kbngressen genomen. Daarnaast werd er gediskus 
sieerd over problemen aangaande het anarcho-syndicalisme. Dit mondde 
uit in resoluties, die een uitwerking en konkretisering van de ideolo 
gische lijn inhielden. Deze resoluties vormden dan ook belangrijke bij 
dragen tot de theorie van het anarcho-syndicalisme (13). 

De spilorganisatie van de IAA was het Internationale Sekretariaat. Op 
elk kongres had deze verantwoor~ing af te leggen ten opzichte ~an het 
kongres. De functies en_benoem1nge~ werden dan eve~tueel vernrnuwd. 
Belangrijke figuren in dit sekretariaat waren de Duitser R. Rocker en 
de Rus A. Schapiro. Ook de Nederlander A.M. Lehning heeft in dit sekre 
tariaat gezeten. Tot 1933 zetelde het ~nternationaal Sekre~~riaat in 
Berlijn· daarna verhuisde het naar SpanJe (14). De belangr1Jkste taken 
waren : 'de op de kongressen_uitgewerkte richtlijnen verduidelijken, het 
onderhouden van de internationale kontakten en het verzorgen van de 
"persdienst". 
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De bedoeling van deze "f3 d' 
wisselen van informatie er~ ~enSt van de IAA" was voornamelijk het uit 
vier talen uitgegeven . •. ~ verscheen om de drie weken en werd in 
internationale gebeurt~n1n et Spaan~, Duits, Engels en Esperanto. De 
werden op de voet geval dsse8 op socio-ek~nomisch en politiek vlak 
de arbeidersbeweging(en5: de aandacht ging vooral naar de positie van 
militarisme, oorlog rep in _e gehele wereld, maar ook problemen van 
de redakteurs was d; infress~~ enz. kwamen aan bod (15). De taak van 
principes, verwerken. H~rma ie ver~~ren en die, op basis van de IAA 
plaats; dit was vooral be~ per~~on~iJke opvattingen hadden hier geen 
de gebeurtenissen e t _angr7Jk in ~erband met berichtgeving omtrent 
verenigingen. Om z~ .~n wikkeli~~en binnen de bij de IAA aangesloten 
deze zoals ieder 1.~ persoonliJke opvattingen te verkondigen waren 
gebe~ren in hun 1. van de IAA op andere wegen aangewezen: dit kon 
kongressen D synd1caat, e~ langs die weg op nationale en internationale 
de IAA 

0
• ,, aarn~ast kon dit ook gebeuren via het diskussie-orgaan van 

• e persdienst van het IAA" had dus een principiële inhoud (16). 

(6) ê~!~~~- De m~este anarchistische internationales hebben gefaald 
omdat ze overbodig waren: de ideeën geraakten hoedanook verspreid. ~ia 
een netwerk van persoonlijke relaties en individuele kontakten over de 
~ereld. _Het re~atieve succes van de revolutionaire syndicalistische 
international~ is dan ook te danken aan haar ideologie, die nood heeft 
aan een relatief stabiele organisatie, en aan het realisme waarmee 
bepaalde anarchisten erin slaagden hun idealen te koppelen aan de ak 
tualiteit en de praktijk van de strijd (17). Het belang van de (tweede) 
IAA moet wel gerelativeerd worden. Door de toenemende repressie heeft 
de organisatie zich.niet kunnen ontplooien zoals men in 1922 gehoopt 
had. Bijkomende moeilijkheid was dat de IAA een waaier van organisaties 
groepeerde die, in de praktijk uiteenlopende strekkingen vertegenwoor 
digden, en waarvan lang niet alle leden anarcho-syndicalisten waren. 
Dit komt ook voort uit de ideologie, die de werking tussen de arbeidende 
massa voorop stelt op de zuiverheid van de leer. Zodoende vervielen 
de diskussies binnen de IAA regelmatig in oeverloze twisten en ruzies, 
zoals bijvoorbeeld over de Spaanse Revolutie (18) (19). De historische 
betekenis van de IAA is dan ook dat 2e "verhinderd heeft dat een belang 
rijk deel van de revolutionaire arbeidersbeweging tot een bijwagen is 
geworden van de Communistische Partij en tot een instrument ·van Moskou" 
(20) •. Als men daarbij rekening houdt met het feit dat, ten gevolge··van 
de federatieve struktuur, de invloed van de IAA op de aangesloten ver 
enigingen vrij gering was, moet het belang ervan vooral op vlak van 
de theorievorming (21) en van de informatie•doorstroming (via de "pers- 
dienst") gezocht worden •. 

c •• De ideologie van n etrevolutionaire- of anarcho-syndicalisme 
(l) 1 1 "ding. Na dit summiere overzicht van de anarcho-syndicalistische 
bewegÏn~~-wIÏlen we nu aandacht besteden aan het ideeëngoed dat door 
deze beweging wordt gepropagee:~· We

1
hebben

1
te: rededsN hdoge

1
r odp gewezen 

d t d 
·d logie een belangr1Jke ra spee in e eer an se anar- 

a eze 1 eo · · · · t 11 h 1. h · f kt · 
h. t· ·h b weging. En hierb1J is nie a een aar KO esie- un ie 

c is isc e e d h . t . h b . h t belangrijk. Ook het feit dat e anarc is isc e eweg1ng e voeren 
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van propaganda als één va .. 
speelt hierbij een bel n_~iJn voornaamste aktiviteiten heeft beschouwd 

angriJke rol. , 

Ideologie wordt hier O t 
opvatting:n (1). Het ~~=~ah_als een normatief_stelsel van ideeën en 
van waaruit verdere anal ier_om een theoretisch referentie-kader 
mogelijk is. In het gevy~e en interpret~ti~ van de werkelijkheid 
logie sterk gericht op· a vadn de anarchistische beweging is deze ideo- 

. . veran ering van d • t d leving. Dit gaat ook om1nan e waar en van de samen- 
anarcho-syndicalisme. op, zoals we zullen zien, voor de theorie van het 

Het is de bedoeling om h' d 
uitgangspunten van het ier e voor~aam~te principes en theoretische 
wordt gesteld is . ~~archo-syndicalisme te schetsen. De vraag die 
maatschappij ben d v~n~i welk r~ferentie-kader wordt de wereld en de 
van deze ide 

1 
~ er · En, gezien het veranderings.gerichte karakter 

d' d h .d.0 ogie, wordt de vraag dan ook: welke zijn de problemen 

8
7~ d:t utlige samenleving stelt, en welke oplossingen worden geboden? 

1
7J 1 a es mag men natuurlijk het tijdskader niet uit het oog ver- 
iezen. De hoofdbronnen voor deze analyse zijn de beginselverklaringen 

van de IAA en de SVB. Daarnaast gebruiken we ook nog een tekst van 
LEHNING, waarin hij de anarcho-syndicalistische ideologie in haar tijds 
kader an~~yseert. Al deze dokumenten stammen uit de jaren '20 van deze. 
eeuw. B1J de keuze van deze teksten en dokumenten zijn we er van uit 
gegaan dat ook op het vlak van de ideologie de kontinuïteit van de ont 
wikkelingen moet nageleefd worden. Daarom hebben we ook geen recentere 
teksten gebruikt. De hieronder weergegeven analyse heeft betrekking op 
het theoretisch referentiekader, zoals het toen werd opgebouwd. Daar 
naast moet dit referentiekader ook gezien worden tegenover de ontwik 
kelingen die het sinds de oorsprong tot aan de jaren '20 gekend heeft. 

Een laatste opmerking moet nog worden gemaakt. In het voorgaande hebben 
we steeds de term anarcho-syndicalisme gebruikt. Nochthans luidt de 
titel van de beginselverklaring van de IAA: "Beginselverklaring van het 
revolutionaire syndicalisme". Deze term werd gebruikt om de kontinuïteit 
met het reeds bestaande referentiekader aan te duiden. Daarnaast is er 
ook een politieke reden •. De IAA groepeerde verenigingen die zich niet 
allen anarchistisch wilden opstellen, en voor wie de term revolutionaire 
dan ook neutraler klonk. Maar in feite dekken beide begrippen - anarcho 
syndicalisme en revolutionair-syndicalisme - dezelfse inhoud. Het 
gaat hier om een uitdieping van de theorie van het syndicalisme op basis 
van anarchistische principes, waardoor het een meer revolutionaire en 
politieke dimensie verkrijgt. 

(2) Oorsprong. Het anarcho-syndicalism~ kan b~schouwd worden_als_een 
radikäIIsëring van de reeds bestaa~de 1~eolog1e ~an het s~~d1cal1sme. 
Deze laatste theorie ontwikkelde zich rond 1890 in Frankr1Jk op een . 

0 
bl'k dat dit land geteisterd werd door een reeks bomaanslagen, die 

gen 1 t " h · d d d" D d 
d h

. denis ingingen als he anarc isme van e aa • oor eze 
e gesc ie h · t · h b · h d bomaanslagen ondervond de gehe~e anarc is isc e eweging een ver oog_e 

· druk vanwege politie en andere staatsapparaten. Kropotkin 
repressieve 1- 'k h - h d d 1 · 

toen reeds op dat derge 1J e eroisc e a en we iswaar 
o.a. wees er d J t · · t 
b 1 

· 'k k. en ziJ'n voor het bevor eren van een revo u 1ona1re gees, 
e anqr i j unn 1 t" (2) J H t h' maar "Revolution is above all' popu ar movemen • e anarc isme 

, ) Ik, ~ 1 ~/ue., cli--'r . 
./ 
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is meer_dan een individueel 
ook opnieuw_kontakt zoeken m~~o~:st, zo werd ge~~eld, daar~m moet het 
vormen ontwikkeld worden d. massa. DaarbiJ moeten nieuwe aktie- 
striële maatschappij D~ i~ aangepast zijn aan de (opkomende) indu 
systeem. In feite g~at d.~a I~k komt nu te liggen op het ekonomisch 
Bakoenin, waar deze wijz i a hes terug tot de ideeën van Proudhon en 
beiders binnen de fabri ~nop et belang van de organisatie van de ar 
tie (3). 8 en voor het bevorderen van de sociale revolu- 

Dergelijke (nieuwe) inzi ht . 
toegepast in Frank . 'k c en_en aktiemethodes werden voor het eerst 
vormden er 8 ndica~~J • Arbeiders organiseerden zich in fabrieken en 
du Travail" y d n. D~arnaast ontstonden ook de zogenaamde "Bourses 
du Travail"'h:~~r 8 ar~eiders op lokale basis samenkwamen. Deze Bourses 
anderzi"ds ~ en een ubbele funktie : enerzijds· werk verschaffen en 
d" (

4
~ Herv~lden ze een taak als centrum voor diskussie en opvoe- 

anq . • et is vooral F. PELLOUTIER . de leider van de "Fédération du 
Ir avai I" di d b · ' . , e eze eweging een theoretische basis heeft gegeven. 
Syndi~aten waren, naast een instrument in de dagelijkse loonstrijd, ook 
een middel voor de revolutie. Maar het zijn ook organisatiemodellen 
voor de_ko~ende maatschappij waarin de arbeiders (als producenten) de 
produktiemiddelen zullen kontroleren en beheren. Hij stelt zich aldus 
op het standpunt van de klassenstrijd. De rol van de syndicaten was 
"to demonstrate the foolishness of partial reforms and develop the 
revölutionary spirit among union members" (5). Opmerkelijk is wel,dat 
deze beweging zich volledig los van, en zelfs tegen, de socialistische 
partij ontwikkelde. Alle aandacht gaat hier naar de ekonomische klassen 
strijd. Op het politieke vlak houdt men zich aan een neutrale houding, 
door zich afzijdig van de staatszaken te houden. Uiteindelijk wordt hier 
voor het eerst "een verband gelegd tussen de dagelijkse strijd van de 
arbeiders voor betere leefvoorwaarden enerzijds en de strijd voor een 
socialistische maatschappij anderzijds" (6). 

(3) Na 1914. Twee belangrijke gebeurtenissen zullen het anarcho-syndi 
calistisch-ideeëngoed na de eerste wereldoorlog grondig beïnvloeden. Deze 
zijn de houding van de Franse Centrale Générale du Travail (CGT), de 
Franse syndicalisten in 1914 (als die een oproep do~n voor nati~nale een 
heid), en de ervaringen na de nederlaag van de Russische anarchisten te- 
genover de Bolsjewisten. 

De teloorgang van het Russische anar7hisme wordt geweten aan het ontbre 
ken van een konkreet programma, waarin wordt aangege~~n hoe het anar 
chisme na de sociale revolutie moet worden verweze~l1Jkt. Eenzelfde re~en 
vormt volgens sommige anarchisten, ook ~en verklaring voor de verzwakking 
V d -N d rlandse anarchistische beweging. De aandacht werd te veel toe- an e e e . · 1 d . t . d b . d 
gespitst op de zelforganisatie, terw~J e ~rf~nisa ~i~an e ~rei ers, 
die nodig is voor het welslagen van e drevok ~t~ek, ed~iyLinks werd vberw~ar 
loosd (7). Dit komt eigenlijk ne~r o~ e ri ie ie oo aan e asis 
lag van het ontstaan van het syndicalisme. 
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In Fran~rij~ evolueerde de CGT .. 
zeer duidelijk toen werd b 1 ttot een reformistische groep. Dit werd 
klassevijand, om de imper·e~.0t~n °~ s~~en te werken met de burgerij, dé 
Hierdoor werd de strijdpoi~t78 ische VlJand - Duitsland - terug te dringen. 
Dit standpunt werd vooral8~

0
~: van d~ ~rbeiders volledig ondergraven. 

tot de sociaal-democrat . de leiding, dat net een toenadering zocht 
een gevolg van de pol't~nk ingenomen. Den ontwikkeling werd gezien als 
Amiens" (8). i ie e neutraliteit, ingebouwd in het'"Charte van 

De les die uit deze b t . 
d . ge eur enissen werd getrokken is dat de burgerij ge- 

wapen is met een stevig uit b d ' reiken terwi -1 he ge ouw p~ogramma om haar doeleinden te be- 
t d

, J t volk alleen haar idealen heeft en niet weet wat het 
moe oen om aan haar ei· gen b · 'd · ' d . . evriJ ing te werken. Dit is dan ook de re- 
L:~N~~~r(;)~et anarchisme tot nu toe gefaald heeft in zijn opzet, aldus 

Nochtans wordt het syndicalisme binnen deze kringen hooggeprezen. 
C. MEYER-W~CHMAN stelt dat het syndicalisme meer is dan een organisatie 
vorm~ het is ook een reaktie op de verburgerlijking van de sociaal-demo 
cratie. Het vers7hilt er zelfs grondig van, zowel qua doel, als qua mid 
del (10). D~ sociaal-demokratie is reformistisch, zo wordt gesteld, omdat 
het veranderingen wil bereiken binnen het bestaande systeem. Het syndica-:. 
lisme daarentegen wil het bestaande systeem afschaffen. Het is op deze 
basis dat het syndicalisme in de jaren '20 een nieuw elan zal kennen 
(èn radikaler worden). Het ontwikkelt zich tot een revolutionair of anar 
cho-syndicalisme. Deze radikalisering vindt zijn eerst ideologische 
vertaling in de "Beginselverklaring van de IAA". 

(4) Definiëring. Vooraleer we dieper ingaan op de uitgangspunten van het 
anarcho:synciiëalisme, willen we er eerst een omschrijving van geven. Het 
duidelijkst vinden we deze verwoord in het eerste artikel van de "Begin 
selverklaring van de IAA" (11). Ze luidt als volgt·: 

"Het revolutionair Syndicalisme is de op de grondslag van 
de klassenstrijd staande beweging van het arbeidende volk, 
welke streeft naar de vereniging van alle hand- en hoofd 
arbeiders in ekonomische strijdorganisaties, ten einde hun 
bevrijding, zowel van het juk der loonslavernij als v~n 
het onderdrukkingsapparaat van de staat, voor te bereiden 
en·,praktisch te verwezenlijken." 

Het doel is, nog steeds volgens ditzelfde artikel: 
"De reorganisatie van dit ~ehele maatsch~ppelijke leve~ op_ 

b · van het vriJ·e communisme door de direkte revolutionaire 
aS1S 11 aktie van de onderdrukten. 

Het revolutionaire syndicalisme richt zich dan ook tot: 
"d b ·ders in hun hoedanigheid van producenten en schep- 

e ar ei .. kd " 
pers van maatschappelijke r1J om ••. 
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Het revolutionair syndi' 1. 
t 

. 'd . t ca isme staat s ri~ ui 2 delen bestaat . t op het standpunt dat de arbeiders- 
arbeiders ten einde de verb.t e~ eerste de dagelijkse loonstrijd van de 
en ten tweede komt ook de 

0
8
v~~~~g van hun ekonomische en zedelijke situatie, 

beheren van de produktie Pd. i~g v~n de massa's tot het zelfstandig 
de klassieke (reformistis~~ )ist~ibutie (12). De korte termijn-visie van 
termijn-visie van het ana he. va bonden wordt dus gekoppeld aan de lange 
. . re isme. De bed 1· h. J.Jveren voor een maatschap 1.. . oe ing van et anarchisme is te 
sociale revolutie. Dit be~=k~~~e ~ernieuwing, en dit door middel van een 
instellingen vernietigd m t niet alleen, aldus LEHNING, dat de oude 
plaats te komen. Dit ka oe_e~ worden. Er dient ook iets nieuws in de 
op basis van een organisnt~ie gebeuren op individuele basis, maar ook niet 
zou plaatsen. De lat a 18 van anarc~isten, die zich boven de massa's 
om daar de arbeide~s a stvan de anarchisten is in de arbeidersorganisaties, 
(13). Om iets . op 8 wekken tot zelfaktie om zichzelf te bevrijden 
maatscha eli .knieuws op te bouwen, moet worden uitgegaan van de "reële 

E d 
PP blJ e problemen, van alle vraagstukken die het leven nu stelt" 

n eze pro emen worden g d d · · · · • 
k d

. h evorm oor het kapitalistisch systeem (14~. De 
ernvraag ie et anarch' d k · · · . . isme an oo moet stellen is : "Wat z i.jn de prak- 

tische ekonomische grondsl · · (l
5
). agen van een maatschapplJ zonder loonstelsel?" 

(5) Uitdieeing. Bij de opbouw van dit referentiekader wordt vertrokken van 
een.~nalyse van - en een fundamentele kritiek op - het bestaande maatschap 
pel1Jktsysteem. Het betreft een kapitalistisch stelsel, dat gebaseerd is 
op de uitbuiting van de arbeidersklasse. In dit systeem wordt alleen ge 
produceerd_in funktie van de rendabiliteit en de winst en niet in funktie 
van behoeftenbevrediging. De gevolgen hiervan zijn duidelijk. De arbeiders, 
die zichzelf moeten verkopen om te kunnen overleven, worden schandelijk 
uitgebuit. Ook heeft het veel invloed op de nationale en internationale 
konkurrentiestrijd met een ekonomische krisis (die uitmonden zal in een 
oorlog) als gevolg. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het monopolie 
van het bezit. De staat neemt hierbij een bijzondere positie in: deze 
instelling legitimeert immers dit eigendomsmonopolie door ook het mono 
polie van het geweld op te eisen. De staat vormt aldus de politieke 
uitdrukking van de eigendomsverhoudingen (16). 

Uiteindelijk draait de kritiek rond drie pu~~e~: centralistische_tendenzen, 
militarisme en nationalisme. De maatschapp1J is centraal georganiseerd, 
staat en kerk vormen daar de konkrete politieke uitdrukking van. Dit 
centralisme wordt omschreven als de "kunstmatige organisatie (van de maat 
schappij) van boven naar onder" (17). Zo worden niet alleen de belangen 
van alle individuen in handen gelegd van enkele~, maar wo:dt ook het ze~f 
standig initiatief en het eigen denken sytstetmatisdch ve

1
:st~ikkt. Het~ _synddi: 

1
. · ht 21·ch daarop ook tegen des aa en epo 1 ie e par iJen, ie 

ca isme ric - • · b t t · (18) H t 
d t

. · t· aan deze instelling ziJn es aan vers evigen • e 
oor par icipa ie d t t h t k ·t 1· ·1·t · t daarbi·J· de pilaar waarop es aa en e api a isme 

mi 1 ar isme vorm . zal steunen om hun belangen te handhav~n. D)it gebeurt z~wel door(oortlog 
• t (d repressie van arbeiders als naar buiten toe he 

naar binnen oe e · · dt · · • . het kolonialisme) (19). Het nationalisme war gezien 
imperialisme en t t" (20) Hierachter schuilen enkel de 
als de "religie van de moderne s aa · 
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belangen van de heersend kl. 
d k . e asse , D k · an oo aanzien als een . e ap1talistische maatschappiJ. wordt 

· 1 repressief t en socia e gevoelens van d sys eem, dat een "aanslag op de morele 
e mens" vormt (21). 

Het doel van het anarcho d" 
kapitalisme. In de plaa;syn icalisme is dan ook de vernietiging van het 
seerd is op het vrije coms e~van wardt een maatschappij gedacht die geba- 

mun1sme, waarbij : 
Il d ••• e grond de d t aan de gemee~schagr~n soffen en de produktiemiddelen 
producenten d p oebehoren en voor haar door de 

war en beheerd ••• " (22) 
Hiervoor zal de heersende kl .. 
dige ekonomische syst asse opziJ moeten worden geschoven, en het hui- 
van de arbeid. Dit _ee~_moet plaatsmaken voor de industriële organisatie 
de bedrijfsraden ~mp tceert ~~n gedecentraliseerde maatschappij waarin 
organisatie is f ~n e P aatseliJke organisaties aan de basis staan. Deze 

(23
) e eraal gestruktureerd en kent geen "kunstmatige" staats- 

grenzen . t' Een politieke revolutie, zoals vooropgesteld door marxisten 
en communis en is een illus· • · tt · h ... t ' ie• via we en en de staatomacht kan de maat- 
se app:J nie hervormd warden. Deze laatste is nameliJ"k gebaseerd op een 
ekonomische · "h ·d . onvriJ ei . Er moet dan ook een ekonomische revolutie komen. 
Dm dit te bereiken is het niet genoeg dat er propaganda wordt gevoerd. Er 
moet een programma opgesteld worden waarin onderzocht zal worden hoe deze 
revolu~~e rn~et gebeuren, rekening h~udend met de konkrete maatschappelijke 
werkeliJkheid (24). Het gaat hier om de strijd voor de bevrijding van de 
(loon)-slavernij. Dit impliceert een klassenstrijd die alleen vanuit de 
dagelijkse praktijk kan gevoerd worden (25). En hierbij is het ook nodig 
om een anti-parlementair standpunt in te nemen. Door neutraal te blijven 
is het niet mogelijk om zich te verzetten tegen de greep van de staat en 
de politieke partijen (26). Dat werd reeds bewezen door de ervaringen van 
het Franse Syndicalisme. 

De sociale revolutie moet worden gezien als een proces, waarbij de loon 
staking slechts een moment vormt in de strijd voor de bevrijding van de 
loonslavernij. Dit is wel belangrijk, omdat de arbeiders in een zeer· 
dra.C\'\c,..b.s.~he... situatie van armoede leven. En het is ook deze loonstrijd 
die de mogelijkheid schept om ekonomische organisaties op te bouwen, waar 
mee de arbeiders het gehele industriële leven in handen kunnen nemen (27). 
De loonstaking heeft.tevens een opvoedende taak, waarbij kennis en inzicht 
worden verworven om de organisatie van produktie en distributie te beheren. 
Na de revolutie zullen de behoeften namelijk groeien. Het maatschappelijk 
leven staat immers nooit stil (28). 

Het anarcho-syndicalisme staat op_het standpunt va~ de_direkte akt~e ~an 
de arbeiders om zijn doel te bereiken. Om he~ kapitalisme te_vern1etigen 
moet rk worden gemaakt van de algemene staking. Om doelmatig en kon 
str k~~ f t zijn moet deze gepaard gaan met bedrijfsbezettingen (29). 

D 
ub_~e te men r' ekening houden met de ontwikkelingen van kapitalisme dat 

aar lJ moe . . d • d k t 1 t t · 
St d 

·nternationaal georganiseer is, oor are -en rus vorming. 
ee s meer 1 • t t· 1- b · · (30) 

D b 
'd ten zich daarom ook op in erna 1ona e as1s organiseren • 

e ar ei ers moe · d • h · b · · b 1 · ·k D · Ook de anti-militaristische propagan ais 1er lJ e angr1J • e rep:ess1e 

t t 
· 1 vlak verhinderd worden, door sabotage -en boycotakt1es 

moe op ma eriee 
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van de militaire indust . 
b d D rie en de w t ver an • aarnaast moeten d apen ransporten en dit in internationaal 

wapens tegen hun klassege te soldaten er toe gebracht worden om nooi·t de 
no en op te nemen. 

Omdat dit proces van soci 1 
d h·11 a e revolutie t e ver~c i ende fasen hierin zich n· evens een klassenstrijd is, zullen 
wordt in deze theorie dan 

O 
k 

1 
iet zonder geweld voordoen. Het geweld 

van de revolutie aanvaard 0M as ~erdedigingsmiddel van de verworvenheden 
· D • aar dit mag · t b manier. e verdediging van d nie ge euren op militaristische 

aan de massa zelf en haar ek e r~volutie mag alleen toevertrouwd worden 
nemend belang van de staat _on~mtsche organisaties (31). Gezien het toe 
dat er wordt gewerkt in or in_ et.maatschappelijke leven, is het primordiaal 
bereiken. Door zich op inä~n:~8 ies om het doel, de sociale revolutie, te 
nog niet vernietigd Er i~i uele basis te onttrekken aan de staat, wordt deze 
de plaats van de st;àt kumoe e~ andere organisaties opgebouwd worden, die 
schappelijke leven beh nnen innem~n (~2): Deze zullen het gehele maat 
anarchistische dimensi:e~:~~·t Het.is ~~erin dat het syndicalisme ook zijn 
schappelijk anarchisme. iJg • HierbiJ gaat het om een sociaal of maat- 

(6) Konklusie. Door zich te b · · b ------ -- . . . aseren op een socio-ekonomische analyse van de 
estaande.1k~pi~alist7sche) ~amenleving, is het anarcho-syndicalisme in wezen 

een mate:ialistische ideologie. Dominante waarden en strukturen van de 
samenlev:ng, zoals privaat bezit, winst, de staat, die het karakter van deze 
samenleving b~palen, worden aan fundamentele kritiek onderworpen. Hierbij 
wordt e:van uitgegaan dat het kapitalisme een repressief systeem is, waarin 
een kleine groep - de kapitalistische klasse - een grote groep - de arbei 
dersklasse - uitbuit. Deze uitbuiting wordt alleen maar mogelijk gemaakt 
door het monopolie van het bezit dat in stand gehouden wordt door de staat, 
de politieke uitdrukking van de eigendomsverhoudingen, die het monopolie 
van het geweld in handen heeft. 

Het alternatief dat naar voor wordt geschoven1is de vrije communistische 
samenleving. Dit is een staatsloze samenleving, een anarchistische samen 
leving. Deze is federatief georganiseerd op basis van de industriële 
organisatie van de arbeid. Dit betekent dat de arbeiders in hun hoedanig 
heid van producenten en scheppers van maatschappelijke rijkdom, de produk 
tie en de distributie van goederen en diensten zelf beheren. Dit gebeurt 
in plaatselijke organisaties en bedrijfsraden, en in nationaal en in 
internationaal verband op basis van industriële federaties. Daarbij moet 
dit gebeuren in het belang van de gemeensc~ap ~n niet met.het oog op 
rendabiliteit en winst. Voor anarcho-syndicalisme moet dit de struktuur 
zijn van een samenleving die e~~ied~rs welstan~_ve~zekert: Deze ~~mmunis 
tische samenleving moet de geliJkheid en_de vriJheid va~ .ied~r vriJwaren, 
en de mogelijkheid tot ontwikkel~ng van_ieders persoonliJkhei~ garanderen. 
De gro d lag van dit humanitair ideaal is de fundamentele sociale geaard 
heid v:nsde mens, dtt slechts te~ volle tot ontwikkeling_kan komen in een 
gedecentraliseerde samenleving die van onder naar boven is gestruktureerd. 
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Dit doel k~n e~ke~ worden bereikt via een sociale revolutie. Door de aard van de kap1tal1st1sche maat h · · • · h b 
. . se app1J zelf, georganiseerd op ekonomisc e a- 

s:s, ~an dit en~el een e~~nomische revolutie zijn. De basis van de revolu- 
tie zit verv~~ 

1
n- de str1Jd van de arbeiders voor betere levensomstandighe 

den (loonstriJd). Deze neemt het karakter van een klassenstrijd aan, die 
wordt gevoerd_doo: de, in ekonomische organisaties samenwerkende, arbeiders. 
In deze org~n1sat1es zitten de kiemen van de toekomstige organisatie van 
de samenleving. Tegelijkertijd echter vormt het bestaan ervan de voorwaar 
de voor het welslagen van de revolutie. Het anarcho-syndicalisme verwerpt 
de idee van een politieke evolutie, ~ie alleen een nieuwe klasse aan de 
macht brengt, hetgeen in tegenspraak is met het doel van het anarchisme. 
Daarom staat deze ideologie ook op een anti-parlementair standpunt. 

Omdat het niet voldoende is om de ekonomische revolutie te propageren, is 
de plaats van een anarchist in de ekonomische organisatie van arbeider~. 
Er moet namelijk ook konkreet worden onderzocht hoe de sociale revolutie 
moet gebeuren, uitgaande van de reële objektieve mogelijkheden: Dit kan 
alleen maar gebeuren vanuit de dagelijkse praktijk van de arbeid. Na~st 
de stimulering van de loonstrijd wil het anarcho-syndicalisme_de arbeiders 
dan opwekken tot zelfaktie, en de vraag stellen naar de praktische grond 
slagen van een maatschappij zonder loonstelsel. Dit zijn dan ~~k de voor 
waarden voor de bevrijding van de arbeiders uit de loonslaverniJ. 

VOETNOTEN 

A. Het Nederlands Syndicalistisch vakverbond 

1) BULTSMA Ven TUIN E vd: het Nederlands Syndicalistisch vakverbond, 
Amsterdam 1980, p.7 

d. 1· e In HUNINCK M, e.a. (2) TUIN E vd, het NSV en het anarcho-syn ica ism. 

Voor A. LEHNING, Baarn 1979, p.205. ka ie aanz1en worden van de Charte 

~ 
Deze beginselver~laring ~~et_als e~nde ~ranse syndicalistische vakcen 
d'Amiens, de beginselverd arindg yea de 'ongeacht-clausule' in, die stelt CGT H t houdt on er an er · · 1·t· k trale • e . kJ toetreden ongeacht ziJn po 1 ie e 
dat iedereen tot de beweg~~~ t~ zo wordt ~esteld, is de ekonomische ttl·ngen. Het belangriJ s ~, opva .. 
strijd binnen de bedriJven. 

(3) zie Hoofdstuk 1, A. 

(4) TUIN E vd, 1979 op.cit. p.206. 
d 1980 op.cit. p.19. (5) BULTSMA Ven TUIN E v' 

(6) ibidem, p.22. 

(7) ibidem, p.20-Zl. 

(8) ibidem, p.20. 
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(9) idem. Over de divergent1·e RVI/IAA komen we in volgende paragraaf terug. 
(10) in iDe Syndicalist', 30.6.1923. 

(11) BULTSMA Ven TUIN E d l v , 980 op.cit., bijlage 1. 
(12) ibidem, p.46-47. 

(13) dit was in 1924, 
geciteerd in TUIN E vd, 1979 op.cit. p.220-221. 

(14) De gemengdeA:3/[\dicalistisch: ~e;e~iging ~p~ericht door o.m. DE JONG A 
en LEHNING o/1 jri 1926. lj (y}J~ f¾L,.tM f- 

(l5) zie· BULT~MA Ven TUIN E vd, 1980 op.(it., hoofdstuk 5. 
Deze fusiebesprekingen kwamen er naar aanleiding van de breuk ·van het 
NAS met de RVI, en de zwakke organisatorische positie van het NSV. 

(16) De Arbeid Vrij ! 7.04.1928, zie ook hoger. 
(17) TUIN E vd, 1979, p.232. 

(18) BULTSMA Ven TUIN E vd, 1980, p.107-110. 
(19) ibidem, p.113-116. 

(20) ibidem, p.118, geciteerd uit "De Syndicalist". HARMSEN Gen REINALDA B, 
voor de bevrijding van de arbeid, Nijmegen 1980, geven licht afwijkende 
cijfers. Voor de jaren '32-136 geldt 

Harmsen NSV 

32 2638 2401 
33 2828 2385 
34 2357 
35 2003 
36 1995 1911 

ibidem, p.52-55. 

ibidem, p.119, geciteerd uit Jaarverslag van het NSV, 1932-35. 

ibidem, p.120-123. 

(21) 

(22) 

(23) 
(24) ibidem, p,124-125. 

(26) 

(25) ibidem, hoofdstuk 3,3, en p.85, komen tot soortgelijke konklusies. 
Qf'- 

"Mededeling~lad'' van het 

(27) 

ibidem, p.128 e.v. 
DE JONG R: over mijn vader A. De Jong in 
N.V.S.G. nr 39, okt. 1971, p.40 e.v. 
vgl. BULTSMA V en TUIN E vd, op.cit., p.144-146. 

(28) ibidem, p.144-150 
{ ( 29) Kongresverslag in "De Syndicalist" 1.12.1923, geciteerd door BUL TSMA V 
~\ en TUIN E vd, op.cit. p,53. 

,. ,. 
' 

(30) Kongresverslag 1925 in "De Syndicalist" van 12 c!ecember 1925 en 2 
januari 1926. 
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(31) vgl. BULTSMA Ven TUIN E vd, op.cit., p.123. 
In ~929 sloot het NSFvO zich aan bij het NSV. De reden dat "De Fakkel" 
opnieuw zelfstandig verscheen was dat de interne aangelegenheden niet 
genoeg aan bod konden komen. Het blad werd uiteindelijk in 1934 op 
gegev~n, onder druk van de overheid: het NSFvO was toen een illegale 
orga~isatie, ten gevolge van het ambtenarenverbod van 1933, en de re 
daktie werd met ontslag bedreigd (De Syndicalist, 27.01.1934). 

(32) BULTSMA Ven TUIN E vd, op.cit., p.126; zie De Jong R, op.cit. p.40-42. 
Door de_wer~loosheid konden_sommige leden hun bijdragen aan hun 
federatie niet betalen, waardoor deze in financiële moeilijkheden -ge 
raakt~n! en hun schulden aan "de Syndicalist" niet konden uitbetalen •.. 
een vicieuze cirkel dus; 

(33) Kongresverslag 1930, in de Syndicalist 1.11.30. 
(}4) DE JONG R, op.cit. p.40. 

(35) schriftelijke mededeling LEHNING. 

(36) bron : De Syndicalist 1930-1940, algemeen. 
(37) vgl. KLOOSTERMAN J in,de inleiding van SCHAPIRO A en DE JONG A, Waarom 

verloren we de revolutie? Baarn 1979. 
Dit hangt mede samen met de totaal vervormde berichting in de pers in 
het algemeen over de gebeurtenissen. G. Orwell kwam ook tot dergelijke 
conclusies in zijn "Hommage to Catalonia" van 1938 (Nederlandse verta- 
ling 1982) . 

(38) vgl. BULTSMA Ven TUIN E vd, op.cit., bijlage 3, p.187-189. 

(39) in TUIN E vd, 1979, op.cit., p.238. 

B. De Internationale Arbeiders Associatie (IAA) 

(1) vgl. BULTSMA Ven TUIN E vd, Het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, 
Amsterdam 1980, o.a. p.148. 

(2) schriftelijke mededeling LEHNING. 
(3) vooral Bakoenin, maar ook Kropotkin, Malatesta, en vele anderen hebben 

voortdurend gewezen op het belang en de noodzaak van internationale 
organisatie·van de arbeidersb~weging. Fundamenteel hierbij is dat 
"Humanity is one, subjected to the same condition, and all men are 
equal". Maar daar tegenover staat ook dat "All men are different, and 
in ;his inner heart every man is in fact an island." Zo resumeert 
Woodcock het probleem. Konkreter speelde ook de internationalisatie 
van het kapitaal ook een rol. Vgl. WOODCOCK G, Anarchism (1962) 1979 
s.l. (Penguin books), p.223 

(4) idem. 
(5) Er werden hierover reeds zeer veel boeken geschreven, we verwiJzen 

hier naar WOODCOCK, op.cit. p.223-248, en ASSW: "Geschiedenis van de 
internationale Arbeiders Associatie", Amsterdam, s.d. (1977 ?), 
hoofdstuk 1 en 2. 



45. 

(6) Vgl. WOODCOCK, op.cit. p.249_254• 
KLOOSTERMAN J: Inleiding bij SCHAPIRO A "over de Spaanse Klassen 
~orlog", Amsterdam 1979, p.275-76 
in: HUNINCK M: "Voor A. ll.ehning". 

(7) WOODCOCK, op.cit., p.253• 
KLOOSTERMAN, op.cit., p.279-80. 

(8) WOODCOCK, op.cit., p.253-54. 
ASSW, op.cit., p.15-17. 

(9) vergelijk KLDOSTERMAN J, 1979 ·t 281 op. CJ. , , p. • 
(10) WOODCOCK, op.cit., p.254-55, 

ASSW, op.cit., p.15-17. 

(11) ASSW, op.cit., p.17. 

(12) WOODCOCK, op.cit., p.255. 
(13) ibidem, p.255. 

(14) KLOOSTERMAN 1979, op.cit., p.285-288. 
(15) 

\;;6) 

Zè11) 

}(08) 
. (19) 

X<20) 

y..21) 

c. 

De Arbeid Vrij ! nr.10, 1928. 

vgl. DE JONG A in 'De Syndicalist' 3.07.1939 
herdrukt in SCHAPIRO A en DE JONG A: Waarom verloren we de revolutie? 
Baarn 1979, p.77 en volgende. 

WOODCOCK, op.cit., p.256. 

LEHNING A, De Arbeid Vrij ! Amsterdam 1976, p.20-21 . 
een (gedeeltelijk) verslag van deze diskussie over de Spaanse Revolutie 
vindt men in SCHAPIRO A en DE JONG A, op.cit. 

LEHNING A, op.cit., p.21. 

KLOOSTERMAN J, op.cit., p.283. 

De ideologie van de revolutionaire- of anarcho-syndicalisme 

(1) Er bestaan zeer veel definities en omschrijvingen van dit begrip. 
Iedere auteur en maatschappijfilosoof heeft wel een poging gedaan om 
dit begrip te definiëren. De geciteerde benadering is alleen bedoeld 
als werkdefinitie. Daarbij hebben we geen aandacht besteed aan de rol 
van het onbewuste bij de individuele mens. Het gaat hier om een 
politieke ideologie, die door een beweging wordt gedragen. Onze bena 
dering is gebaseerd op: HEBERLE R, Social Mouvements. An Introduction 
to politieel Sociology, New York 1951, p.11-13. Deze wordt geciteerd 
in RAMAER H, Anarchisme in Nederland, Rotterdam 1983, p.4. 

(2) in Les Temps nouveaux, 1890; geciteerd door JOLL J: The Anarchists, 
Londen 1979, p.178. 

(3) JOLL J: op.cit., p.178-79. 
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(4) ibidem, p.180-182. 

(5) aldus Pelloutier's 
p.184. geestesgenoot Delasalle; geciteerd in JOLL J, op.cit., 

(G) LEHNING A : Anarcho-syndicalisme Amsterdam 1927. Deze tekst, een rede 
~ehouden bij de oprichting van d~ GSV, werd in de jaren '70 herdrukt 
(~ LEHN~NG_A en C~NSTANDSE A: Anarcho-syndicalisme, Amsterdam z.j. 

,nar:histische uitgaven). Het is deze tekst die we gebruikt hebben. 
Het citaat staat op p.14. 

(7) LEHNING'A, op.cit., p.14. 

'(B) D~t is de beginselverklaring van de CGT, de Franse syndicalisten. 
Hier werd de_ •~ngeacht'-clausule ingebouwd, bedoeld om te vermijden dat 
be~~alde politieke partijen een te sterke greep op de vakbeweging zouden 
kriJgen. 

(9) LEHNING A, op.cit., p.5-6. 

(10) Qua doel willen de sociaal-democraten het socialisme verwezenlijken door 
de staatsmacht te veroveren, terwijl de syndicalisten een einde willen 
aan het bestaan van de staat. Qua middel, omdat de sociaal-democraten 
hun doel via parlementaire weg willen realiseren, daar waar de syndi 
calisten rekenen op de direkte aktie van de arbeiders. 
MEYER-WICHMAN O: De theorie van het syndicalisme, een heruitgave van 
het NSV, s.l., s.a. p.7. 

(11) Deze staat onder andere afgedrukt in BULTSMA Ven TUIN E vd: Het 
Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, Amsterdam 1980, Bijlage l; alsook 
in LEHNING A: De Arbèid Vrij ! Amsterdam 1976, p.23-25. Beide boeken 
werden uitgegeven door de 'Anarchistische uitgaven'. 

(12) Beginselverklaring !AA, art.3; vgl. Beginselverklaring SVB, art.l 
afgedrukt in bijlage 1. 

(13) LEHNING A (1927) op.cit., p.10-11. 

(14) idem. 

(15) ibidem, p.9. 
(16) Beginselverklaring SVB - inleiding. 

(17) ibidem, inleiding en art.5. 

(18) idem. 
(19) ibidem, inleiding en art.6. 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

ibidem, art 6, vgl. Beginselverklaring IAA, art.6. 

Beginselverklaring SVB, inleiding. 
B · selverklaring SVB, inleiding. Uit deze omschrijving blijkt duide- 
l~~~nd t het niet gaat om een maatschappij zoals opgevat door de commu- 
iJ a · · · k "d. kt t h t nistische partijen. Hier 1s er geen spra e van 1 a uur van e 

proletariaat". 

ibidem, art.4. 
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(24) L~HNING A; op.cit., p.6. 

(25) Hier vindt dit denken zijn maatschappelijke grondslag: het kapitalisme 
heeft tot gevolg het ontstaan van een verdrukte arbeidersklasse. Deze 
brganiseeft zich op ekonomische basis om de strijd voor de opheffing 
van dit systeem op te nemen. ' 
LEHNING A, op.cit., Pwl2-13. 

(26) ibidem, p.6. 
(27) ibidem, p.13-15. 
(28) ibidem, p.16-17. 
(29) ibidem, p.16. 
(30) idem. 

(31) Beginselverklaring IAA, art.9. 
(32) LEHNING A, op.cit., p.17-18. 
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HOOFDSTUK 3: GRONDSLAGEN 1932-1935 

Tot ~u hebbe~ _we. - .~itvoerig-~ de maatschappelijke kontekst beschr-even 
waarin he~ .tiJdschrift "Grondslagen" dient gesitueerd te worden. Dit was 
n~odzakeliJk omdat - we hebben er al op gewezen - het blad onmogelijk op 
zich kan bestudeerd worden. "Grondslagen" bestond alleen dank zij - en 
door - het N~~' een sociale beweging die aktiêf was binnen een welbepaalde 
maat~cha~peliJ~e omgeving. Hierbij vormt de ideologie van het anarcho 
syndicalisme het theoretisch referentiekader van- waaruit het NSV zijn 

· •, bestaan v~~antwo~rdt .. Dit_,~is ook bepalend voor "Grondslagen" : het doel 
van het_tiJdschrift is namelijk de uitdieping van de historische en 
theoretische grondslagen - vandaar de naam ! - van deze bewëging. We 
zullen hierop terugkomen in het derde deel van dit hoofdstuk. Maar eerst 

_~illen we aandacht besteden aan de technische aspekten van het blad, als 
drager van een boodschap. In een tweede deel gaat de aandacht dan nàar 
d~ ~nhoud van het blad: welke boodschap wordt er hier verspreid? 
Het derde deel handelt, zoals gezegd, over het theoretisch referentie 
kader van de boodschap. Tot slot wordt de vraag gesteld naar de plaats 
van "Grondslagen" b irmen de gehele anarchistisc_he beweging. 

Technische f.h:che - GRONDSLAGEN 1932-1935 

.. 

f 

-ver scheen 6 maal per jaar, .periodiciteit : tweemaandelijks 
. . 

· -elk nummer telt 24 bladzijden, 
:: doorlopende ~ummering per jaargang 

-dubbele nummers verschenen in 1933 (nr.3-4) 
· in· 1934 (nr. 2-3 en nr. 5-6) 

en ih 1935 (nr.5-6) 
deze tellen 48 bládzijden • 

-totale bedrukte oppervlakte in theorie: 104 544 cm2 
in praktijk: 94 276,8 cm2 

A. Eksterne .... analyse-van GRONDSLAG~N ,.. 

(1) Inleidend. Vooraleer we overgaan tot een analyse van de boodschap die 
door-FiëE-EfiëOretische tijdschrift "Grondslagen" wordt verspreid, willen we 
eer~f-het blad ekstern analyseren. Het betreft hier meer bepaald een ana 
lyse van het tijdschrift als or~~nisat~e en als dr~ger van een boodschap. 
Het is onze opvatting dat een tiJds7hrift moet gezie~ worden als een orga 
ni sator i sch proces (l), als een media-systeem. ~et is meer dan all~en een 
zuiver technisch verspreidingsmiddel~ In navolging van KEMME (2) zien we 
een t· 'dschrift als een "netwerk van relaties dat met een zekere samenhang 
in ee~Jtijdsperiode kan bestaan tussen informa~ieverschaffer, informatie 
en informatieontvanger". Wat hieronder volgt is dan ook een analyse van de 

~ lliliL 
. . .. , 
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wisselwerkingen 
hebben bepaald. 
de geschiedenis 

tussen zender e t 
Meer bepaald :a~nhvang~r die het bestaan van "Grondslagen" 

van het t · 'd hg et hier over de zender, het publiek en 
J.J se ri ft. 

Omdat deze verhandeling handel . . . 
verscheen, vormt de analy tover een_tiJdschrift dat in de jaren '30 
heel weinig mensen kunnens~e~:~khet ~ubliek een_probleem. We hebben slechts 
hebben gekend. Daarbij k d J. en die deze periode - en deze beweging - 
die beperkt waren tot wato;fen ~eze slechts herinneringen naar voor brengen, 
hebben we deze inform t· eer eelden. Wegens het vage karakter ervan 
publiek is dan ook z a J.~ dan ook ongebruikt gelaten. De analyse van het 
van de anarchistis heebr ep~rkt, en gebaseerd op wat de weinige historici 

c e eweging gesteld hebben. 

(2) Ontstaan. Op het k · · van d b k' ong~es van het NSV in 1930 kwam het, naar aanleiding 

f 
. e espre ing van het Jaarverslag, tot een diskussie over de mogelijke 

us i e van "De Svndi. ca.l i s t " met "D A b · d 11 v · · · · • --...L..:...:.:::..::.::~~:..=. e r ei er en "De riJe Soc i al Lst ". De 
reden hiervoor was de belabberde financiële situatie van het weekblad van 
het_NSV (3). Door dergelijke fusie zou men weer op een gezonde financiële 
b~sis kunnen sta~ten. Bijkomende voordelen zag men in het groter poten 
tieel ~~zer~publie~ end~ mogelijkheid om twee- tot driemaal per week te 
verschiJnen. De diskussie ontwikkelde zich snel tot een bespreking van de 
rol en de plaats van propaganda in de aktiviteiten van het NSV (4). Hierbij 
waarschuwde de LSFvO dat de vakstrijd zeker niet mocht worden verwaarloosd 
ten voordele van de propaganda. De GSV merkte daarbij OP. dat een dergelijke 
fusie zou uitdraaien op een fusie van de drie bewegingen: Deze staan 
nochtans niet op dezelfde ideologische lijn, wat impliceert dat er kompro 
missen zouden moeten worden gesloten. Uiteindelijk werd dit voorstel dan 
ook verworpen (5). 

In deze diskussie stelde de vereniging van de Gaswerkers van Amsterdan:,dat 
men binnen het NSV uitvoeriger over de beginselen van het anarcho-syndica 
lisme moest discussi~ren. Dit was echter niet mogelijk in "De Syndicalist11

, 

wegens een gebrek aan ruimte. Het volume van het blad uitbreiden leek om 
financiële redenen geen haalbare kaart. Daarom stelden ze voor om een 
theoretisch maandblad uit te geven, naar het voorbeeld van "De Ploeger11 (6). 
Dit zou volledig moeten gewijd zijn aan het revolutionair syndicalisme. 
Men zou het zowel naar de leden als naar buitenstaanders kunnen verspreiden, 
zo werd gesteld. Op basis van een oplage van 2000 eksemplaren zou het 
blad f 145 per maand kosten, een abonnement zou dan f 1,2 per jaar kosten, 
wat hen haalbaar leek. Dit voorstel werd door alle aanwezigen toegejuicht. 
A. De Jong merkte wel OP., dat men niet te hard van stapel mocht lopen. Men 
moest eerst de zekerheid hebben dat deze uitgave financieel mogelijk was. 
Er moesten op voorhand abonnees aangetrokken w~~den. Een dergelijk blad is 
immers moeilijk via kolportage te verkopen. H1J stelde daarom ook voor om 
een startkapitaal te verzamelen, waarbij iedere federatie zijn steentje zou 
bijdragen. Voor zove: .. dit mo~e~~jk zou zijn, want sommige federaties 
hadden (grote) financiele moeiliJkheden. 

Verschillende federaties toonden zich alvast bereid om een geldsom ter 
beschikking van dit initiatiëf te stellen. Na wat diskussies over de 
modaliteiten om een maandblad uit te geven, werd door een unaniem kongres 
de principiële beslissing genomen om het voorstel uit -te voeren. A. Lehning 
werd daarbij voorgedragen als redakteur. Het bestu~r van het NSV_we:d 
belast met een grondig onderzoek naar de haalbaarheid en de modaliteiten 
van het voorstel (7). 
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Na dit kongres verschijnt . 
abonnementen te werven voo~reregelmabg.in "de Syndicalist" een oproep om 
naam "Grondslagen" zal ver h~~ theorebsch blad, dat vanaf 1932 onder de 
lijstje gepubliceerd met hs~ iJn~n. In dezelfde oproep wordt ook een 
nomen. Hierdoor weten we ~ata:n ~l ~ksemp~aren dat zeker zou worden afge 
abonnementen werden beloofd (B)r in Januari 1931 reeds meer dan 700 
in "de Syndicalist" het b . h • In december van hetzelfde jaar verschijnt 
uitgegeven. Men kan dus ~~~c t d dat "Grondslagen11

. vanaf januari 1932 wordt 
eksemplaren via abonneme t m~e en dat de vooropgestelde oplage van 2250 
te uiten houden we rek ~ en an verkocht worden (9). Om dit vermoeden 
(10). Een bevestigi eningd~et de krappe financiële middelen van het NSV 
diskussie die op hetn~S~an it vermoeden kan ook gevonden worden in een 
om "De Syndicalist" f. -k~ngres van 1930 plaatsvond. Toen werd aangedrongen 
op te trekken H t inancieel_gezond te houden door de prijs lichtjes 
last voor het.NSVe argument hiervoor wa~ dat het weekblad geen financiële 
van "Gràndsl II mocht betekenen (11). B~j de diskussie over de oprichting 
d k. agen werd trouwens gestel~ dat dit orgaan geen belemmering voor 
e wering van het NSV zou mogen betekenen (12). 

i~1
2
Q!]~~!~~~!!!]~·. Het eerste nummer van "Grondslagen" verschijnt in januari 
• Het redaktioneel werk wordt verzorgd door A. Lehning, bijgestaan door 

enkele medewerkers voor de vertaling van teksten (13). De administratie 
wordt verzorgd door Nunez-Vaz. Deze zal in de loop van 1932 worden vervangen 
door Mevrouw J. Caland-Hymans. Deze benoeming wordt op het kongres van 
22 en 23 oktober bevestigd (14). Er is geen vast redaktie-adres maar wel 
een administratieadres, ten huize van J. Caland-Hymans. Daarbij'werkten 
alle medewerkers op vrijwillige basis. 

De prijs voor een abonnement bedraagt f 2,50 per jaar voor niet-leden 
(van het NSV), en f 1,20 per jaar voor de leden. Door de administratie van 
het maandblad wordt aangekondigd dat "Grondslagen" gedurende een inloop 
periode slechts om de 2 maand zal verschijnen. Als de respons groot genoeg 
is, hoopt men de verschijningsfrekwentie op 1 maand te brengen (15). Elk 
nummer wordt, gedurende de eerste jaargang althans, aangekondigd in "De 
Syndicalist". Hierbij wordt een inhouds-opgave gegeven, gevolgd dooreen 
oproep om zich te abonneren. Andere vormen van aankondigingen via de pers 
(in andere anarchistische bladen) werden, voor zover we konden nagaan, niet 
gebruikt. Wat de verspreiding betreft, is men vooral aangewezen op abon 
nementen. Deze worden vooral verzameld via federaties bij het NSV aan 
gesloten. Aan kolportatie wordt niet gedaan (16). Mede hierdoor wordt 
dit tijdschrift vooral in NSV-kringen gelezen. Dat het echter ook daar 
buiten gelezen wordt, bewijzen o.a. de enige twee polemische artikelen die 
het blad telt (17). 

Van bij de aanvang is '~Grondslagen" een financieel zorgenkind. Er z i jn 
moeilijkheden bij de verspreiding, en het tijdschrift maakt financieel ver 
lies. Voor vier nummers werd f 738,75 uitgegeven, terwijl er maar f 108,07 
werd ontvangen (18). Dit is echter ni~~ ~et reële_eksplotatieverlies .. 
Men moet ook rekening houden met laattiJdige betalingen van de federaties 
(die abonnementen werven~~ Daarbij is er een verlies van twe~à drie 
honderd abonnementen (19). Dit wijt de bestuursvergadering van het NSV 
aan de weigering van verschillende organisaties .om kollektieve abon 
nementen te nemen. Op de volgende bestuursvergadering wordt dan ook be- 
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sloten om gunstvoorwaard t 
Daa~naast wordt ook gezo~~t e geven 88~ kollektieve abonnementen (20). 
pogingen blijft het tijds h ~~~reen ~ieuwe drukker. Ondanks al deze 
1934 bedraagt het eksploi~ ~: t met financiële problemen kampen. In 
dit op tot f 261,5 c21). ~ei~

0
ekort f.78,85: H~~ ja~~ daarna loopt 

aantal abonnementen. Voor 1935rzaak ligt duideliJk biJ het te geringe 
ten, daar waar er voo wordt gewag gemaakt van 179 abonnemen- 
6BO à 700 abonnem~ntenrn~~~ pr~~leemloze voortzetting van het blad, 
en bijgepast door het NSV gHziJ~• Al_deze tekorten worden gedragen 
bereid om een oplos . t. et Januari-kongres van 1936 is nog steeds 
raken en de financi:fng : :□eken om toch aan 700 abonnementen te ge- 
NSV lid 1· t e pu e delven. Een voorstel luidde dat elk 
op te rich~=~ (~;) we~k zou bet~~en om een steunfonds voor'het blad 

d • aar daarbij wordt niet besloten om iets te ver- 
an eren aan het redaktioneel b l 'd I goedgekeurd (23) 0 e ei· n tegendeel: deze wordt zelfs 

. • aarenboven wordt men nog gekonfronteerd met een 
~ie~w pr~bleem. In 1935 beslist de Nederlandse regering dat buiten- 
~n ers in de toekomst geen politiek spreekrecht meer zc{uden hebben. 

Hierd0~~ wordt ook A. Lehning politiek monddood gemaakt (24~. Officieel 
werd ~~J . als redakteur van "Grondslagen1

' vervangen door Mr Caland hoe 
wel hiJ in de praktijk (en onder pseudoniem van Hgr. Bosch) zijn taak 
bleef voortzetten (25). 

We mogen aannemen dat het steunfonds enkel heeft gediend om de uitgave 
van een laatste nummer mogelijk te maken. Het laatste nummer was te~ 
vens het laatste nummer van de vierde jaargang waarop de abonnee_s 
r~cht hadden. Het verscheen vermoedelijk in de loop van januari 1936. 
Dit kunnen we echter niet met zekerheid weten, daar dit nummer geen 
datum vermeldt (26). We kunnen enkel afgaan op een voetnoot die ver 
wijst naar het dagblad de NRC van 11 januarie 1936 (27). Na l febru 
ari 136 wordt het administratie-adres van "Grondslagen" niet meer ver 
meld in "De Syndicalist'1• Uit dit alles moeten we wel besluiten dat 
de financiën ontoereikend waren om "Grondslagen" verder uit te geven, 
en dat het bestuur van het NSV wel tot een uitgave-stop moest beslui 
ten. Met pijn in het hart weliswaar, want binnen de anarcho-syndicalis 
tische kringen had men steeds een groot belang gehecht aan een vol 
waardig diskussie-orgaan (28). 

(4) Dalende oplage. Gedurende zijn vierjarig bestaan heeft "Grondsla 
gen"-ëëii-aäiëiid-äbonneebestand gekend, en bijgevolg ook een dalende 
oplage. Deze rechtstreekse relatie tussen het aantal abonnementen en 
de oplage blijkt duidelijk uit wat we hierboven stelden, namelijk dat 
men, voor de verspreiding van dit blad, voornamelijk aangewezen was op 
abonnementen. Gezien tegenover het ledenaantal van het NSV, dat toch 
schommelde rond de 2200 leden (29), moet toch de vraag gesteld worden 
naar de oorzaak v&n. deze dalende oplage. 

Hiervoor is er ons insziens zowel een eksterne als een interne verkla 
ring mogelijk. Deze tendens heeft ongetwijfeld te maken met eksterne 
strukturele redenen, en meer bepaald met de moeilijke financiële situ-. 
atie van de leden· van het NSV, voor wie "Grondslagen" in. eer st;e Ins tan- 
tie bedoeld, was. We hebben reeds gewezen op·het fei~ dat meer dan de 
helft vaa de ,NSV-leden werkloos ~as ten gevq~g~ van de ~konomis~he 
krisis (die net inr,1933-34 een.hoogtepunt bereikte). De vers~hillende 
pogingen om' ,het tijdschrift goedkoper te maken, zoals de kortingen voor 
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kollektieve abonnemente h t 
k k d

. n, e zoeken 
er, unnen it argument alleen naar een andere (goedkopere) druk 

maar kracht bijzetten. 

Daarnaast kan de vraag gesteld 
abonneebestand niet kan v kl worden of deze achteruitgang van het 
~chrift_ z~lf. Hierbij ka~rina~~d worden_vanuit_de ~ard ~an het tijd 
worden..öp-de moeilijkheids raad eerste instantie i:n1ssch1en:,gewezen 
uit de aard van haar ideol~ ie van het bl~~· Het NSV richtte zich, 
waarv~~ de meerderheid slec~ts' h?o:dzakeliJk éot . d~ arbeiders. . 
Daar~lJ groepeerde het NSV-·voo· weinig ~f g~e~ opleiding had genoten~ 
moet wel gesteld worden dat h ~a~:handarbeiders (30). Daartegenover 
bewuste arbeiders di .. , e ier gaat om een groep radikale, zeer 
de maatschappij. 'z ~ lJVerden voor een revolutionaire omwenteling van 
het ideeëngoed van ~ats we ook gesc~ets~ hebben bij de bespreking van 
ces alsmede de hu'd~ an:rcho-syndicalisme, moet dit revolutionair pro 
lys~erd worden om i ige s ruktuu~ van de maatschappij, grondig geana 
leden van het NSV toifeen goed einde te kunnen worden gebracht. Dat de 
een behoeft _ze deze behoefte ervaarden, en dit was tegelijk 
s·e b'. de om.zie~ te scholen, illustreren de hoger vermelde diskus- 
i s iJ e oprichting van "Grondslagen~•. Het is ook een bekend feit 

dat leden van revolut· · ionaire groepen, en daartoe rekenen we ook het NSV 
er he(el wat opofferingen voor over hadden om hun ideeëngoed te versprei~ 
den 31). 

~e durv~n dan ~ok stellen dat de militanten van het NSV weinig of geen 
inspanningen uit de weg gingen om zich politiek te scholen. Gezien de 
aard en het karakter van het publiek waar "Grondslagen" zich naar richt 
- en dit ondanks zijn sociale samenstelling - durven we tevens stellen 
dat dit publiek alleszinJ een hoge motivatie zou opbrengen om het tijd-· 
schrift te lezen en om zich meester te maken van de daarin verspreide 
boodschap. 

Nu kan deze stelling gedeeltelijk ontkracht worden door een diskussie 
die plaatsvond op het NSV-kongres van 1932. • Toen de bespreking van het 
redaktioneel beleid van "Grondslagen" aan de+or de :kwam, werd van ver 
schillende kanten opgemerkt dat de artikels veel te lang waren, en hier 
door moeilijk te lezen.- Een andere kritiek luidde dat er een te geringe 
verscheidenheid was in de aangesneden onderwerpen. Dit nodigde ook niet 
uit tot lezen. Deze kritieken werden door de redakteur, LEHNING, aan 
vaard, en hij zou er naar streven om dit te verbeteren (32). 

Dat Lehning terdege met deze kritiek rekening heeft gehouden, kunnen 
we aan de hand van de volgende berekeningen duidelijk maken. Per jaar 
gang hebben we het aantal artikels geteld, en hiervan de ~emiddelde 
oppervlakte berekend. De resultaten geven we weer in tabel 1~ 

Daarnaast hebben we ook een verschuiving vastgesteld in de aard van de 
artikels : het aandeel van zuiver theoretis?h geric~te ar!ikels daa~t 
ten voordele van artikels met een m~er konk:-eet g~rich~e inhoud. Dit 
zullen we bij de bespreking van de inhoud uitvoeriger illustreren. 



1 
1 .. 

53. 

TABEL 1 jaargang aantal 
artikels 

gemiddelde 
oppervlakte 

---------------------------------- -------------------------- 
1932 

1933 

1934 

1935 

27 

38 

31 

33 

2 / 
865,7 cm/ art 

612,1 

789,9 

701,6 

Bij de beo~;d;l~~------------:~----------------------------- 
den met het f •t ~ van dez~ ciJfers moet men rekening hou 
(namelijk 

144
)~ at elke Jaargang evenveel bladzijden telt 

Op latere kongressen van het NSV (l ) 
leverd op het redaktioneel b 

1 
. 936 werd er geen kritiek meer ge- 

werd er ook in "De 
5 

d' 
1
.e ~id. Voo~ 7over we hebben kunnen nagaan 

In "Grondslagen" z 1tn ic~ ist geen kritiek geleverd op dit vlak. 
Dit mat d e weren geen lezersbrieven e.d. gepubliceerd. 
Het . e war en ~erk~~ard door het theoretisch karakter van het blad. 

is d~n ook ~uideliJk dat de moeilijkheidsgraad van dit tijdschrift 
geen ~fdoende uitleg vormt voor de daling van het aantal abonnementen. 
D~t di~ wel een rol gespeeld heeft, willen we niet ontkennen. De ver 
minderi~~ van het abonnementenbestand gedurende het jaar '32 kan ge 
deelteliJk wel verk~aard worden door het karakter van het tijdschrift, 
zeker als men rekening houdt met de kritiek die op het kongres van 
1932 werd geleverd. 

Er kunnen nog andere interne verklaringen worden aangehaald om de da 
ling van het aantal abonnementen te verklaren. In het eerste hoofd 
stuk hebben we reeds gewezen op het soms sektaire karakter van anar 
chistische groeperingen. Ons inziens gaat deze verklaring echter maar 
gedeeltelijk op in het specifieke geval van "Grondslagen". Dit tijd 
schrift was immers in de eerste instantie bedoeld voor de leden van 
het NSV en had weinig of geen propagandistisch karakter. Het diende 
veeleer de uitgangspunten en principes van het anarcho-syndicalisme uit 
te diepen. Er werd daarom ook niet gemikt op een zeer groot publiek. 
De vooropgestelde oplage van 2250 eksemplaren moet in samenhang gezien 
worden met het ledenaantal van het NSV. 

Sommige auteurs (33) wijzen ook op ~e interne menin~sver~chillen ~~nnen 
een politieke beweging als belemmering voor de ontwikkeling van ziJn 
pers. Toen we de geschiedenis van het NSV hebben geschetst, hebben we 
erop gewezen dat het NSV na de jaren '20 tot een ideologische ko~en~us 
was gekomen. De jaren '30 werden gekenmerkt ~oor een grote sereniteit 
op dit vlak (34). Dit argument kan dan ook niet weerhouden worden om 
de dalende trend van het aantal abonnementen te verklaren. 

Het zijn dus vooral eksterne struktu~e~e faktoren die deze dale~de trend 
kunnen verklaren : de ekonomische krisis en de gro~e werkloosheid tu~ 
sen de leden van het NSV, die daar een gevolg van is. De werkloosheid 



54. 

had tot gevolg dat vel 1 d 
d e e en hun b · · d 

kon_e~ _betalen. Hierdoor eraak iJ ragen ~an de federaties niet langer 
moeil7Jkheden, waardoor zeghun b~~n ook sommige federaties in financiële 
stratie van "Grondslagen" . t kiJdragen aan het NSV of aan de admini- 

. k l d' .'î:'"'""'7"'-=:::..:::.:;~ nie onden b ca r e .. ie ook de ontwikkel in II op rengen. Eenzelfde vicieuze 
Interne faktoren, zoals de g_v~~ D~ Syndicalist" sterk belemmerde. 
sektaire karakter van de t moeil7Jkheidsgraad van het blad en het soms 
hebben hierbij slechts oenm~lige Nederlandse anarchistische beweging 
versterken. Voor het r:~nkf~ringe rol gespeeld, door dit proces wat te' 
kende dit natuurlijk dat :r i~neel wer~ van "Grondslagen" zelf, bete 
veel werk werd verzet 

O 
.~i~de~ kapit~al beschikbaar was. Hoewel 

belemmering betekend h pbbvriJwillige basis, zal ook dit een serieuze 
e en. 

(5) Redaktioneel beleid O d 
finanëiëdër-vän-nG---a-i n anks de enorme rol die het NSV speelde als 
het bestuur van he~0~5~ ag~n", kan ons inziens niet gesteld worden dat 
blad opeiste 1 enige vorm van kontrole op de inhoud van het 
hand d't •

1 
kn tegend~el : de redakteur kreeg min of meer de vrije 

t
oph 7 vh a • De enige beperkingen die hem werden opgelegd waren 

van ec nisc e aard · volum · d' ·t · · · J ht k . . • e, perio ici eit, priJs, enz. We moeten er 
ec er 00 op WiJ~en dat er op dit redaktioneel beleid wel kontrole uit 
geoefend werd. Dit gebeurde via de kongressen van het NSV. Het zijn de 
leden, en dus de lezers van het blad, die mee het redaktioneel beleid 
bepalen, door op kongressen kritiek te leveren en het blad goed of af 
te keuren. 
De positie van Lehning binnen de anarcho-syndicalistische beweging heeft 
een grote rol_~espeeld bij het tot stand komen van de inhoud. Lehning ~e:llS 
(35) toenfer~~J~ verbonden aan het internationaal sekretariaat van de IAA. 
Daar stonä hiJ in nauw kontakt met de gehele anarcho-syndicalistische be-· 
weging, en in het bijzonder met de Spaanse CNT (36). Hierdoor kon hij 
de ontwikkelingen van zeer nabij volgen. 
Dit brengt ons meteen bij de bronnen van het tijdschrift en de herkomst 
van de teksten. Gezien de aard van dit blad verkiezen we de term "tek 
sten" boven "boodschappen". Dit.doen we omdat de inhoud van het ·blad 
niet in de eerste instantie bepaald werd door de "nieUwswaarde" •. 

Om dit na te gaan hebben we eerst onderzocht welke de auteurs van de 
teksten waren, en wie deze mensen waren (37). Zodoende konden we de 
auteurs alvast situeren. Daarna hebben we onderzocht welk aandeel deze 
auteurs voor zich namen. Dit gebeurde door het aantal artikels dat ze 
geschreven hebben te tellen, de oppervlakte ervan te berekenen en deze te 
vergelijken met de totale bedrukte oppervlakte van he~ ~l~d. Als.om 
schrijving van één artikel hebben we volgende werkdefinitie gebr~ikt :l~?"') 
"De afgesloten eenheid bepaald door het ~nderwerp en de auteur, in één 
nummer van het tijdschrift". Vervolgartikelen of ree~sen vormen aldus 
meerdere artikels. De resultaten worden weergegeven 1.n tabel 2. 
Zóal s men ziet· -nèmen de >eerste vier auteurs meer dan de helft van de 
artikels voor hun rekening : 72 artikels of 62,3 % van de totale (bedruk 
te) oppervlakte. Deze mensen behoren to~ de invlo~drijkste theoretici 
bl.. d anarcho-syndicalistische beweging. Het 1.s dan ook geen toe- 

nnen e · · · · th t · h bl d val dat juist zij de voornaamste auteurs ZJ.Jn in een eore isc a 
met anarcho-syndicalistisch karakter. 
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TABEL 2 auteur aantal 
artikels aandeel in de totale 

------------------------------------------ oppervlakte(%) 
- ·A.M. Lehning 

37 
----------------- 

- A. Schapiro 32 11 
- R. Rocker 

- IAA 

- Anarchistische 
t,heoretici 

- Boekuittreksels 

12;7 
9 

15 

14 

10,4 

7,2 

6,6 

8 3,4 

In tweede. 
oorsprong 
den in de 

TABEL 3: 

- Persdiensten 6 
- Uit ~e pers 6 2,1 

D
. _ 0,35 

- iversen 31 
-------------- · 23,9 (38) 
instantie hebben we ook-;--------~--~-------------------------- 
va~ de artikels gemaakt (;n)opspl1ts1ng naar de geografische 
volgende tabel 9 • De voornaamste resultaten war- 

weergegeven: 

land van 
oorsprong 

aantal 
artikels 

aandeel in de totale 
oppervlakte(%) 

-------------------------------------------------- 
- Nederland 48 40,2 

- SU / VS 20 17,3 

- Duitsland 11 15 

- Sparije 5 6 

- Zweden 2 1,6 

. - - - -- - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - . - 
- IAA 
- Persdiensten 

- Diversen/ onbe- 
kend 

15 

6 

7 

7,2 
2,1 
4,7 (39) 

. ------------------------ 
Ook hier valt het onmidde{l.ijk op dat het grootste 9edeelte afkomstig is 
uit landen waar ook een sterke anarcho-syndicalistische vakcentrale ak 
tief is, met name Duitsland, Spanje en Rusland. Dat Nederland hier zeer 
hoog skoor~ kan ~envoudigweg verklaard worden door de nationaliteit van 
de redakteur, die tevens het grootstt.aantal artikels voor zijn rekening 

neemt. 

Wat de bronnen van "Grondslagen" betreft, kunnen we dus stellen dat de 
teksten hoofdzakelijk afkomstig zijn uit anarcho-syndicalistische krin 
gen. We wezen reeds op de belangrijke positie van Lehning binnen de !AA 
om dit te verklaren. Zijn vriendschapsbanden met enk':lle vooraanstaan- 
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de theoretici van de an h 
A S h . R are o-syndic 1· t· . c ap1ro, • Rocker A J ais ische beweging ond wie 
ook in de ideologische' uit ensen, bevestigen dit. Maar'de r:~en ligt 
zich stelde. gangspunten en het doel d at "Grondslagen" 

B, Interne analyse van Grond 1 sagen 

(1) I~~~!~!~~- Daar waar we bi· 
drager van een boodschap hebb Jbde eksterne analyse het tijdschrift als 
boodschap zelf dat door midde~n en~derd' gaat nu alle a~ndacht naar de 
interne analyse dus Hie b. . . van Grondslagen" verspreid wordt : een 
boodschap te vatten· Ditr l.J 18 het onze bedoeling om het geheel van de 
wordt verspreid en ho d' voohropgeSteld zullen we onderzoeken wat er 

e 18 ge ele boodschap wordt opgebouwd. 

Met de boodschap bedoelen d · gedurende vier ·aard "we e inhou~ van het geheel van teksten die 
. dt t J oor Grondslagen werden verspreid Deze teksten 

vin men erug in de 20 numm h t b · · · d't h 
1 

ers van e lad. We willen hier dan ook 
1 ge ee_ van teksten in hun onderlinge samenhang onderzoeken Het is 

dan ook niet de bedoeling lk - · · . . . ,. . ome e geisoleerde tekst, zoals deze weer te 
vinden 1s_1n elk nummer van het tijdschrift, grondig door te lichten. 

Deze gehele boodschap kan ons inziens niet los gezien worden van de opzet 
van het blad. Met andere woorden, dit geheel van teksten werd met een be 
paalde bed~eling samengebundeld, en hiermee moeten we ook rekening houden 
als we de inhoud van het tijdschrift willen onderzoeken. Dit opzet vindt 
m~~ niet alleen terug in de diskussies die het ontstaan van "Grondslagen" 
ziJn voorafgegaan, en die we hebben weergegeven bij de geschiedenis van 
het blad. Deze kwamen hierop neer dat men binnen het NSV nood had aan een 
tijdschrift waar grondig over de principes en uitgangspunten van het anar 
cho-syndicalisme kon gediskussierd worden. Het eerste nummer van het blad 
opent met een redaktioneel artikel (van de hand van A. Lehning) waarin het 
opzet van het blad wordt omschreven.Cl). Hieruit kunnen we afleiden dat 
het blad zal handelen over de theoretische en ideologische principes van 
het anarcho-syndicalisme, zoals weergegeven in de beginselverklaring van 
de IAA en het SVB. He.~ opzet is dus een theoretisch blad, waarbij de aan 
dacht voor de aktuele en konkrete gebeurtenissen niet uit het oog worden 
verloren. De vragen die we ons daij ook gesteld hebben bij dit onderzoek 
z1Jn: "Wat wordt er in dit tijdschrift verteld?" en "In welke mate worden 
deze uitgangspunten beantwoord?". 

We hebben het reeds gesteld, de boodschap van dit tijdschrift wordt opge 
bouwd aan de hand van teksten die word~n opge~ome~ in de verschil~ende 
nummers van "Grondslagen". In eerste instantie willen w~, op basis van deze 
teksten, een beschrijvend overzicht geven van de onderwerpen die worden 

d 
· di't blad Hierbij hebben we steeds voor ogen dat een bood- 

aangesne en in · . . ( . ) d scha slechts in relatie tot ziJn social~. kontekst kan worden geanalyseer . 

D 
ph bb eds hierboven in grote liJnen trachten aan te. geven. Maar 

eze e en we re 1. 'k b t · 1 dit impliceert ook, dat de maats~happte bi~ . e gde eur enisbsden, zota skervarenD. t 

d d 
· . h ' d.i calisten in he a jzon er aan o moe en omen. i 

oor e anarc o-syn · .' 
zou dan ook moeten blijken uit deze analyse. 



(2) Methode. Onze 
op dë-□msêhrijving 
luidt als volgt: 
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uitgangspunten voord 
van inhouds 1 e analyse van de boodschap steunen 

ana yse die KRIPPENDORF gegeven heeft. Deze 

"Content analysis . 
replicable and va ~s ~ research 
context" (2). lid J.nferences 

technique for making 
from data to their 

~ierbij 7ijn boodschappen 1nformat1e~overdracht en ~~~m~n v~n symbolische kommuniKatie waarbij de 
Daarenboven handelen deze ennisgevend karakter ervan ce~traal staan 
b 

· · d over fenomenen d · · ' • aar z1Jn oor zender en ont ( ie niet rechtstreeks waarneem- 
b d b vanger 3) Dit . . . . pas aar op e oodschap zoal . • is ons inziens bijzonder .toe- 

analyse moeten we inderdaad~ ~~rspreid door "Grondslagen". Bij een inhouds'' 
zoals dit uit h~t opzet bli 'kte en°~ _het spe7~fieke karakter van het blad 
aard. Daarbij wordt de aa~da~h~am~liJk een tiJd~chrift van theoretische 
de konkrete gebeurtenissen 

1 
ntet zozeer gericht op de verslaggeving van 

In de inhoud van de boods h 8 s we op de analyse en de interpretatie ervan. 
gevonden worden. Dit wil~ ap rno~t d~n ook de opzet van het blad terug- 

en we in dit onderzoek nagaan. 

De analyse begint bij een b h . . . . worden in "Grondsl 
11 

7sc riJvrng van de thema's die aangesneden 
d . agen •. Hiervoor hebben we de verschillende teksten ge- 

grohe~efter in een aantal inhoudskategorieën, in het geneel van het tijd- 
se ri genomen. We hebben r d h · · d . ee s oger gewezen op het kommun1kat1eproces, 
en e feedback die er optreedt. Omdat we het tijdschrift als een geheel 
geanalyseerd h7~ben, moeten we daar ook oog voor hebben. Een proces veron 
derstelt n~mel1Jk een evolu~ie (4). We hebben er reeds op gewezen, er is 
een evolutie waar te nemen in het aantal artikels dat per jaargang wordt 
opgenomen. Toen stelden we ook dat er een evolutie naar de inhoud vaststel 
baar is_(~). Di~ zullen we hier dan ook illustreren door een opdeling in de 
kategorieen per Jaargang te maken. In laatste instantie zullen we ook de 
verschillende thema's, zoals weergegeven in de.inhoudskategorieën, in hun 
onderlinge samenhang bekijken. 

Voor we aanvangen met het verslag van de analyse, z1Jn twee opmerkingen 
noodzakelijk. De hieronder weergegeven analyse steunt op analyse-eenheden 
die op teksten gebaseerd zijn, en.,samengenomen in inhoudskategorieën. Deze 
teksten moeten worden onderscheiden van de artikels. We bedoelen hiermee 
het volgende. In "Grondslagen" komt het meermaals voor dat er in verschil 
lende achtereenvolgende nummers artikels voorkomen die over éénzelfde 
onderwerp handelen, en geschreven zijn door eenzelfde auteur (6). Omwille 
van deze kenmerken hebben we deze artikels samengenomen tot een tekst. Hier 
bij moet'men de omschrijving van artikels die we hogerop gebruikt hebben, 
niet uit het oog verliezen. Toen gebruikten we deze werkdefinitie: "de af 
gesloten eenheid, bepaald door het.~nderwerp_en de auteur, in ~én nummer van 
het tijdschrift~. Het geb~uikte c1Jfe~mater1aal kan dan ook niet_vergeleken 
worden met het cijfermateriaal dat we in voorgaande analyse gebruikten. 

Daarnaast 
gebaseerd 
gemeten. 
niet alle 

'llen we er nog op wijzen dat het hier gebruikte cijfermateriaal 
~1 · het aantal teksten en de oppervlakte ervan, in centimeters 
18 op · · vatbaar voor diskussie, al is het maar omdat 
Nu is deze werkw1Jze teksten afgedrukt worden met eenzelfde lettertype. Daartegenover 
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willen we stellen dat het . . 
weer te geven van de hier niet gaat ome 
de onderlinge verhoud~pgenomen thema's, maar ::1zeer eksakte rangschikking 
Hierdoor doet de gebru~~~n, door een bepaalde ord~mveen bee;~ te geven van 
het onderzoek e meet-methode geen fb kan groo~aan te geven. • 8 reu aan de relevantie van 

(3) Kategorieën. In deze 1 ----------~ .. ana yse hebb aantal kategorieen, die verwi. en we de teksten samengenomen in een 
komen in "Grondslagen". DezeJ~~:m:~ar bepaalde thema's, zoals ze aan bod 
de behandelde materie in de teks s hebben we afgeleid uit de aard van 
bouwd aan de hand van de aan ebo~en. We hebben aldus de kategorieën opge 
analyse-eenheden. De omsch ~ .. en teksten. Deze vormen hier dan ook de 
de hand van de inhoud ervan riJ~ing\:van de kategorieën wordt opgesteld aan 
kategorie (die kan gelden aÎ da~~t_e~n korte algemene .typering van de 
van de teksten in hun geheels e tnit~e) geven we dan ook een beschrijving 
kategorie. Op deze wijze h' zoa s die worden opgenomen in de betrokken 
boodschap van "Grondslag 11ope~_we ~~n algemene inhoudsbeschrijving van de 
door deze indeling van denb. ierbi~ zouden we dit nog willen opmerken: 
scheefgetrokken beeld e doodschap in kategorieën, kan het zijn dat een 

van eze boodschap wordt k I d k t gorisering wordt nameli.k · . ver regen. n eze a e- 
volgorde van de tekste J geen_rekening gehouden met de chronologische 
biJ'lage III d . h dn t• Om hieraan te verhelpen hebben we dan ook in 

e in au s afel van het blad opgenomen (7). 

Het verslag van_de inh~udsanalyse van "Grondslagen" willen we aanvangen 
met enkele rubr1eken_d1e als dusdanig werden opgegeven door het tijdschrift 
z~lf. Het betreft h1er_meer bepaald de rubrieken "Overzicht" "Boekbespre 
k:ngen" en "Uit de persll. Deze laatste is een vrij kleine rubriek waarin 
citate~ _en ui treksels uit de internationale (dagblad)pers aan bod komen. 
Deze z1Jn louter bedoeld als illustratief materiaal, en moeten alleszins 
beoordeeld worden in samenhang met die teksten die er onmiddeO.ijk OOJ\.• 
voorafgaan, of er op volgen. 

In de rubriek "Boekbesprekingen" gaat de aandacht vooral naar de bespreking 
van recent verschenen studies over de geschiedenis van.het syndicalisme en 
het anarchisme in Frankrijk. Daarnaast worden ook recente werken besproken 
van anarchistische auteurs (als bv. de Ligt en Chr. Cornelissen). De rode 
draad door deze rubriek is wel de arbeidersbeweging. Naast een korte in 
houd van de besproken werken bevatten deze boekbesprekingen ook beschouwingen 
over de besproken gebeurtenissen vanuit het anarcho-syndicalistische per 
spektief en kritiek of aanvullingen op de stellingen van de auteur. 

Ten derde is er de rubriek "Overzicht". Deze neemt een veel grotere plaats 
in dan de twee vorige. Deze rubriek kan tot op zekere hoogte beschouwd 
worden als een editoriaal van "Grondslagen". Tot op zekere hoogte maar, 
daar deze rubriek niet steeds weerkeert. De aandacht wordt hier voornamelijk 
toegespitst op de politieke aktualiteit, in die zin dat recente politieke 
ontwikkelingen geanalyseerd worden vanuit een lange termijn-perspektief. 
Deze analyses van bepaalde politieke g~beurtenissen wijzen d~n ook op d~ sa 
menhang tussen verschillende gebeurten1ssen_(op wereldvlak) 1n s~nchronisch 
en in diachronisch perspektief. H~t gaat hier dan ook om een duidende 
analyse van de politieke gebeurtenissen. De voornaamste auteur van deze 
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rubriek is A. Lehning H". 
d b • • iJ analyse t d van e ar eidersbeweging, en wi ·ster e gebeu~tenissen vanuit de positie 

een aandeel hebben in dez b J op de verschillende belangengroepen die 
d b • k e ge eurteni H • eze ru rie als een edit . 1 . ssen. et is om deze reden dat we 
standpuntbepaling van eenoriaad wil~en omschrijven: het betreft hier een 
cho-syndicalistische bewe ~an e leidende figuren van de Nederlandse anar 
nissen wordt er ook op ge~ing. NaaSt de duidende analyse van de gebeurte 
anarchistische positie dezen ~elke d~ mogelijkheden zijn om, vanuit 
de artikels van Lehnin~ wez~tge eurtenissen verder te beïnvloeden. Naast 
dienst"_ van de IAA. or ook een maal gebruik gemaakt van de "pers- 

Deze artikels zijn sterk ingegeven d 
Hoofdzakelijk wordt hier het k oor de maatschappelijke ontwikkelingen. 
geanalyseerd waarbi. d op amende fascisme in Duitsland en Oosterijk 
tie. Regelm~tig komi ekaandach~ word~ toegespitst op de sociaal-demokra- 
dreigingen 

O 
w 00 de SovJet:U~ie ter sprake, alsook de oorlogs- 

tussen Ch" p e~eldvlak naar_aanle1d1ng van het Zuidoostaziatisch konflikt 

l 
itnba ten apan. De buitenlandse politiek van de betrokken landen, 

voora wa e reft het onderw V d d · · ( ) d v lk b d . erp re e, en e pos i he of de onmacht van 
e O en on in verband met de oorlogsdreigU\.gen komen hier ook regelmatig 

ter sprake. ' 

~4) Aktualiteit. Na deze analyse van de enkele rubrieken die het tijdschrift 
'Gronds~a9.en" te~t, gaan we nu de aandacht richten op de verschillende 
kategorieen waarin de teksten samengenomen worden. Deze zijn van tweeërlei 
aard : naast meer konkreet gerichte kategorieën zijn er die kategorieën 
- het belangrijkste deel - met teksten van theoretische aard. De eerstge 
noemde kategorieën zullen eerst aan bod komen. 

De rubriek "Overzicht" moet nauw in samenhang gezien worden met de kategorie 
"Aktualiteit", en vormt er eigenlijk een onderdeel··van. In deze kategorie 
groepeerden we alle artikels die handelen over konkrete maatschappelijke 
gebeurtenissen. Deze worden, zoals ook in de rubriek "Overzicht", duidend 
geanalyseerd, tegenover de algemene .kontekst van de gebeurtenissen. Laatst 
genoemde rubriek kan beschouwd worden als de persoonlijk rubriek van Lehning, 
terwijl de kategorie "Aktualiteit" artikels groepeert van een groot aantal 
auteurs. Ook hier gaat de aandacht vooral naar de politieke ontwikkelingen, 
en in het bijzonder naar de positie van de sociaal-demokratie in deze 
gebeurtenissen. Twee thema's vallen onmiddelijk op: het opkomende fascisme 
en vooral de ontwikkelingen in Spanje. 

Niet alleen in Duitsland, maar ook in Uruguay, Oostenrijk, e.a. wordt de 
opkomst van fascistische parti~en van nabij_g~volgd. Daar~ij gaat de a~n 
dacht vooral naar de ontwikkeling en de positie van de sociaal-demokrat1sche 
en de communistische partijen in deze machtsstrijd. Hieruit wordt dan 
de vraag gesteld na9r de mogelijkheid om via de staat socialistische ver 
anderingen door te voeren, en zich t~gen_he~ fas7ism~ te verz~tten. Dit . 
kadert duidelijk in het anarcho-syndicalis!isch ide~e~go~d, die d~ ekon~mi-· 
sch olutie vooropstelt. Ook de verschillende militaire konflikten in 
de e revld kriJ·gen regelmatig aandacht (Saarland, ltaliaans-Abbisyns konflikt, •. ) 

were f · h t · · 1 · 0 k 1 · "k Ook deze worden gekoppeld aan het ascisme en e imperia isme. pmer e iJ 
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is wel dat fascisme hel . . dt emaal niet 1 gi_me w_or_ omschreven, maar. 1 as een totaal appart t 
t 1 t 

as b ype politiek re- 
pi a is Lsch maatschapp · 'b een ijzondere vorm v lJ estel. an regeren in een ka- 

Maar het is vooral het th . 
Dit is natuurlijk te verkelma SpanJe dat bijzonder veel aandacht kri·J·gt. 
S h aren door de b paanse anarc □-syndicalist zeer elangrijke positie die de 

men M "G en van het CNT FAI ne · aar ronds lagen" h h - in deze gebeurtenissen 1· n- . kk 1 · d -,;-~:.:::..:::.:::..:_:L:::'..!..! ec t er o k 1 wi e ingen e laatste verzet h o vee belang aan, daar deze ont- 
fascisme (8). De akties ~ aard vormen tegenover het overal opkomende 
Nederlandse arbeidersbewevg~n et CNT moeten als voorbeeld dienen voor de ing. 

Naast het geheel van de pol·t· k 
kiezingen, de opkomst van F~a~~oe ontwik~e~ingen: de ~e~schillende ver 
democraten, gaat ook heel v 1 ' de positie en de politiek van de sociaal 
CNT-FAI. Deze ontwikkelin ee aandacht naar de konkrete strijd van het . 
mag blijken uit het publi gen worden ~rouwens zeer kritisch gevolgd, zoals 
riaat van de IAA aan de C~;re~ van b(ieven dat het internationaal sekreta 
thema gehecht werd, mag ook ~l~~~de ~). Dat er heel veel belang aan dit 
eerste jaargang werd v 11 d" lJ ~~ uit volgend feit: Het nr.4 van de 

o e ig gewiJd aan dit onderwerp. 

Bij deze eerste groep kat · ·· éé egorieen van meer konkreet gerichte aard moeten we !~ :~~eid n naar voor _brengen; die hebben we "Biografieën" genoemd. Ter ge- 
g . van de verJaardag of het overlijden van enkele vooraanstaande 

a~archisten, werden enkele teksten aan hem gewijd. Zo zijn er eerbetui 
gingen ~eschreven ter gelegenheid van het overlijden van Malatesta, N. Machno 
en E. Muhsamm. Toen R. Roc~er (60 j.) en M. Nettlau (70 j )ja.r~IJ&l't1' had 
"Grondslagen" daar ook ekstra aandacht voor over. In deze

0

teksten g~at de 
aandacht vooral naar het belang van deze personen voor de anarchistische en 
anarcho-syndicalistische beweging. Ze werden geschreven door andere voor 
aanstaande anarchisten, die de beschreven personen van nabij kenden. 

(5) Theorievorming. Na dit overzicht van de konkreet-gerichte kategorieën, 
gaat ae aandacht nu gaan naar de theoretisch-gerichte kategorieën. Een 
eerste kategorie die hier aan bod komt, hebben we als "Theorievorming" 
bestempeld. Deze is de belangrijkste van het blad, niet alleen qua omvang, 
maar vooral qua inhoud. In deze kategorie worden die teksten gegroepeerd 
die, op wetenschappelijk niveau, een diepgaande analyse zijn van de uit 
gangspunten en principes van het anarcho-syndicalisme. De betekenis en de 
konkrete bruikbaarheid van deze principes en uitgangspunten worden hier 
grondig onderzocht. Het is hier belangrijk om te merken dat deze teksten 
de weergave zijn van een persoonlijke standpuntbepali~g, ~n ~us niet no~d 
zakelijk de opvattingen weergeeft van de ana~cho-syndica~istische beweging. 
Deze kategorie "theorievorming" kan opgesplitst worden in twee grote delen 
enerzijds bevat deze enkele te~sten va~ histo:ische leiders (10~, a~de:zijds 
recente theorievorming door leidende figuren in de anarcho-syndicalistische 
beweging Aan de hand van teksten van Bakoenin en Kropotkin wordt de his 
torische.diepgang van het anarcho-syndic~lisme aan ~ad gebracht. Zo werd 
een tekst van Kropotkin opgenomen over diens □~vattingen omtrent de vo~r: 
waarden om de sociale revolutie tot een goed einde te brengen. Bakoenin s 
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teksten handelen over dep ·t· 
t t h t os1 ie van het. d .. s aa , en se est de voorwa d . ln iv1du ten opzichte van de 

h t · d · • ar en waar in voor _e in 1vidu kan gegarandeerd een zo groot mogelijke vrijheid 
den citaten en een tekst opg worden. Van Clara Meyer-Wichmann wer 
als organisatievorm voor de en~me~ waarin het belang van het syndicalisme 
geschetst wordt. Deze tekstpri~cipes e~ de uitstraling van het anarchisme 
gepubliceerde teksten die oven dunnen niet los gezien worden van andere 
de persoonlijkheid van deze ert ezelfde problematiek handelen en waar ook 

au eurs aan bod komt (11). 
De teksten van R. Rocker A Leh · 
tweede subkategorie die~ h ning en A. Schapiro, vallen onder de 
eigenlijk een aktiepro ra~m ebben geschetst: Schapiro's tekst (12) vormt 
leving. Het is een an~l a voor de ek~nom1~che heropbouw van d~ samen 
volutie vanuit anar h ysed_van_de_ontw1kkelingsfasen van de sociale re- 

l R k L ch o-syn ical1stische positie bekeken. Maar het zijn voora oc er en e ning die z d. · · 
hebben voor "Grondslagen•t. eer gron a.qe theoretische b.i jdr aqen geleverd 

Lehning•~ t~ksten
11
handel~n o~er m~atschappelijke organisatie. Hier wordt 

het beg:~P Staat grondig uitgediept vanuit politiek oogpunt. Daarbij 
wordt bijzondere a~ndacht besteed aan de marxistische opvattingen dien 
aangaande •.. o~or middel van kritiek op de marxistische uitgangspunten, en 
een vergel1Jk1ng met anarchistische opvattingen in het verleden, komt hij 
zo tot een omschrijving van het staatsloze socialisme (13). Daarnaast 
gaat er aandacht naar de persoon van W. van Humboldt in de ontwikkelingen. 
van deze ideeën. Ook het radenstelsel als organisatiemodel voor de 
komende socialistische maatschappij wordt in zijn ontwikkeling onderzocht. 

Rocker's teksten daarentegen analyseren de maatschappelijke organisatie 
op ideologisch en kultureel vlak. Hij gaat zeer uitgebreid in op de 
betekenis van het nationalisme voor de arbeidersbeweging. Hierbij wordt 
de tegenstelling gemaakt met de opvattingen van de (Duitse) Sociaal-demo 
kratie op dit vlak. Ook het koncept "macht" wordt aan een grondig onder 
zoek onderworpen. Dit begrip wordt hier aanzien als een mot~r v~~ de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Bijzondere aandacht ga~t hierb1J ook 
naar het marxistische begrip 11Diktatuur van het prol~tariaattt. In een 
andere tekst analyseert hij de weerslag van de eenheidsstaat voor de 
kulturele ontwikkelingen van een volk. Waarbij hij dan probeert aan te 
tonen hoe deze organisatievorm een negatieve inv~oed heeft op de.kulturele 

t 'kk 1· · h t 11·cht van de verscheidenheid van de verschillende on wi e 1ngen 1n e 
sociale groepen (14). 

. . . zeer theoretische bijdragen worden dan op verschil- 
(6) ~!~~!~E!~9• Deze en eïllustreerd door andere teksten, die we in 
lend~ manieren aangevuld ... 9 hebben samengebundeld. Een eerste kategorie 
de hiernavolgende_katego~i~en Deze kategorie bevat teksten die niet afkomstig 
hierbij is "Boekui!rekse st. Zo worden de opvattingen van de akademische 

· · h · tische au eurs. d f· 1 
ZlJ~ van anarc is . A. Weber over de staat weergegeven, e : o- 
soc1ologen F. Opp~nheimer envri ·heid van[. dela Boétie, en de opvattingen 
sofische beschouw1nge~ over ~·ardi-Beckman over arbeidersbeweging en 
van socialisten als_Fis:he~ e~ 1amenleving. Het illustrerend en onder 
jongeren in een kap1talistisk~t=g~rie teksten staat hier voorop. 
steunend karakter van deze 
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Een belangrijke plaats wordt . 
d · 11 D d h . ingenomen d d k . ies · ~ aan act is hier sterk . oor e ategorie "Historische stu- 
dersbeweging. In het bijzond gerich~ op de geschiedenis van de arbei 
van het syndicalisme in het erl komen hier studies over de ontwikkelingen 
bod van het Franse syndicaliver eden aan bod. Zo komt de geschiedenis aan 
Amerikaanse International Wos~e, de eerste Engelse Arbeidersbeweging, de 
bewegin~ (in de l9de eeuw). rO~~s of the_Worl~ en de Belgische federatieve 
doorgelicht. Daarnaast gaat k d7_ontwikkelingen van de IAA worden grondig 
van Kropotkin's en Bakoenin' 00 btJ~ondere aandacht naar de ontwikkelingen 
dersbeweging. Deze worden is ~pva ~inge~ omtrent anarchisme en de arbei- 

n un historische kontekst onderzocht. 
In een voorlaatste kategorie w d 
opgenomen. In tegenstell' · tor en voornamelijk socio-ekonomische analyses 
vorming" dat meer fi' l if~g at d7 hoger aangehaalde kategorie "theorie- 

' aso isch gericht is t h t h' d' d lyses van konkrete maat h . . , gaa e ier om iepgaan e ana- 
hier voornameli 'k b se appeliJke fenomenen en problemen. Het betreft 
T lk dt dJ prak lemen waarmee de arbeidersklasse wordt gekonfronteerd. 
e -~~s wor an °0 , vanuit anarcho-syndicalistisch referentiekader, 

posi 18 genomen en alt~rnatieven naar voor geschoven. Bijzondere aandacht 
gaat na~r de pr~blematiek van de landbouw en de sociale positie van de boe 
ren. Dit moet in sa~~nhang gezien worden met het anarcho-syndicalistische 
standpunt dat_de stri~d tegen het kapitalisme een samenwerking tussen 
lano-. en fabrieksarbeiders noodzakelijk maakt. Ook het militarisme en het 
fascisme, alsook de problemen van het eenheidsfront van alle linkse krachten 
hiertegenover wordt grondig behandeld (15). De aard van deze fenomenen in 
een kapitalistische samenleving, en hierbij rekent men ook de Sovjet-Unie, 
komt hier vooral aan bod. 

Een laatste kategorie teksten vertolkt de standpunten die door de anarcho 
syndicalistische beweging als organisatie worden ingenomen. Niet alleen 
de standpunten van de IAA komen hier aan bod, maar ook deze van niet 
Nederlandse nationale verenigingen. Het zijn vooral kongresresoluties 
die men hier terug vindt. Deze handelen over konkrete problemen waarmee 
deze beweging wordt gekonfronteerd. Op te noemen zijn de resoluties 
betreffende het eenheidsfront en de positie van de arbeidersklasse ten op~ 
zichte van de oorlog. Daarnaast worden ook de opvattingen van de IAA 
opgenomen, zoals vertolkt in de resolutie van ~et vierde ko~gres omtrent 
d k · h problemen de visie van de Italiaanse anarchisten over het e e onomisc e , . . d t 

d t 1 1 d standpunten van het sekretar1aat van de IAA over e e ra ens e se en e d k "IAA" d 
voeren politiek. Deze kategorie hebben we an °0 genoem • 

(7) Samenhang. Na deze analyse van de inhoudskategorieën vant "~r~~~~lagen", 
· --------- · deze in hun onderlinge samenhang e e J.J en. 
is het nu de bedo~lin~ om 8 het eheel van het blad bekijken. Hiervoor 
In eerste instantie willen w esield. Per kategorie hebben we het_ aantal 
hebben we onderstaande ~abel op~ totale oppervlakte en de gemiddelde 
teksten samengesteld, hiervoo~ 0

1 ook het aandeel van de kategorie in het oppervlakte per tekst bereken ' ~ sonderverdeling in konkreet gerichte 
geheel van het blad. ~ovensta~nh: kategorieën wordt daarbij ook gehanteerd. 
kategorieën en theoretisch ge~icT ~ 1 4 De resultaten vindt men weer in a 8 • 
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TABEL 4 

kategorie aantal 
teksten 

totale 
oppervlakte 

(in cm2) 

gemiddelde 
oppervlakte 
(cm2/tekst) 

aandeel 
(in%) 

--------------------------------- 
Theorievorming 13 
Historische studies 

Socio-ekonomische 
analyses 

IAA 

Boekuitreksels 

20265,1 
10 16753,3 

12 

7 
6 

9699,1 

4379,7 

2717 ,o 

1558,9 

1675,3 

808,3 

625,4 

452,B 

21,5 

17,B 

10,3 

4,7 

2,9 

totaal 48 53814,2 1121,1 57,2 

- - - - - - - 
Aktualiteit (16) 

Boekbesprekingen 

Biografieën 

Uit de pers 

39 

9 

6 

6 

30452,3 

5955,4 

2974,3 

314,6 

780,8 

601,7 

495,7 
52,4 

32,3 

6,3 

3,2 

0,3 

totaal 60 39696,6 661,6 42,1 

----- -------------------------------------------------------- 
Uit_deze tabel kan men afleiden dat de nadruk gelegd wordt ~p theoretisch 
gerichte teksten. Hiervoor. dient men niet alleen rekening te houden met 
het aantal of het aandeel in de totale oppervlakte. Het is belangrijk 
om te wijzen naar de gemiddelde oppervlakte van deze teksten. De drie 
belangrijkste theoretische kategorieën bevatten samen 35 artikels, en dit 
beslaat bijna 50 % van de bedrukte oppervlakte. Als men alle konkreet 
~richte kategorieën hiertegenover stelt, dan bekomt men wel een hoger 
aantal teksten, maar tevens een .kleiner aandeel in de totale oppervlakte 
van "Grondslagen". Bekijkt men de gemiddelde oppervlakte van de teksten, 
dan wordt dit nog duidelijker. Theoretisch gerichte teksten zijn gemid 
deld dubbel zo lang als konkreet gerichte teksten. Dit illustreert ons 
inziens duidelijk waar de aandacht van het tijdschrift vooral op gericht 
is. Aan de theorie wordt meer diepgang gegeven door uitvoeriger in te 
gaan op de problematiek die in elk van de teksten aan bod komt. Dit be 
vestigt dan ook het theoretisch ~arakter van het tijdschrift. 

Desondanks ,wordt ook aan de kategorie "Aktualiteit" veel aandacht besteed. 
Als men enkel het aandeel in de totale oppervlakte bekijkt, is dit zelfs 
de belangrijkste kategorie. Di~ kan worden verklaar~ vanuit de o~vattingen 
van de anarcho-syndicalisten, die stellen dat om het doel ~e bereiken, de 
de konkrete vraagstukken die het leven stelt, onderzocht dienen te worden. 
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We hebben hier.~eeds uitvoerig op gewezen. Deze opvattingen verklaren 
ook d~ bela~griJke plaats die voorbehouden wordt aan konkreet gerichte 
theorievorming : de kategorieën "Historische studies" en "Socio-ekonomische 
analyses''. Deze beslaan namelijk meer dan 25 % van de totale oppervlakte 
van "Grondslag~n", en de behandelde onderwerpen worden diepgaand geana 
lyseerd, rekening houdend met het aantal teksten en de gemiddelde opper 
vlakte ervan. Dit bevestigt de indruk die men heeft bij het lezen van deze 
teksten. Deze opmerking geldt tevens voor de kategorie "Theorievorming". 

In tabel 5 hebben we de verdeling van de kategorieën over de verschil- 
lende jaargangen onderzocht. Dit moet ons toelaten om de evolutie waar te 
nemen in de inhoud van het tijdschrift. Hier ook hebben we de reeds .. 
beschreven metings-methode aangewend. Onze aandacht gaat hier voornameliJk 
naar het aantal teksten en het relatieve aandeel ervan in het totaal van elke 
jaargang. 

TABEL 5 

Jaargang I 

Theorievorming 

Historische 
studies 

Socio-ekonomische 
analyse 

IAA 

Boekuitreksels 

Aktualiteit 

Boekbesprekingen 

Biografisch 

Uit de pers 

4 

2 

l 

2 

7 
2 

2 

29 

15 

4,5 

6,9 

32,5 

7 
5 

--------------------------------- 

Jaargang II Jaargang III Jaargang IV 

2 15,6 3 17,6 4 11-,6 

2 16,1 4 18,2 2 21 

4 9,5 3 9 4 18,2 

2 2,5 2 5,8 1 3,2 

5 9,7 2 1,9 

- - - - - - - - - 
10 29,9 11 34,5 11 30,7 

3 9 3 9,6 

1 0,9 2 3,5 1 3,1 

3 0,5 3 0,8 

---------------- ----------- -------------- 
.. f eeft het aantal teksten per kategorie weer, het tweede 

Het eerste ciJ erg .. d 1 (in~) van de totale oppervlakte per 
cijfer verwijst naar het.aan ee ~ 
jaargang. 

· · t de toename in het aantal teksten (en dus 
Zoals we al gesteld hebben ;iJ~ame in de verscheidenheid. Maar er zijn 
in aantal artikels) op een oe 1 t~e te beoordelen. Zo is er de opmerke- . t · deze eva u .... . . • · " nog andere kri eria om . h t totaal van de kategorie "Theorievorming• 
lijke daling van het aandee~a~ndeekonkreet gerichte theoreti~che teks!en 
Dit gaat vooral ten gunste. .. "Historische studies" en "Socio-ekonom~sche 
samengenomen in de kate~or~ee~ t zoals mag blijken, vanaf de tweede Jaar~ 
analyses~. Deze evolutie egin' 

- 

ÎL 
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gang. Men mag dan ook 
geleverde kritiek -~annemen dat Lehn· . 
gorie aktualiteit ~ii~J~in beleid, die wel~~g~~k~:~~g gbehouhden heeft met de 
• d · een belangr· .k en esc reven. De kate- 
~: ~~~sf:~~~a~g.d Een verklaring hie~~ija~ndeel behouden in het totaal van 

. an acht voor de t . . is, naast wat reeds gesteld werd 
h1er_oo~ een e~olutie naar mee~n wikkel:ngen in Spanje. Desondanks is er' 
ons.inziens duidelijk uit de toe~:~:che1denheid waar te nemen. Dit blijkt 
g~rie.~anaf 1~33. Hoewel dit niet van het aantal teksten in deze kate 
h1erbiJ rekening houden met het th moet gerelativeerd worden. Men moet 
tekst hebben behandeld. emanummer "Spanje" (17), dat we als een 

Ten laatste hebben we dan 
hoofdzaak gericht werd Hnotgko~der7ocht naar welke landen de aandacht in 

h
. · • e riterium O d t k ier van zuiver geografisch . m e e sten samen te bundelen is 

alle teksten. Zuiver the□ et~ar~. Dit was natuurlijk niet bruikbaar voor 
een bepaald land hoewel dre isc e teksten handelen duidelijk niet over 

M t d 
' eze aan bod kan k · d , e eze teksten ·wordt in d omen 1n e gebruikte voorbeelden 

on erstaande tabel dan ook geen rekening gehouden: 

TABEL 6 

aantal 
teksten 

totale 
oppervlakte 

(in cm2) 

gemiddelde 
oppervlakte 
(cm2/tekst) 

aandeel 
(in%) 

- --------------------------------------------- 
Spanje 12 13208,8 1100, 7 14 

Duitsland 10 5243,l 524,3 5,6 

Sovjet-Unie 7 2302,5 328,9 2,4 

Frankrijk 5 6405,1 1281,D 6,8 

Italië 5 3233,1 646,6 3,4 

Azië 5 2873,8 574,8 3 

v.s. 4 4079,9 1019,9 4,3 

Nederland 4 3811,5 952,9 4 

Diverse (18) 9 5919,5 657,7 6,3 

------------------------------------------------------------------ 
Deze tabel illustreert wat we reeds bij de inhoudsbeschrijving ter sprake 
hebben gebracht. "Grondslagen" biedt bijzonder veel aandacht aan de bui 
tenlandse gebeurtenissen en ontwikkelingen, van welk niveau deze ook moge" 
zijn. De teksten opgenomen in deze tabel komen dan wel overwegend terug 
in de kategorie "aktualiteit"; nochtans kan dit niet als r.egel gesteld 
worden. Spanje, Duitsland en Frankrijk, landen met een sterke anarcho 
syndicalistische aanwezigheid, komen dan ook vaak aan bod. De bijzonde 
re aandacht voor Spanje hebben we reeds verklaard; voor Duitsland kan dit 
verklaard worden door te verwijzen naar het sterk opkomende fascisme. De 
hoge aanwezigheidsgraad van Frankrijk wordt verklaard door de aandacht 
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die vooral A. Schapiro aan de 
besteedt. geschiedenis van het Franse syndicalisme 

Î' t 

l 

We hebben reeds gewezen O d t, 
!AA en zijn leden t p. e 6 erke ~erichtheid van "Grondslagen" op de 
Eenzelfde vaststell~en,~e de oor~prong van de 'teksten hebben onderzocht. 
de aandacht dat het ~~-danho~k hier gemaakt worden, als we kijken naar 
gaat om landen m t iJ se rift bestee~aan geografische ruimten. Het 
om landen waa e s~~rke anarcho-s~nd1calistische aktiviteiten, en tevens 
rijke ont~ikk ~-vanui anarcho-synd1calistisch perspectief, ,tich belang 
Rusland de 

0
~ tngen v~o:doen: de gevolgen van de Sovjet-revolutie in 

, r ogsdre1g1ngen in het Verre-Oosten zijn daar voorbeelden 
van. 

(8) Konkluderend Ter f 1 ·t· ·11 · · k ---a~-------· as ui ing wi en we hier al enkele gevolgtrekkingen 
ma en, 18 ons moeten toelaten om het tijdschrift "Grondslagen" te typeren. 
De o~zet_van h~t blad, een theoretisch orgaan dat handelt over het anarcho 
syndicalisme, is ook af te leiden uit de inhoud. Deze inhoud bestaat uit 
ee~ komplekse ~oodschap, waarbij maatschappelijke problemen zowel op 
zu1ve: __ theoretisch als op konkreet gericht vlak diepgaand onderzocht worden. 
Materiele fa~toren worden, vanuit een theoretische positie onderzocht naar 
h~n relevant~e en hun betekenis in de konkrete maatschappelijke realiteit. 
D~~ gebeurt in relatie met de anarcho-syndicalistische doelstellingen. 
BiJzondere aandacht gaat hierbij naar die maatschappelijke evoluties die 
leiden naar toenemende machtsvorming en onderdrukking. Fascisme en arbei 
dersbeweging staan hier dan.ook centraal. De principiële uitgangspunten van 
het anarcho-syndicalisme worden theoretisch uitgediept, en getoetst aan 
de maatschappelijke realiteit. In dit proces spelen de Spaanse gebeurtenis 
sen een belangrijke rol. Ze worden van nabij gevolgd en de bruikbaarheid 
van de theoretische uitgangspunten in de strijd om de bevrijding uit de 
(ekonomische) onderdrukking, wordt hier onderzocht. Een bijzondere vorm 
van feedback treedt op bij de totstandkoming van het redaktioneel beleid. 
Deze wordt namelijk mede bepaald door de lezers van het blad, door kritiek 
dat uiteindelijk op de NSV-kongressen naar voor wordt gebracht. Ook dit 
kan men terugvinden in de inhoud van "Grondslagen". 

C. Grondslagen en het Anarcho-Syndicalisme 

(1) Inleiding. Hierboven hebben we de inhoud van het tijdschrift "Grond 
slagenii-6ësëiireven als een komplekse boodschap. Deze is opgebouwd op ba 
sis van de teksten die in de verschillende nummers van het blad opgenomen 
werden. Die boodschap handelt over een aantal facetten van de maatschap 
pelijke realiteit, in het bijzondere die facetten waarmee de revolutionaire 
arbeidersbeweging gekonfronteerd wer~~ Daarnaast hebbe~ we ook_gesteld dat 
dit tijdschrift in zijn maatschappeliJke kontekst (1) dient gesitueerd te 
worden Hierbij hebben we uiteengezet_,dat de socialistische beweging in 
het al~emeen na de eerste wereldoorlog in !en_krisissitu~tie verk!erde. In 
het bijzondere gold dit ook voor_de_anarchistische beweging, en dit n~ar 
aanleiding van de Sovjet-revol~t1e_1n Rusland. To!n ~wamen_er versc~il: 
lende groepen op die een vernieuwing voor het socialisme (in anarchistische 
zin) betekenden.' Ze stelden nieuwe middelen voorop om deze socialistische 
doeleinden te bereiken, middelen die aangepast waren aan de veranderde 
maatschappelijke omstandigheden. 
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Een van deze groepen radikali d . 
dicalisme. Zij wezen er toens~erde het ~yndicalisme tot een anarcho-syn- 
konden_bereikt worden via de in~ at_~e ideale~ va~ het anarchisme alleen 
de sociale revolutie te verw u~triele organisatie van de arbeiders. Om 
worden tot zelfaktie aldu ~zenlijken, dienen de arbeiders opgewekt te 
ook dat de arbeiders' de kas ~ta~~rcho-syndicalisten. Daarbij stelden ze 
van de produktie zelf te bp~ci ei en_rnoeten verwerven om de organisatie 
gegeven konkrete werkeli -k~e~~en. Dit ~on alleen gebeuren vanuit de 
basis van "Grondslage" J H ~ • Deze uitgangspunten liggen ook aan de 
tieve vernieuwin vannh~ e __ opzet_va~ het blad is dan ook een konstruk 
artikel van de h~nd van l vrl1Je_soc1al1srne te brengen. In een redaktioneel 

· ehn1ng, wordt dit opzet als volgt verwoord 
"Aan de h' t · b . is 0~1sche en theoretische grondslagen van deze 
eweging en_aan_de ekonomische en morele grondslagen van 

e~~ revo~ut1ona1re omwenteling der maatschappij zal dit 
t7Jdschr1ft ~n_de eerste plaats worden gewijd. Daarnaast 
e7sen de pol1t1ek~ekonomische gebeurtenissen hun over 
zicht, tevens de ontwikkelingen der arbeidersbeweging in 
het algemeen." (2) 

(2) ~~~!~~~· In het hiernavolgend onderzoek willen we de inhoud of de 
boodschap van dit blad toetsen aan de opzet ervan. Daarvoor hebben we ge 
steund op de hierboven geciteerde tekst, waarin Lehning de verschillende 
onderwerpen opsomt die hij in "Grondsla en" wilt aansnijden. Hierin kan 
men twee aspekten van het blad dit is, van de inhoud) onderkennen. Naast 
theoretisch gerichte onderwerpen is er ook plaats voor konkreet-gerichte 
onderwerpen. Deze tweedeling hebben we reeds toegelicht toen we een al 
gemene beschrijving gegeven hebben van de inhoud van de boodschap door 
"Grondslagen" verspreid. Nu is het volgens bovengeciteerde tekst 
Lehning's bedoeling om drie onderwerpen aan te snijden. Op hun beurt 
kunnen elk van deze onderwerpen opgesplitst in twee inhoudskategorieën, 
die we als volgt schematisch willen voorstellen: 

J
Theoretische grondslagen 

< 
Historische grondslagen 

aard 

IEkonomische grondslagen Morele grondslagen 

Theoretische 

Konkrete 
1 

Politiek-ekonomische gebeurtenissen 

- Ontwikkelingen der arbeidersbeweging 

Om de opzet van het blad te toetsen aan de inhoud ervan, zu~len we deze 
verschillende kategorieen opvullen. In concreto betekent dit dat we de 
verschillende teksten die het tijdschrift bevat, gaan indelen in de op 
gegeven kategorieën. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van dezelfde ana- 

1 h d 
Ls bi. J. het onderzoek naar de inhoud van "Grondslagen11 

(3). 
yse-een e en a · b · kt · h d k t · ·· 

T ll
. meten we opmerken dat de hier ge rui e in au sa egorieen 

er aanvu 1ng o . d 1 d geenszins met de vroeger gebruikte kunnen vergelehke~dworden,1hfodewe_. e 
gebruikte kriteria _ de inhoud van de analyse-een e1 - eze e ziJn. 
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De bedoeling is hier om t na e ga • 
onder~o:ht werden. Uit de inhou~~b~n ho~~e:re de gegeven onderwerpen 
tot u1~1ng. Nu hebben we de vraa schriJving van het blad komt dit reeds 
ge:ea~ise~~d. Uit Lehning's teksf ge~~eld i~ hoeverre het opzet werd 
oritair ZlJn (4). We hebbend bliJkt duidelijk welke onderwerpen pri- 
h 1 t. f aarom elke k t . un re a ie aandeel in het t t a egorie opgevuld en vervolgens 
we dezelfde meet-methode gebr~i:~l van~~ boodschap n~gegaa~. Hierbij hebben 

als biJ voorgaande inhoudsanalyse. 

(3) ~~~~g~~~~~~- Laten we eerst ov de verschillende kategorie" 0 ergaan ~at een bondige omschrijving van 
volgorde, zoals door Lehni~n.zel~ verwa:ring te vermijden hebben we de 
derwerp dat aan bod komt g t gebruikt, aangehouden. Het eerste on- 

. , omva de katego · .. "H' t · tische" grondslagen 1 d 
1 

rieen is arische" en "Theore- 
mengenomen, die op ~eernf_~ze ~atSte.kategorie hebben we de teksten sa 
theoretische uitgangs unt~nosofisch niveau handelen over de principes en 
"Theorievorming" diep . van het anarcho-syndicalisme. De kategorie 
grotendeels teruggevo~~e~n on~e eerSte anal~~e hebben opgebouwd, kan hier 
uitreksels en boekbes k_wor en. Tevens ZlJn er nu ook een aantal boek~ 
thema handelen C tprelingen op~enomen, voor zover dat ze over dat 

. · en raa staat hier dan ook de uitdieping van de ideolo- 
gie van het NSV. ~~ komen hier volgende problemen ter sprake: de staat 
en de ma~ts:h~ppeliJke o:ganisatievormen, het syndicalisme, de positie 
van het individu ten opzichte van dit geheel en vooral ten opzichte van de 
gemeenschap, en dergelijke. · · 

In de kategorie "Historische grondslagen" hebben we die teksten samen 
genomen die de ontwikkelingen van de arbeidersbeweging in het verleden 
a~al~seren. Zo_komt hier de historische diepgang van de anarcho-syndioa 
listische beweging aan bod. Tevens worden de figuren van historische 
en hedendaagse vooraanstaande anarchisten hierbij belicht. Tot slot 
worden ook boekbesprekingen, voor zover ze deze historiek tot thema 
hebben, in deze kategorie opgenomen. Het zijn voornamelijk het Franse 
Syndicalisme, de !AA, de figuren van Kropotkin en Bakoenin die hier ter 
sprake komen. · 

Het tweede onderwerp dat in Lehning's opzet aan bod zou moeten komen, 
hebben we opgesplitst in de volgende kategorieën. : "Ekonomische qrond 
slagen" en "Morele grondslagen". In beide kategorieën hebben de teksten 
de voorwaarden waaronder een revolutionaire omwenteling van de maatschappij 
tot een anarchistische samenleving kunnen leiden als thema. In tegen 
stelling tot de kategorie "Theoretische grondslagen", waarin de ,ideolo 
gische uitgangspunten van het anarcho-syndicalisme en het NSV principieel 
onderzocht worden handelt de kategorie "Ekonomische grondslagen" over 
de konkrete mogelijkheden om deze principes te verwezenlijken. In de hier 
opgenomen teksten steunt het betoog op de konkrete maatschappelijke 
realiteit. Hierbij dient men wel voor ogen te houden dat het begrip 
'1ekonomisch" binnen het anarcho-syndicalistisch gedachtengoed breed opgevat 
wordt. zo wordt dit althans tot uitdrukking_gebracht in de beginselverkla 
ring van deze beweging (5). In deze kategorie komen P:obl~me~ ter sprake 
die een bijzondere aandacht vergen van_de anarcho-syndical1stisch~ bewe 
ging. Tevens worden bepaalde alternatieven, zoa!s naar ~oor geschoven 
door andere politieke groeperingen, naar hun bruikbaarheid en hun beteke- 

nis onderzocht. 
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Daar waar in voorgaande kate or ... 
de gemeenschapsaspekten d g ieen de teksten voornameliJ'k handelen over 

dt 
. d k t , e groepsaspekt wor in e a egor ie "Morele en van de anarcho-syndicalisten 

besteed. De rol en de waard grondsla~en" meer aandacht aan het individu 
plooiing van de arbeiders wo:d~a~i:!n~icalism~_voor de individuele ont 
wordt er ook aandacht besteed aan d in het ~iJzonder belicht. Daarnaast 
sabotage van de ontwikkeling de be~ekenis van bepaalde akties als 
hier zijn opgenomen betreff van e sociale revolutie. De teksten die 

' en voorna 1 · ·k · aanstaande anarchisten. · me 1J citaten uit het werk van voor- 

Tot nu toe hebben we vier kate ... teksten theoretisch gericht . gor~een omschreven, waarvan de inhoud van de 
teksten met een meer kbnk ~s. _olgende twee kategorieën bevatten 
men met Lehning omschri· _ree 9

1
erichte inhoud. De eerste willen we, sa- 

, Jven a s "politiek ek · h b t · 11 

Deze kategorie omvat t k t - onomisc e ge eur enissen. 
De recente politiek e sken w~arvan het duidende karakter voorop staat. 

een e onomische gebeurte · d h" · h 
samenhang onderzocht H t . . nissen war en ier in un • e gaat hier niet louter om l d 
gebeurtenissen. Ook d . een vers ag van e . . e betekenis, de oorzaken en de gevolgen van deze 
ontwikkelin~en worden.bij de analyse betrokken. En hierbij is de positie 
van d~ .arbeidersbeweging van bijzonder belang. Telkenmale worden de 
m~geliJ~heden o~derz~cht die de arbeidersbeweging heeft om deze gebeurte 
nissen in gunstige zin (6) te beïnvloeden, of er tenminste aan deel te 
nemen. De kategorie "aktualiteit", zoals we die hierboven hebben opge 
bouwd, overlapt grotendeels deze kategorie. Dit betekent dat ook hier 
d~ t~ema's Spa~je, het opkomende fascisme, het militarisme en het impe 
ri~~isme, enz in hun aktuele ontwikkelingen een bijzondere aandacht 
kr i jqen, 

Een tweede konkreet-gerichte kategorie - het is tevens de laatste in het 
geheel - bundelt een aantal teksten waarin de aandacht voornamelijk naar 
de sociaal-demokratie gaat. Deze aandacht moet duidelijk in samenhang gezien 
worden met het opkomende fascisme, juist in die landen waar de sociaal 
democratie na de eerste wereldoorlog bijzonder sterk stond (7). De teksten 
in de kategorie "ontwikkelingen van de arbeidersbeweging" onderzoeken dan 
ook de middelen om het fenomeen fascisme een halt toe te roepen. Naast 
Spanje gaat de bijzondere aandacht dan ook voornamelijk naar Duitsland en 
Oostenrijk. In deze kategorie worden tevens bepaalde problemen, waarmee 
de Spaanse CNT op politiek of organisatorisch vlak gekonfronteerd wordt, 

nader onderzocht. 

(4) Samenhang. Na dit overzicht van de gehanteerde kategorieën willen we 
nu de-önaërIInge verhoudingen in het ~~heel van de boodscha~ ~ader be-. 
kijken. Maar eerst moeten we er op wiJzen dat deze kategorieen alleszins 
nauw bij elkaar aanleunen. Onderwerpe~ .die in een bepaa~~e k~tegori~ 
worden aangesneden, komen ook voor: ~iJ het sa~~ zeer ziJ~elings_- in de 
teksten opgenomen in andere ka~egorieen. Het_ziJn/oor~l E~onom7sche 
grondslagen", "politiek-ekonomisch~ gebeurtenissen ~~ Ontwikkelingen 
van de arbeidersbeweging" die qua 7nhoud zee: nauw biJ el~a~r staan. Het 
bleek niet mogelijk om zuivere of ideaal-typ7sche kategorieen o~ te bou 
wen, zonder een groot deel van de boodschap in een rest-~ategorie onder 
te brengen. We. hebben de teksten.dan ofokt ondergebrachtt in bepaadld~ kdate 
gorieën door, op kwalitatieve basis, a e gaan op wa overwegen in e 

tekst aan bod komt. 
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Om deze onderlinge verh d. 
· ht 1 · ·k ou anqen tu z ic e l.J weer te geven h bb ssen de verschillende kat • •· Deze moeten t ' e en we hier k egorieen over- 

gevolgtrekki~~=n ~=l~~~~e~mm:~levante inf~~ma:~: ::n~:!k~~}~~~n:nb:~ekend. 
Deze gegevens werden op dezelf~n ave~ de verschillende inhoudskategorieën 
In eerste.instantie werden de : :anier bekomen als bij voorgaande tabell~n. 
men weer in het eerste deel g g vens berekend per kategorie· deze vi·ndt 

d van Tabel 7 D ' naar on erwerp samengenomen· 
20 

d • aarna hebben we de kategorieën 
gesteld. ' wer het tweede deel van de tabel samen- 

TABEL 7 

kategorie aantal 
teksten 

totale 
oppervlakte 

(in cm2) 

-------------------- ------------------------------------------- 
Theoretische 
grondslagen 15 

Historische 
grondslagen 21 

Ekonomische 
grondslagen 21 

Morele 
grondslagen 

9 

Politiek-ekonomische 32 
gebeurtenissen 

Ontwikkelingen van 18 
de arbeidersbeweging 

gemiddelde 
oppervlakte 
(cm2/tekst) 

aandeel 
r (in ~~) 

10929,6 727,7 11,6 

22872,B 1089,2 24,3 

20098,3 957,0 21,3 

1255,2 139,5 1,3 

26711, 9 834,7 28,3 

8637,0 479,B 9,2 

------- - ------------------- ------- .--------------------------- 

t 
1 
t 
r 
! 
1 
t' 
1 ~: 
l 
t 
l 

! 
1 
l 

1 
t 
t 

l 

Onderwerp 1 

Onderwerp 2 

Onderwerp 3 (8) 

36 

30 

50 

33802,9 
21353,5 

35948,9 

938,9 

711,8 
706,9 

35,9 

22,6 

37,5 

- --------------------------- ------------------------------------------ 
Laten we in eerste instantie de algemene verhouding, zoals we deze in de 
onderwerpen terugvinden, bekijken. Zeer opvallend is de dominante aanwe 
zigheid van de theoretisch gerichte onderwerpen, die in totaal bijna 60 ~~ 
van de oppervlakte bestrijken. Dit is dan ook geheel binnen de verwachting 
en zoals we die hebben kunnen afleiden toen we de opzet van "Grondslagen" 
naar voor hebben gebracht. Desondanks wordt er veel plaats ingeruimd voor 
de behandeling van konkreet-gerichte onderwerpen, namelijk 37,5 %. Dit is 
eenzelfde patroon dat we reeds vastgesteld hebben bij de bespreking van de 
inhoud van dat tijdschrift. Als we de drie onderwerpen naast elkaar stel 
len, dan valt ook op dat de groep konkreet-gerichte teksten (onderwerp 3) 
zelfs het grootste aandeel in het totaal van het blad vormt. Nochtans moet 
dit gerelativeerd worden. Dit gebeurt door deze cijfers te vergelijken met 
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het aantal teksten en de lengt ( 
1 kt ) · . e zoals - . va_ e in rekening te nemen. Zo v voorgesteld in de gemiddelde opper- 

gerichte teksten het grootst b .. 1 alt het dan ook op dat aan de theoretisch 
gemiddeld_één derde langer, :n-~ean~ wordt gehecht. Deze teksten zijn 
dan ook diepgaander behandeld.· hier aangesneden onderwerpen worden hier 

Als we de verhoudingen tussen d . 
gaan, dan valt ook weer der 

1 
~.verschi~lend~ kategorieën onderling na- 

"Politiek-ekonomische gebeur~e~i~eve"dominantie op_van de kategorie 
veerd, als we verwijzen na h sen· Maar ook hier wordt dit gerelati 
geval komt duidelijk tot u~~- et aant~~ en de lengte van de teksten. In dat 
"Historische" en "Ek . h i~g dat b i jzonder veel aandacht gaat naar de 
Op de derde plaats k~~~m~sc ~ grondsl~gen (Kategorieën 2 en 3 uit de tabel). 
sen". Het kan enigzins an e kat~~ori~ _"Politiek-ekonomische gebeurtenis 
grondslagen" pas op d ~erwonderliJk l1Jken dat de kategorie "Theoretische 
dit stellen teg edvierde plaats w~rdt teruggevonden, zeker als we 

M h_enover e opzet om een in wezen theoretisch blad uit te 
g~vten. aart ier moet ook rekening gehouden worden met de ideologische 
ui gangspun en van het anar h d · 1 · · · · · . . c o-syn ica isme. Principes moeten namel1Jk 
ges~oeld ziJn op de konkrete maatschappelijke realiteit. Het is dan ook 
logisch dat deze princip d · · ... . es eer er geanalyseerd worden op historische en 
materiele b~s~s, en niet op louter ideële basis. De kategorie "Theoretische 
grondslagen is tevens slechts te onderscheiden van de kategorie "Historische 
~ronds~agen" door de abstraktiegraad, eerder dan door een wezenlijk verschil 
in de inhoud. W~ mogen dan ook stellen dat het relatief geringe aandeel 
van d~~e kategorie_binnen de lijn van de verwachtingen valt, zeker als we 
daarb1J er_aan herinneren dat geen enkele kategorie een ideaal-type vormt. 
Opvallend is ook het zeer lage aandeel van de kategorie "Morele grondsla 
gen". Twee argumenten kunnen dit nochtans verklaren. In eerste instantie 
is het nu zo dat er binnen het anarcho-syndicalistisch gedachtengoed minder 
aandacht besteed wordt aan dergelijke problematiek (als we dit louter filo 
sofisch\bekijken). Anderzijds moet er ook op gewezen worden dat de proble 
matiek, zoals ze in deze inhoudskategorie omvat wordt, regelmatig aan bod 
komt in andere kategorieën, al gebeurt dit soms zijdelings. : Laten we dit 
met een voorbeeld illustreren: een tekst van Wiardi-Beckman handelt over 
de opvoedende waarde van de syndicalistische strijd; door deze strijd, zo 
stelt de auteur, wordt een grotere solidariteit tussen de arbeiders opge 
bracht. Deze opvattingen worden ook weergevonden in een tekst van A. Scha 
piro over de ekonomische heropbouw van de samenleving door middel van de 
syndicalistische strijd (9). Een zelfde redenering kan ook toegepast 
worden voor de kategorie "Ontwikkelingen van de arbeidersbeweging". De 
opmerking van A. Berkman in de tekst "Waarde kameraad W." hebben we in deze 
laatste kategorie gerangschik~- Het handelt ~~oral over_de ont~ikkelingen 
in de Duitse sociaal-demoktatie (10). DergeliJke opmerkingen vindt men ook 
veelvuldig terug in de kategorie ''politiek-ekonomische gebeurtenissen". 

(5) Abstraktiegraad. Een opvallend kenmerk van deze inhoudskategorisering 
is dë-aäïënaê-ä5straktiegraad, in parallel met de opgegeven volgorde van 
de kategorieën, Deze kan zowel in de drie onderwe~pen als in d~ zes 
kategorieën onderkend worden. De hoogste-abstraktieg~a?.d komt in onderwerp 
1 aa b d zoals omschreven vallen deze twee kategorieen op wetenschap- 

pel
.~k 0• • te situeren. Het betoog wordt aan de hand van abstrakte 
1J niveau kt bl d.it; · · t k ar t gebouwd en handelt over abstra e pro emen, i is nie - on- 

gumen en op d · · k k t t h 1 · ·k krete problemen, die nochtans gebaseer zi~n op on ree maa se appe iJ e 
vr t kk Het betoog wordt dan ook geillustreerd aan de hand van 
vo~~6=e~de~n~egrepen uit de maatschappelijke werkelijkheid. Treffend voor- 
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beeld hierbij is Rocker' t k . s e st "St de eenheidsstaat voor dek lt aat en Kultuur" waarin debet k · d 
1 

. u urele t . k . e eru,s van 
van ~ samen eving wordt onderzochton w: kelingen van de diverse groepen 
den uit onder andere de Griekse en· D7t betoog is doorspekt met voorbeel- 

.. Romeinse kultuurgeschiedenis (11). 
BiJ onderwerp 2 worden de .d 1 . 
kt

. i eo ogische · · a 1eprogramma's. Hier is e d principes uitgewerkt in konkrete 
theorie en praktijk. Met anrd an ook een permanente wisselwerking tussen 

k t 
· ·· "E ere woorden · d a egorieen konomische" e "M , in e teksten opgenomen in de 

bruikbaarheid van de ideolo~· ~rele~ g~ondslagen betogen de auteurs de 
socio-èkonomisch vlak. Als ~~~r~ principes voor de konkrete strijd op 
Fernandez aanhalen (12). D h eeld kunnen we een tekst van V. Orobon 
in de revolutie. De auteurez~. andelt over de problematiek van de boeren 
leven verder gaat. Op zo wiJSt er~p dat zelfs tijdens een revolutie het 
draaiende worden gehouden.een ogenblik moet het produktieproces dan ook 

De laagste abstraktiegraad vindt .. aktuele gebeurtenissen vanuit d men_t~rug biJ onderwerp 3. Daar worden 
lyseerd. In deze teksten w _e positie ~an de arbeidersbeweging geana 
betrokken bij de anal ~Iden ook de eisen van de anarcho-syndicalisten 
(13) aangehaald worde~se •.. s voorbeeld kan hier ~en tekst van A. de Jong 

d N d 1 d 
. • HiJ analyseert het ekonomische herstelplan van 

e eer an se regering (1932) t lt d · d kt· . . , en se an de toenmalige ekonomische 
~r~.~k ie e~erziJds, de v~~spilling en de vernietiging van levensnoodza- 
e lJ e goe eren om de priJzen (kunstmatig) hoog te houden :anderzijds, 

tegenover de grote armoede tussen de (Nederlandse) arbeiders. 

(~) ~~~~!~9~E~~9: Deze verschillende elementen: de samenhang en de verhou 
dingen t~ssen de kategorie~n e~ de aangesneden onderwerpen onderling, de 
abstraktiegraad, de aanwezigheidsgraad, stellen ons in staat om de bood 
schap, zoals deze op komplekse wijze is samengesteld, nader te schetsen. 
Dit geeft ons tevens een aanduiding omtrent de opvattingen van de redaktie 
van "Grondslagen" over het redaktioneel beleid. We kunnen dan ook stellen 
dat dit beleid, dat ûitmondde in de boodschap dat "Grondslagen" heeft ver 
spreid, in overeenstemming te brengen met de opzet. Deze opzet, een bij 
zondere aandacht bieden aan de anarcho-syndicalistische beweging, wordt 
als volgt gekonkretiseerd. Deze beweging wordt, zowel op konkreet als op 
theoretisch vlak, in de maatschappelijke werkelijkheid benaderd. Vanuit 
deze - materialistische - benadering worden de uitgangspunten onderzocht en 
wordt hun betekenis belicht. Het ideeëngoed en de doelstellingen van het 
anarcho-syndicalisme worden.zo ook konkreet gesitueerd in maatschappelijke 
dimensie. Rekening houdend met deze konkrete werkelijkheid wordt dan ook 
het referentiekader uitgediept. Op deze wijze wordt dan ook de doelstelling 
van deze beweging - een vernieuwing te ~~tekenen voo: _het socialisme.~n 
meer bepaald het anarchisme - gedeeltel1Jk verwezenl1Jkt: Gedeelte~~Jk, 
want deze ultieme doelstelling moet ook, en vooral, vanuit de praktiJk van 
de dagelijkse arbeidsstrijd gebeuren. Maar in deze boodschap worden de 
verschillende aspekten van de anarcho-~yndicalistische bew~ging, zowel 
vanuit de praktijk als vanuit de.theorie, onderzoc~t en duidend verklaard .. 
Aldus wordt een theoretische basis voor de:e beweging opg~bouwd. En, vermits 
het t· ·d hri·ft gaat wordt een waaier van theoretische argumenten 

om een 1J se ' · 1 1 t · t · · verspreid die de doelstellingen - door een soc1a e revo u ie e verwezen- 
lijken_ een diepgaande stimulans kunnen geven. 
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beeld hierbij is Rocker' t 
h 

. d s ekst "St de een ei sstaat voor de kult 1 aat en Kul tuur" waar i, n de b t k • 
d l 

• ure e ont • k . e e eru,s van 
van e samen ev1ng wordt d w1 kelingen van d d' ·t d on erzocht 0. e iverse groepen 
den ui on er andere de Griekse en R ~t betoog is doorspekt met voorbeel- 

.. omeinse kultuurgeschiedenis (11). 
B1J onderwerp 2 wordend 'd . 
kt

. ' e 1 eologisch . . a ie~rogramma s. Hier is er d e principes uitgewerkt in konkrete 
theorie en praktijk. Met ande an ook een permanente wisselwerking tussen 
k t 

· .. " re woord · a egor1een Ekonomische" en "M en, in de teksten opgenomen in de 
b 

. kb h . d orele" d 1 rui aar ei van de ideolo . h . g:on sagen betogen de auteurs de 
socio-èkonomisch vlak. Alsg~~~r~ principes voor de konkrete strijd op 
Fernandez aanhalen (12). D h eeld kunnen we een tekst van V. Orobon 
in de revolutie. De auteurez~. :ndelt over de problematiek van de boeren 
leven verder gaat. Op zo eeWlJs er~p dat zelfs tijdens een revolutie het 
draaiende worden gehouden. n ogenblik moet het produktieproces dan ook 

De laagste abstraktiegraad vindt m .. aktuele gebeUrtenissen vanuit d en_t~rug biJ onderwerp 3. Daar worden 
lyseerd. In deze tekst de positie ~an de arbeidersbeweging geana 
betrokken bij de analy en w~~ en ook de eisen van de anarcho-syndicalisten 
(13) aangehaald wordense.H .. s voorbeeld kan hier een tekst van A. de Jong 
de Nederlandse reg • • (l~~Z)nalyseert het ekonomische herstelplan van 
produktie ene . 'dering .' ~n stelt dan de toenmalige ekonomische 
k 

1
. 'k d rziJ s, de v~~spill1ng en de vernietiging van levensnoodza- 

te iJ e goe eren om de pr1Jzen (kunstmatig) hoog te houden .anderzijds, 
egenover de grote armoede tussen de (Nederlandse) arbèiders. 

(~) ~~~~!~~~E~~~-· Deze v~r~chillende elementen: de samenhang en de verhou 
dingen t~ssen de kategorie~n e~ de aangesneden onderwerpen onderling, de 
abstraktiegraad, de aanwezigheidsgraad, stellen ons in staat om de bood 
s~hap, zoals deze op komplekse wijze is samengesteld, nader te schetsen. 
Dit geeft ons tevens een aanduiding omtrent de opvattingen van de redaktie 
van "Grondslagen" over het redaktioneel beleid. We kunnen dan ook stellen 
dat dit beleid, dat üitmondde in de boodschap dat "Grondslagen" heeft ver 
spreid, in overeenstemming te brengen met de opzet. Deze opzet, een bij 
zondere aandacht bieden aan de anarcho-syndicalistische beweging, wordt 
als volgt gekonkretiseerd. Deze beweging wordt, zowel op konkreet als op 
theoretisch vlak, in de maatschappelijke werkelijkheid benaderd. Vanuit 
deze - materialistische - benadering worden de uitgangspunten onderzocht en 
wordt hun betekenis belicht. Het idèeëngoed en de doelstellingen van het 
anarcho-syndicalisme worden.zo ook konkreet gesitueerd in maatschappelijke 
dimensie. Rekening houdend met deze konkrete werkelijkheid wordt dan ook 
het referentiekader uitgediept. Op deze wijze wordt dan ook de doelstelling 
van deze beweging - een vernieuwing te ~~tekenen voo~ _het socialisme_~n 
meer bepaald het anarchisme - gedeelteliJk verwezenliJkt: Gedeelte~~Jk, 
want deze ultieme doelstelling moet ook, en vooral, vanuit de praktiJk van 
de dagelijkse arbeidsstrijd gebeuren. Maar in deze boodschap worden de 
verschillende aspekten van de anarcho-~yndicalistische bew~ging, zowel 
vanuit de praktijk als vanuit de_theorie, onderzoc~t en duidend verklaard •. 
Aldus wordt een theoretische basis voor de~e beweging opg~bouwd. En, vermits 
het om een tijdschrift gaat, wordt een waaier ~an theoreti~che argumenten_ 
verspreid die de doelstellingen - door een sociale revolutie te verwezen- 
lijken_ een diepgaande stimulans kunnen geven. 
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kenmerkend voor dit anarchistis h . . . . . . .. risme brengt tevens d c ant1-m1l1tar1sme (3). Dit ant1-m1l1ta- 
van de strijd tegen~=~:: ~r a~archis~isch thema naar voor, namelijk dat 
het militarisme en de oorlpitalisme, .~1~ de bestaansvoorwaarde vormt voor 
onmiddellijk uitvlo . 1 og. _DaarbiJ 1s het thema van de staat ook een 
van de diskussie spei~: van dit a~t~-kapitalisme (4). Binnen het geheel 
ten opzichte van deee ook de positie en de persoon van het vrije individu, 

gemeenschap, een zeer centrale rol. 

~~t f~~e~! van !deologische opvattingen verleent een sterke kulturele 
1 en ~-e~. a~n e anarchisten, wat ook tot uiting gebracht wordt in de 
~nare 18 ~se e pe:~· Deze kulturele identiteit wordt tevens ook bepaald 
koord~:n evensstiJl dat afwijkt van de gangbare kultuurpatronen (5). Men 
an dil voornamel~jk terugvinden in de standpunten die worden ingenomen ten 

vo~rhe e ~a~ _de direk~~ aktie van onderdrukten, en de aktieve solidariteit 
~e un s riJd. De t1Jdschriften weerspiegelen deze aktieve solidariteit 
1~ de vorm van oproepen tot steun voor stakers dienstweigeraars, en anderen 
die het slachtoffer zijn van hun principes. ' 

Al deze (diskussie)thema's vormen zo de rode draad doorheen de berichtgeving 
~n de boodsch~ppe~ _die door de anarchistische pers verspreid worden. Nu 
is het ook du1del1Jk dat de diverse stromingen, eh hun tijdschriften, andere 
accenten gelegd_hebben, en andere gevolgtrekkingen gemaakt. Binnen het al 
gemeen referentiekader - 'het' anarchisme - gebeurde het zelfs dat de 
standpunten soms diametraal tegenover elkaar stonden. Het uiteindelijke 
doel mocht dan nog gelijk zijn, de opvattingen en de taktiek van de 
konkrete strijd liepen soms ver uit elkaar. Voor zover we dit schematisch 
kunnen voorstellen, komt dit neer op een tegenstelling tussen individueel 
anarchisme en sociaal anarchisme. Op dit kunstmatig (6) kontinuüm kunnen 
we nu "Grondslagen" situeren als de uitdrukking van een sterk doorgedreven 
sociaal anarchisme. Dit willen we met enkele andere tijdschriften, die 
allen een bepaalde vernieuwing hebben betekent voor het Nederlandse anar 
chisme gedurende het interbellum. 

(3) Vergelijking. Het ziJn vooral groepjes jongeren die zich toenertijd 
als individüëië-anarchisten geprofileerd hebben. Men vindt hen voornamelijk 
terug rond de tijdschriften "Alarm" en "De Moker" in de jaren '20 en rond 
de tweede "Alarm" in 1932-33. Zoals gezegd hebben ze steeds de vakbeweging, 
en ook het NSV, als een ondoeltreffend middel omschreven om het kapitalisme 
te bestrijden~(7). Volgens hen getuigt ook het syndicalisme een reformis 
tisch karakter door een zekere waarde te hechten aan de (dagelijkse) loon 
strijd. Als alternatief stellen ze de bedrijfsbezetting voorop, als een 
individuele daad van samenwerkende mensen. Zoals men ziet staat dit stand 
punt alleen al volledig tegenover de door "Grondslagen" ingenomen standpun 
ten ·vergelijken we de inhoud van "Alarm" en "Grondslagen" (voor de jaar 
gan~ 1932) dan kan men wel meer dan één punt van overeenkomst aanduiden. 
Ook in !!Alarm" gaat de aandacht voo: de buitenlan~~e gebeurtenisse~ ~ooral 
naar Duitsland en Spanje. En ook hier wordt er biJzonder felle kritiek 
geleverd op de sociaal-demokratische partijen, _vooral wat ~etreft hun.h~u 
din · h t verzet en de strijd tegen het fascisme. Maar in tegenstelling 
totg"~n ~ 1 en" wordt er ook vrij veel kritiek geleverd op de CNT-FAI, die 
zich v~~Î ~ea~eel met politiek en niet met daadwerkelijke akties bezighoudt. 
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Daarnaast gaat er, net als in h t N .. militaire konflikten in de w ~d SV-tiJdschrift, ook veel aandacht naar 
slagen", wordt ook hier plaa~re. · H~ewel in mindere mate dan en "Grond 
vooral een uitdieping van de ~Ningeruimd VOO: theo:ievorming. Het betreft 
ting. "Alarm" heeft tev ~em en Eet" filosofie en de bedrijfsbezet- 
sen. Naast een ekonomis~~= ~ee _aandacht voor de binnenlandse gebeurtenis- 
over (individuele) akties roniek, handelt de berichtgeving voornamelijk 
dienstweigeren (8) onder van we~~lozen en stakers, bedrijfsbezetting en 
slagen" ' werpen 18 weinig of niet aan bod komen in "Grond- 

"De Arbeider'' hebben we om h . . . aandacht vooral toe ·t stc reven als een informatief weekblad waarin de 
gespi s wordt op de bin l d b t · D verslaggeving hierover h d .. nen an se ge eur enissen. e 

d
. t . an elt voornamel1Jk over stakingen en akties van 
iens weigeraars. Nochtans kriJ" t k h t . "Grondslagen" "Al 

11 
• • g 00 e buitenland aandacht. Net als 

5 
. d e~ . ~rm, ZlJn het vooral de gebeurtenissen in Duitsland en 

panJe, en e militaire konflikten in Zuid-Oost Azië die hier centraal 
staan. Er komen tevens th t· h ' · · · . . eore isc e vragen aan bod waarbiJ niet alleen de 
maat~ch~p~lJstruktuur wordt onderzocht maar ook de'geestesgesteldheid van 
het individu. "De Arbe i d " t lt h · ' · · . . . er se ierbiJ dat er, om naar een anarchis- 
tische samen~ev1ng te streven, op beide vlakken moet gewerkt worden. In 
deze theoretische b~j~rag~n gaat de aandacht vooral naar de problemen van 
oorlog, geweld en militarisme. "De Arbeider" vertolkt vooral de stand 
punten van N~der~andse sociaal-anarchisten, zonder nochtans enige vorm van 
hechte organisatie voor te staan. Zij hechten in tegendeel veel meer 
belang aan de "ideële" propaganda voor het anarchisme (9). 

We hebben reeds gewezen op de belangrijke positie binnen de anarchistische 
pers dat wordt ingenomen door "Bevrijding". Vanwege diens karakter als 
~heoretisch blad, is deze goed vergelijkbaar met "Grondslagen". Net als 
in deze laatste worden in "Bevrijding" theoretische bijdragen ·afgewisseld 
met artikels over de recente maatschappelijke gebeurtenissen. In beide 
tijdschriften worden dezelfde ontwikkelingen even nadrukkelijk gevolgd. 
Maar daar waar "Grondslagen" vooral de problemen van de arbeiders in ekono 
mische organisaties benadrukt (de klassenstrijd), worden in "Bevrijding" 
meer de ethische vragen voor het individu in de gemeenschap gesteld. Dit 
vindt men ook terug in de theoretische bijdragen. Hier wordt vooral ver 
trokken van het anarchisme als levenshouding. Deze theoretische artikels 
handelen vooral over de problemen van het individu en over het fenomeen 
oorlog (B. De Ligt). Dit laatste wordt niet alleen als een struktureel, 
typisch kapitalistisch fenomeen aanzien, ook het individu krijgt hier een 
belangrijke rol toegemeten (10). 

Uit dit sumier inhoudsoverzicht van enkele anarchistische tijdschriften 
in het jaar 1932, blijkt duidelijk dat "Grondslagen" een bijzondere positie 
inneemt binnen de anarchistische pers. Deze positie komt vooral tot uiting 
in de ingenomen standpunten. Hierbij is.~et NSV-orgaan h~t e~ige dat vertrekt 
vanuit het perspektief van de klassenstriJd tegen het kapitalisme, en de 
betekenis ervan grondig onderzoekt. We kunnen dan ook stellen dat ''Grond 
slagen" het meest sociaal-anarchistisch gerichte tijdschrift is. De 
bijzondere positie.van "G:ond~la9en" komt tevens goed to~_uiting als we 
de verschillende anti-militaristische standpunten vergeliJken. De meeste 
tijdschriften benaderen het fenomeen oorlog als een zelfstandige grootheid, 
waartegen ze specifieke vormen van direkte aktie stimuleren. Het anarcho 
syndicalisme daarentegen, beschouwt de anti-militaristische strijd slechts 
als een onderdeel van de algemene ekonomische strijd tegen het kapitalisme 
(11). Het is ook belangrijk om er op te wijzen dat al deze anarchistische 
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tijdschriften hoofdzakelijk N d 1 ten komen. "Grondslagen" d ~ e~ andse anarchistische auteurs aan bod la 
van buitenlandse anarchisteaa~en egen g~eft veel ruimte vrij om de teksten 
langrijke dimensie om het k: l~tve:spreiden. Dit vormt dan ook een be 
gehele anarchistische ideeëna ida~ieve belang van "Grondslagen" voor het 

goe in Nederland te onderkennen. 

(4) Q~g~~!~~!!~eiatform. Zoals O k · . . . 
wordt er in "GrondsÏägen" e b"~ in de andere anarchistische periodieken 
Bij de bespreking van de en hiJzonder belang gehecht aan de ideologie. 
zen dat dit niet alleen e:~arc iStisc~e ~ers hebben we er toen ook op gewe 
funktie is een belan .. k kpropagandistische funktie heeft. Ook de kohesie 
form te zijn hebben geriJh. ~~merk van deze pers. Door een organisatie-plat 
sitie ingenomen op hantarctis_~sche tijdschriften steeds eenbelangerijke po- 

e ma er1ele vlak Het i d d t· "d h "ft d t individuen met eli ik.Lo . .. • s ron eze iJ se r i, en a 
MAER (l2) h bb g J pende ideeen elkaar terugvonden. In navolging van RA- 

ld e ~n wke er toen op gewezen dat dit een belangerijke rol heeft 
gespe~ voor e ~~tinuïteit van deze sociale beweging.Zuivere eksponenten 
van dit fenomeen ZlJn bladen als "Alarm" "D M k " "Al 11 (1932 33) "D V . . . . __ , e o er , nog eens arm 

- , e r1,1e Socialist", "De Arbeider", en dergelijke. 

De vraag ~an dan ook gesteld worden of ook "Grondslagen" een dergelijke soci 
ale fu~k~ie heef~ ve:~uld. Het antwoord moet, ons inzieas, gezocht worden in 
~e pos1~1e dat dit t7Jdschrift ingenomen heeft binnen het NSV. Vanuit zijn 
ideologisch referentiekader heeft het anarcho-syndicalisme steeds veel aan 
dacht besteed aan de uitbouw van een hechte organisatie (13). Dit komt trou 
wens veelvuldig aan bod in "Grondslagen" (14). Het is tevens mede hierdoor 
dat de anarcho-syndicalistische beweging meer is geweest dan een kortlevend 
groepje, stelt JOLL (15). Dit impliceert dan ook dat "Grondslagen", en dit 
geldt ook voor "De Syndicalist", strikt genomen dergelijke sociale funktie 
niet heeft vervuld. De geringe rol die Lehning aan propaganda via tijdschrif 
ten toekent, kan dit maar bevestigen (16) •. 

Nochtans kan dit niet absoluut gesteld worden. Deze kohesie-funktie van de 
anarchistische pers hebben we hoger een interne socialiserende funktie ge 
noemd. Nu mag men gerust stellen dat ook "Grondslagen" .een dergelijke funktie 
heeft vervuld, zij het enkel binnen een zeer specifieke beweging, het NSV. 
Bij de militanten van het NSV bestond, in de jaren'30, de behoefte om over 
de principes van het anarcho-syndicalisme te diskussiëren (17). Hierbij kan 
ook de behoefte om zich te scholèn zeker niet ontkent worden. Het is dan ook 
op dit vlak dat de betekenis van "Grondslagen" ons inziens moet gezocht worden. 
De specifieke boodschap van dit tijdschrift vormde een theoretische uitdieping 
van de beginselen die door de anarcho-syndicalistische beweging werden gedra 
gen. Hierdoor heeft het tijdschrift een bijdrage geleverd door de diskus- 
sie tussen de NSV-militanten te stimuleren. Op NSV-kongressen en in de ver 
schillende federaties mondde dit uit in meer geargumenteerde standpunten. 
Voor de militanten betekende dit tevens een belangerijke steun om hun strijd 
verder te verdedigen en te voeren. Op deze wijze heeft "Grondslagen" er toe 
bijgedragen, zij het misschien kleinschalig, de ideologische konsensus bin 
nen het NSV in stand te houden of zelfs te versterken. 

Dit moet wel nauw in samenhang gezien worden met ~e Syndicalist". Deze twee 
tijdschriften hebben voor het NSV een sterk komplementaire rol vervuld, gedu 
rende de jaren 1932-35. We hebben er daarnet al op gewezen, "Grondslagen11·is 
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ontstaan uit een behoefte om . . . . . 
grondig te kunnen disk ... over_de anarcho-syndicalistische principes 
daar "De Syndicalist" ~=sie:e~. Hi~rvoor was een speciaal orgaan nodig, 
geleid dat gedurend d w~inig ruimte kon bieden (18). Dit heeft er toe 
instantie v~orbeh d 8 8 Jaren '32-35, dit laatste tijdschrift in eerste 
voor het wereldku~~-en w~s voor de verslaggeving van de aktualitéit en 
In "Grondslagen" d ig ma en van de standpunten het NSV als organisatie. 
de auteurs O aarentege~ werden vo~ral de persoonlijke opvattingen van 
d . d pgdenomen. Overziet men de inhoud van 'De Syndicalist' gedurende eze peri□ e, an wordt d k 1 . - eze omp ementaire rol ook bevestigd. 

"Grondslagen" heeft du t 1 · · · · · b 1 -~k . s ne as de andere anarchistische t1Jdschriften, een 8 angeriJ e interne sociale funktie uitgeoefend. Deze heeft hier wel een 
ander karakter dan biJ. de and · d' k · · d t . t· ere perio ie en, Juist oma het NSV een hechte 
0:g~nisa ie.was. Het gaat hier meer om een socialisering binnen een spe- 
c~~1~~e soci~~e beweging, eerder dan om de sociale kohesie die andere anar 
c is :sche tiJdschriften onder de vorm van een organisatie-platform bewerk 
stelligd hebben. 

(5) ~~~~!~· Als me~ van vernieuwende tendenzen binnen het anarchisme spreekt, 
dan is_het.~ok nodig het bereik van anarchistische tijdschriften te onderzoe- · 
ken. _Hierb1J stelt zich vooral de vraag naar een nieuw publiek. Gedurende 
het interbellum, we hebben er al op gewezen, komt de anarchistische beweging 
langzaam aan in kontakt met nieuwe sociale groepen,-of liever, met sociale 
groepen die tot aan de eerste wereldoorlog geen publiek vormden voor het 
anarchisme. Tijdschriften als 'Alarm' en 'De Moker' hebben niet alleen jonge 
ren uit de arbeidersklasse bereikt; ook jongeren uit andere sociale strata, 
zoals de middenklasse, voelden zich tot deze beweging aangetrokken. Ten gevol 
ge van eksterne, strukturele omstandigheden, en ten gevolge van het soms sek 
taire karakter van deze tijdschriften, zijn deze groepen er uiteindelijk niet 
in geslaagd om blijvend kontakt te vinden met een nieuw publiek. Het tijd~ 
schrift "Bevrijding" daarentegen heeft wel een doorbraak betekent voor het 
anarchisme. Ten gevolge (onder meer) van zijn sterk ethische gerichtheid is 
dit tijdschrift er in geslaagd om nauwere kontakten aan te binden met hogere 
sociale klassen en intelektuele middens. 

Bekijken we de vernieuwingstendens zoals door het NSV uitgedrukt, dan kan men 
wel stellen dat "Grondslagen" er nauwelijks in geslaagd is om ook op het kon 
krete vlak een vernieuwing voor het anarchisme te betekenen. Deze uitspraak 
willen we als volgt argumenteren: kijken we naar de sociale samenstelling 
van het NSV (19), dan ziet men dat deze niet, of althans weinig, verschillend 
is van de sociale samenstelling van de anarchistische beweging kort na de 
eerste wereldoorlog (20). Houden we daarbij ook rekening met het dalende le 
denaantal van het NSV gedurende de jaren'30, en de dalende oplagecijfers van 
zowel "De Syndicalist" als ~an "Gron~slagen~• dan moet men wel stellen dat het 
anarcho-syndicalisme geen n1~uw_publ1~~ heeft kunnen warmma~en ~oor.~et ana 
rchistisch ideeëngoed. Ons 1nz1ens ziJn er twee faktoren die hierb1J een 
belemmerende invloed hebben gehad. eerst en vooral waren de socio-ekonomische 
omstandigheden in de jaren'30 zeer ongunstig voor een ekonomische strijdor 
ganisatie zoals het NSV, en dus ook voor de pers van een dergelijke beweging. 

Een andere faktor moeten we zoeken in de inhoud van "Grondslagen", bedoèld 
als een eksterne socialiserende funktie. Door voottdurend de nadruk te leg- 
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gen op het belang van industrï· . . 
chisme, had dit blad som . :1e organisaties van arbeiders voor het anar- 
groepen in de samenlevins w~in~g oog_voor de positie van andere sociale 
kingskracht voor ander g .. 0

1 
ood dit blad slechts een geringe aantrek 

politieke als op het e ~o~ia_e groepen dan arbeiders, en dit zowel op het 
zich dan ook duideli' . skocio ~Bgisc~~ ~lak• Hier onderscheidt "Grondslagen" 

J van evriJding11. 

(6) Konkluderend. "Grond 1 " -b~------d---- 8 agen heeft dus een biJ'zondere positie ingeno- 
men innen e anarchi t· h b . ezocht word s isc 8 eweging. Deze moet echter niet onmiddelijk 
aerdaad slec~~s~~ het k~nkret: _materiële vlak. Dit tijdschrift heeft in- 

h t h
. ·· en geringe biJdrage geleverd aan de ontwikkelingen van 

e anarc isme op het or · t . · . 
D 

ganisa arisch vlak, zoals we dit omschreven hebben. 
aarvoor was het teve 1 fh k 1· · · H t . d k e a an e iJk van, en teveel gericht op, het NSV. 

-~ :s a~ ~o vooral op het vlak van de ontwikkeling van het anarchistische 
i eee~~oe at de betekenis van "Grondslagen" moet gezocht worden. En dit in 
het biJzonder voor de periode 1920-1940. Door het geheel van strijdpunten 
v~n het anarchisme te integreren in een ekonomisch strijdprogramma heeft 
~it bl~d ~teeds :~n bij~onder standpunt ingenomen ten opzichte van' andere 
na~chis~is~he tiJdschriften. Daarbij moet ook gewezen worden op het inter 

nationalistische karakter van het blad: het liet vooral buitenlandse anar 
chistische auteurs in het Nederlands aan bod komen. 

E. Het tijdschrift GRONDSLAGEN: enkele konklusies 

(1) In dit hoofdstuk hebben we een poging ondernomen om het tijdschrift 
"Grondslagen" als een organisch geheel te benaderen. Hierbij hebben we 
zowel de materiële basis als de ideële basis ervan besproken. Dit tijd 
schrift biedt niet alleen een boodschap aan, namelijk de uitdieping van 
de ideologische principes van het anarcho-syndicalisme. Het is ook de 
materiële drager van deze boodschap. We hebben tevens gesteld dat men dit 
tijdschrift kan omschrijven als een onderdeel van een netwerk van relaties 
die in een welbepaalde sociale beweging kan bestaan hebben. Dit blad ver 
vulde welbepaalde sociale funkties in deze sociale beweging. 

In eerste instantie hebben we het bestaan van dit tijdschrift, de mate- 
riële basis, nader onderzocht. Toen hebben we er op gewezen dat het ont- 
staan is uit de behoefte van de militanten van het NSV om over een or- 
gaan te beschikken waarin uitvoerig over de ideologische uitgangspunten 
van hun beweging wordt ingegaan. Het blad verscheen eerst in januari 1932, 
met als opzet het anarcho-syndicalisme historisch en theoretisch te door 
lichten zonder de maatschappelijke realiteit daarbiJ'uit het oog te ver 
liezen.'uit die behoeftevan de militanten, en de opzet van het blad, kan 
men alvast een dubbele sociale funktie afleiden. Eerst en vooral is er een 
opvoedings- en scholingsfunkti:· H:t tijdschrift_i~ hier een kanaal dat de 
principes van het anarcho-syndicalisme aan de militanten van het NSV op 
diepgaande wijze bijbrengt. Tweedens is er tevens een diskussiefunktie te 
onderkennen. Door in te gaan op deze principes bood "Grondslagen" de mogelijk 
heid om binnen het NSV tot een diepere standpuntbepaling te komen. Hierbij 
dient men rekening te houden met het beslissingsproces binnen deze sociale 
beweging. Dit verloopt ~an ~~der n~ar boven, de milit~~ten spelen daarbij 
een zeer aktieve rol. Dit t1.Jdschrift heeft dan ook biJgedragen tot een 
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bredere diskussiebasis binnen het NSV. 

Gedurende zijn bestaan heft "G • •·i • t • e ronds lagen" steeds én een moe i.Li.jke finan- 
ere e pos i ie gestaan Dors k 1. . . ( eksemplaren) even ho· pron e 1Jk is de veronderstelde) oplage (2200 
blad vrij snel vers og_a~s het ~e?~naantal van het NSV. Nochtans kent het 
abonnees. Dit heef~r~1d1ngsmoe1l1Jk~~den, door een nijpend tekort aan 
tatie-tekort dat v 

1
1n ~rote mate biJgedragen tot het omvangrijke eksploi 

klaard door i .. 0 edig gedragen ~erd door het NSV. Dit~hebben we ver 
t t d ekW:Jzen op de zeer moeilijke ekonomische situatie, het diep- 
e~un van e r1sis in Nederland, in de periode dat het tijdschrift ver- 

se een •. De hogere moeilijkheidsgraad van het blad dat voortvloeit uit zijn 
theoretisch karakter k d b' · ' · f. . .. 

1 
an aar lJ geen afdoende verklaring geven voor deze 

inancie e P:0blemen. We hebben daarbij gewezen op het bijzondere karakter 
van deze_s~c1a~e beweging, dat gekenmerkt werd door een vrij hoge motivatie 
tot participatie vanwege de leden. Dat hèt NSV uiteindelijk de uitgave van 
"Grondslagen" h~eft ~~eten opgeven, is dan ook het gevolg van twee eksterne 
faktoren: de f1na~ciele moeilijkheden ten gevolge van de ekonomische kri 
sis, en de repressie door de overheid op de persoon van de redakteur, A. 
Lehning. 

Een belangerijke ekonomische funktie o~ makro-sociaal vlak kan, gezien de 
lage oplage, ook niet toegekend worde~ ... 'l1 Grondslagen". Dm mikro-sociaal 
vlak, voor het NSV, kan echter wel gesteld worden dat het tijdschrift een 
ekonomische belemmering van financiële aard betekende. Het NSV heeft name 
lijk steeds, en zonder aarzelen, de financiële tekorten gedragen. Dit 
heeft dan ongetwijfeld ook een rol gespeeld bij de beslissing om de uitgave 
stop te zetten. Hierbij dient men, zoals gezegd, rekening te houden met het 
bijzondere belang dat het NSV aan dit blad hechtte. Het redaktioneel be 
leid van "Grondslagen" had een sterk publieksgericht karakter. We hebben 
er op gewezen dat Lehning, na de eerste jaargang, rekening hield met de 
kritieken die op het NSV-kongres werden geformuleerd. We hebben er daar- 
bij op gewezen dat vanaf 1933 het blad (dat steeds eenzelfde omvang kende) 
inderdaad een groter aantal teksten bevatte. Men kan tevens een grotere 
verscheidenheid van onderwerpen vaststellen. Indien men de diskussie-funktie 
van het blad hierbij in rekening neemt, dan mag men wel stellen dat er een 
hoge mate van feedback aanwezig is. 

(2) Aan de hand van de techniek van de inhoudsanalyse hebben we de aard en 
de inhoud van de boodschap proberen vast te stellen. Deze is, in eerste 
instantie gericht op de uitgangspunten en principes van het anarcho-syndica 
lisme. Zo wordt er in verschillende teksten ingegaan op de historische 
groei van deze principes. Dit gebeurt door de personen en de bewegingen 
die hierbij een rol gespeeld hebben in hun historische kontekst te schetsen. 
Op deze wijze worden de historische achtergrond~n, of, om_het met Lehning te 
zeggen historische grondslagen, van deze beweging gevestigd. Het anarcho 
syndic~lisme heeft daarbij ste~d~ enkele fundamentele waa:d~n van een ka~i 
talistische samenleving aan kritiek onderworpen. 0eze kritieken worden in 
"Grondslagen" onderzochte~ wetensc~app~lijk gefundeer?· :en opzichte van 
de staat als maatschappeliJke organisatievorm, het kapitalisme als produk 
tiestelsel het nationalisme, het geweld en de machtsbeginselen .worden dan 
ook altern~tieven naar voorgeschoven ~n onderzocht, Deze steunen~~ het .. 
radenidee als organisatie -en produkti~~telsel om de grootst mogeliJke vriJ- 
heid van individu en gemeenschap te vriJwaren. 
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In tweede instantie wordt ook de . . . . 
sociologisch onderzoek ond maatschappel1Jke real1te1t aan een grondig 
wijze deze realiteit opgeb~~:~r~en. Dit om te ku~nen afleiden op welke 
dit heeft voor de versch"ll d s, ~oe deze funktioneert, en welke gevolgen 
In derde instantie wordti ~n e sociale groepen die er deel van uit maken. 
en politieke gebeurten· 00 aa~dacht besteed aan de toenmalige ekonomische 
die een toenemende ondis~en. _Hier gaat het vooral om die ontwikkelingen 
pen (de arbeiderskl . e) rukking betekenen voor individuen en sociale groe 
voornamelijk in ou·~s~e · Het opkomende fascisme overal ter wereld en 
vlak worden hier lts and' en de toenemende oorlogsdreigingen op wereld 
ook naar verzet bme ~ame ter sprake gebracht. Daarnaast gaat de aandacht 
zondere de Sp s ew

9
egingen tegen deze ontwikkelingen, en meer in het bij- 

aanse urgeroorlog. 

De maatsc~appijvisie die men in deze boodschap kan onderkennen is er een 
van konf'Li.kt.en van klass t · "d v · · · ' . . . ' ens r1J . oor het t Ljdschr Lf t 11Grondslagen'' wordt 
de kapl~al:~tische samenleving in allereerste instantie bepaald door haar 
pro~uktiewiJze. Deze heeft het ontstaan van - schematisch gesteld - twee 
sociale_klassen tot gevolg. Enerzijds is er de bevoorrechte klasse die het 
produktie-apparaat in eigen bezit heeft. Deze wordt in stand gehouden en 
beschermd door_een welbepaalde instelling - de staat - dat hiervoor zijn 
ge~eldsmonopolie aanwendt. Anderzijds is er een onderdrukte klasse - de ar 
beiders of_producenten - die zichzelf moeten verkopen om in leven te blij 
v~~- In dit proces van onderdrukking, want het is een dynamisch maatschap 
piJ~eeld~ spelen faktoren als centralisme, militarisme, opvoeding en 
nationalisme een belangrijke rol. Het is op deze laatste klasse dat 
"Grondslagen" rekent om een algehele bevrijding van de mensheid uit de 
ekonomische slavernij te bewerkstelligen en een anarchistische maatschappij 
na te streven. 

Deze boodschap is naar ziJn opbouw van komplekse aard. De diverse teksten 
die de boodschap samenstellen, verschaffen komplementaire informatie over 
de besproken en onderzochte problemen. Er is een permanente wisselwerking 
tussen de verschillende inhoudskategorieën waarin men de gehele boodschap 
kan onderverdelen. "Grondslagen" handelt dan ook niet alleen over de 
principes van het anarcho-syndicalisme. Het is ook een weerspiegeling van 
de materialistische uitgangspunten van dit ideeëngoed. 

Uit inhoud en aard van de boodschap kan men nu ook een funktie van dit tijd 
schrift afleiden. Men kan hier namelijk ook gewag maken van een kennis 
gevende of informatieve funktie. En het is hierop dat zowel de scholings 
als de diskussiefunktie steunen. Tot op zekere hoogte heeft de kennis 
gevende funktie ook nog een propagandistische waarde (dimensie). Deze 
laatste kan men onderkennen in de bijzondere aandacht van "Grondslagen" 
voor die landen of regio's waar de !AA in het bijzondere zijn aktiviteiten 
ontwikkelde. 

(3) We hebben er uiteindelijk op gewezen dat "Grondslagen" binnen de anar 
chistische pers een bijzondere positie_inneemt. ~iet allen_vers~re~dt dit 
tijdschrift een specifieke boodschap die een vernieuwende dimensie inhoudt 
voor het Nederlandse anarchisme. Daarbij neemt dit blad ook afstand van 
andere anarchistische tijdschriften door de be~ekenis van het anarchisme 
eksklusief in de ekonomische klassenstrijd te stellen. En ten derde vervult 
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"Grondslagen" in tegensteii· 
· d k h · ing tot and min er een o esie-funktie er~ anarchistische tijdschriften veel 

w d t . . voor de beweqm 1th ver, e eze iJdschriften al g, a ans daar waar en voor zo- 
s een organisatieplatform omschre~en hebben. 

Als we daarent~gen naar de ek t . 
kijken, dan heeft "Grondsla s..9rne sociale funktie van deze tijdschriften 
meer bepaald daar waar dezeg~n teenzelfde_ontwikkeling gekend. En dit is 
voor de idee naar nieuwe publ~:k:~etfunktie verva~ is in de propaganda 
daad, net als vele soortgel· .k t·. oe •. op materieel vlak heeft het inder 
"Bevrijding" geen b l i · diJ e iJdschriften en met uitzondering van 

' JVen e doorstromi vlak kunnen betekenen. Hist . h ngen van de vernieuwing op ideologisch 
strijdpunt van de jaren ,30 °~~sc ~~keken hebben deze tijdschriften hun 
kunnen verwezenliJ.ken D ' . striJd tegen het fascisme, inderdaad niet 

• aar is ook L h · d zich bewust van als h • . e runq, e redakteur van "Grondslagen" 
' 1J over de IAA stelt: 

" o k · · h n~~h ~etZ~J .:b~~n noch het fascisme kunnen tegenhouden, 
(in 

1 
api a isme ten gronde kunnen richten.11 

thaka, Essays en kommentaren 2, Baarn 1980, p. 137) 

Het belang van "Grondslaqe" h t gezocht word h t ~ v~or e Nederlands anarchisme moet dan ook 
internationa~~s~~ e k~a~itatieve v~~k. Het heeft namelijk, mede door zijn 
t . t sche visie, belangr1Jke teksten van buitenlandse anarchis- 
be~ ~n ~enhv~r aalde vorm_~ij het Nederlandse publiek gebracht. En tevens 

f
~le enf_e e een belangr1Jke vernieuwing voor het anarchistisme als sociale 
1 aso 1e. 

VOETNOTEN 

A. Eksterne analyse van Grondslagen 

(1) CURRAN J, GUREVITCH M, WOOLLACOTT J (e.d.) : 
vergelijk Mass-Communication and Society, London 1980, p.2-3 

(2) KEMME J : Massa-Communicatie: toekomstperspektieven 
in STAPPERS J G (~.d.) : Massa-Communicatie en Samenleving, Assen 1980, 
p.82-83 

(3) Vergelijk de bespreking van "De Syndicalist" in hoofdstuk 2, A 

(4) Propaganda heeft binnen de anarchistische beweging steeds een belang 
rijke plaats ingenomen. Het werd steeds gezien als het doelmatig ver 
spreiden van de ideeën. Zuiver anarchistische groepen hebben enkel 
propaganda gevoerd voor het ideële. Binnen het anarcho-syndicalisme 
gaat de aandacht daarentegen vooral naar de praktische propaganda. 
Hiervoor steunen ze op principes die al door Bakoenin werden ontwikkeld. 
Deze stelde dat de eerste stap en de hoofdvoorwaarde voor de totale 
bevrijding van het individu de ekonomische bevrijding is. Dit kan enkel 
gebeuren als de arbeiders zich i~ ekonomische organisaties verenigen. 
Door hun materiële levensomstandigheden ontbreekt het de arbeiders 
namelijk niet aan de realiteit van de socialistische wensen; het zijn 
enkel de gedachten ervan die ontbreken. Dit wordt belemmerd door voqr 
oordelen en onwetendheid. Onderwijs en propaganda zijn ontoerëJkend 
om dit te doorbreken. De arbeiders moeten eerst bevrijd worden 
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(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

van de druk van de arbeid. 
om alleen maar via de rakt'~et socialistisch gedachtengoed kan daar- 
Volgens het NSV is dep lJk van de arbeiders worden bijgebracht. 
strijd. De taak van dpropaganda dus ondergeschikt aan de ekonomische 
aanbiedt van waaruit k~ ero~aganda bestaat hierin, dat ze een theorie 
ziJn. n ree antwoorden op konkrete problemen mogelijk 

Vergelijk LEHNING A. An . 
in de bundel 'De Arb~id ~r~~~sme en Anarcho-syndicalisme. 

----'=-::.=.:::_!~r~i:J.J , Amsterdam 1976, p.27-45. 
Kongresverslag in De Syndi· 1. t . ca is, 25-10-1930. 
Een blad dat kortstondig verscheen i'n gewerkt heeft. 1929, waar A.H. Lehning aan mee- 

Kongresverslag in De Syndicalist, 1-11-1930. 

Oproep gepubliceerd in "De Syndicalist", 13-12-1930, 3 en 17-1-1931. 
In de eerste oproep st lt h tb e e estuur dat er moet gestreefd worden 
naar een oplage van 2250 eksemplaren, opdat het blad financieel leef 
baar zou zijn. 
De abonnementen komen van 

Gaswerkers VZOS 
Tramorganisatie "Ons Belang'' 
Federatie Metaalbewerkers 

Rotterdam 
Haarlem 

Pelers en meelbewerkers Wamerveer 
Synd. PAS Hengelo 

GSV Huizen · 
Federatie Bouwvakarbeiders 

260 eks. 
100 

60 
20 

440 
41 
20 

501 
15 

250 

(13-12-1930) 

(3-01-1931) 

761 (17-01-1931) 

Daarbij hebben een aantal federaties (5) geldelijke steun toegezegd. 
Na 17 januari zullen deze oproepen niet meer voorkomen in "De Syndicalist" 

(9) Bericht verschenen in "De Syndicalist" 13-12-1931. 
(10) BULTSMA Ven TUIN E vd: Het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, 

Amsterdam 1980, p.126. 
(11) Kongresverslag in De Syndicalist, 1-11-1930. 

(12) 

(13) 

(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

idem 
Schriftelijke mededeling Lehning. 
Kongresverslag, de Syndicalist 3-12-1932. 

De Syndicalist 13-2-1932. 
Schriftelijke mededeling Lehning. 
Polemieken met De Kadt, van het (socialistische~ maandblad "De Nieuwe 
Kern", in "Grondslagen", jaargang 3, nr.5-6 en Jaargang 4, nr.2. 
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(18) 

(19) 

(20) 

Ook de positieve reakt' 
k ae s die "Gro d 1 nummer, unnen hierop •. n sagen" ontving na het eerste . WlJZen De Jaargang 4, mei 1932 en in "D ~~ verschenen o.a. in "Bevrijding", 

e VriJe Socialist" nr 1325 9 
Kongresverslag in De Sy· d' 

1
. , • , maart 1932. 

n ica ist, 5-11-1932. 
Verslag bestuursvergade . . ring in De Syndicalist, 7-01-1933. 
Bestuursvergadering van 9_1_1 . 
Kollektieve abonnementen 1

933, verslag in De Syndicalist - 23-01-'33 
' op plaats geleverd: 

min. 50 eks 
100 
150 
200 
250 

(21) Jaarverslagen van het NSV _ 

f l 
0,9 
0,8 
□,7 
0,6 

1932-1935 

per abonnement i.p.v.:f'l,20 

(22) Kongresverslag in De Syndicalist, 1 en 8-02-1936 
(23) idem 

(24) Hij werd, op basis van z1Jn Duits paspoort, als buitenlander aanzien. 

(25) De Syndicalist 1-2-1936 

(26) enkel de vermelding, jaargang 4, nr.5-6, 1935 

(27) vermeld op p.136 van die jaargang 
(28) In 1939 zal A. De Jong in "De Syndicalist" van 3 juli nogmaals ZJ.Jn 

spijt uitdrukken dat het NSV niet over een diskussieorgaan beschikt om 
de diskussie over de Spaanse Revolutie ten gronde te kunnen voeren. 

(29) opgegeven in hoofdstuk 2, A, noot 20. 
(30) vergelijk BULTSMA Ven TUIN E vd, op.cit., p.116-123. 
(31) De inspanningen die men levert om, in soms moeilijke omstandigheden, 

naar vergaderingen te gaan, illustreren dit treffend. Zie bijvoorbeeld 
HARMSEN G, Blauwe en Rode Jeugd, Nijmegen 1975, hoofdstuk 7. 

(32) Kongresverslag in "De Syndicalist", 3-12-1932. 
( (33) o.a. VERSTRAETEN H : "Honderd jaar socialistische pers in België" in 

"Vlaams Marxistisch Tijdschrift", nr.4, maart 1985, p.60-74. 

(34) in hoofdstuk 2, A (2). 
(35) zie de biografie van Lehning, bijlage 2. 
(36) het Internationale Sekretariaat van de IAA was vanaf 1933 gevestigd in 

Madrid en daarna in Barcelona. 
(37) Een korte biografische schets van de voornaamste auteurs vindt men in 

bijlage 2. 
(38) Bij zeer geringe frekwentie zijn we overgegaan tot groepering van de 

auteurs in enkele kategorieën, om de tabel ~~et nodeloos lang te maken. 
Deze kategorieën willen we als volgt omschrJ.Jven . 
-A·. h' ti·sche theoretici: groepeert vooraanstaande namen uit de 

nare J.S • h b · t B k · geschiedenis van de anarchist1sc e eweging, me o.a. a oenJ.n, 
Kropotkin, Max Nettlau, A; Berkman, ••• 

(37*) Vergelijk □ORBURG, J e.a.·~ His ma~tei's voice, yes or no? 
- R.U. Groningen, 1974, P 16• 

1 
t,_ 
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(39) 

(38)-IAA: verzamelde kon res . 
sekretariaat, artikei resoluties, teksten van het internationale 

-Diversen : artikel s ov7rgenomen van de persdienst. 
nationale anarcho-=y~~~c:1~ ~'. meer beke~de militanten uit de inter 
overgenomen uit andere t· "dis his:he beweging; deze artikels zijn vaak 

. l.J se r if't en 
-Persdiensten : artikel · de IAA. s opgesteld door andere persdiensten dan die van 

Deze indeling gebeurde b . De kategorie SU/VS omva~P asis va~ _de na~ionaliteit van de auteurs. 
chisten in b 

11
. voornameliJk artikels van.Russische anar- 

den. Bij de!e t~~:~:hap, waarvan een groot de~l naar de VS immigreer- 
uitreksels end bi~gen

11
h7bben we geen rekening_gehouden met boek- 

rend karakter. e ru riek uit de pers", dit omwille van hun illustre- 

B. Interne analyse van Grondslagen 

(1) 

(2) 

LEHNING A in "Grondslagen" jaargang 1, nr.l, p.2 
KRIPPENDORF K: Content Analysis, an Introduction to its Methodology. 
Londen 1980, p.21. 

(3) ibidem, p.22-23 
(4) Proces wordt hier opgevat als een ontwikkelingsgang, zoals door het 

woordenboek Van Daele wordt beschreven. 
Van Daele : Groot woordenboek der Nederlandse taal, 1984, p.1934. 

(5) vergelijk hoofdstuk 3, A (5). 
(6) zie bv. ROCKER R in Grondslagen, jaargang 1, nr.l, nr.2 en nr.3. 

SCHAPIRD A in Grondslagen, jaargang 4, nr.l, nr.2, nr.3 en nr.4. 

(7) Deze inhoudstafel komt uit de heruitgave van 11Grondslagen", die werd 
verzorgd door E. van der Tuin, en uitgegeven bij de Anarchistische 
Uitgaven in Amsterdam~ Waar nodig hebben we, met de hand, enkele 
verbeteringen of aanvullingen aangebracht. 

(8) Vergelijk Grondslagen jaargang 3 nr.5-6, p.97 ev. 

(9) Vergelijk Grondslagen jaargang 4 nr.2-3. 
(10) Hiermee bedoelen we mensen die v66r de hier bestudeerde periode hun 

aktiviteiten ontwikkeld hebben. Ter herinnering : Bakoenin leefde 
tussen 1814 en 1876., Kropotkin tussen 1842 en 1921 en C. Meyer-Wich- 
mann tussen 1885 en 1922. 

(11) Deze hebben we, omwille van de uitgangspunten van deze analyse - de 
tekste als analyse-eenheid - in andere kategorieën genomen, zoals 
"historische studies". 

(12) In Grondslagen jaargang 1, nr.5. 

(13) In Grondslagen jaargang 2, nr.3-4. 

(14) Rocker's opvatting hieromtrent kunnen e~n nuttige_bijdr~ge leveren . 
voor de problematiek_van het omroepbeleid en de disku~sies over media 
impakt. Daar dit buiten het kader van deze verhandeling valt, kunnen 
we er ook niet op ingaan. 
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(15) 

(16) 
(17) 

(18) 

We willen er hier aan h . b . t erinneren dat d eweging s eeds de idee v h t e anarcho-syndicalistische 
sloot nochtans de prakti anh e eenheidsfront heeft aangewezen Dit 
1 d · se e sarnenwerki t · as e communisten niet u·t V . ng me andere politieke groepen 

enkele anarcho-syndicalist· • h ergelijk hiervoor de resoluties van 
jaargang 4, nr.5-6. isc e centrales, opgenomen in Grondslagen, 

Met inbegrip van de rubri· k O . e verzicht. 
Grondslagen, jaargang 1, nr.4• 

Met onder meer Polen/ Arge t. . ··;u Brittanië. n inie ruguay/Oostenrijk/Noorwegen/Groot- 

(8) 

\, 

,, 
( 

(9) 

C. Grondslagen en het anarcho-syndicalisme 

(1) Zie hoofdstukken 1 en 2. 

(2) In Grondslagen, jaargang 1, p.1-2. 
Met "deze bew · 11 b d 1 · eging e oe t Lehning de anarcho-syndicalistische beweging. 

(3) Verschillende artikels die één reeks vormen, hebben we dus als één tekst 
beschouwd. 

(4) Namelijk ten eerste "theoretische en historische grondslagen" ten 
tweede "Ekonomische en Morele grondslagen11 en ten derde "politiek 
ekonomische gebeurtenissen" en "ontwikkelingen van de arbeidersbewe- 
ging". 

(5) De politiekè dimensie komt hier aldus ook ter sprake, als zijnde onder 
geschikt aan de ekonomische dimensie. 

(6) Anarcho-syndicalistisch bekeken. 
(7) De IAA heeft, uit hoofde van zijn anti-parlementaire standpunten, steeds 

de sociaal-demokraten als een van de oorzaken voor het succes van 
aangewezen. Er wordt zeer vaak op gewezen dat het fascisme - als feno 
meen dat op ekonomische gronden stoelt - niet via parlement en verkie- 
zingen kan tegengehouden worden. · 
Met deze laatste volgorde bedoelen we die volgorde die ook in de geci 
teerde tekst '.van Lehning aan bod komt. Onderwerp 1 betreft dan ook de 
kategorieën "Theoretische" en "Historische grondslagen", onderwerp 2 
betreft "Ekonomische" en "Morele grondslagen" en onderwerp ,3 

11
Politiek 

ekonomische gebeurtenissen" en "Ontwikkelingen van de arbeidersbeweging". 

Wiardi Beckman in Grondslagen jaargang 2, nr.3-4. 
Schapiro in Grondsla~en jaargang 1, n;..5. Deze werd gerangschikt in 
de kategorie 11Ekonom1sche grondslagen. 

(10) in Grondslagen, jaargang 2, nr.lJ 

(11) in Grondslagen, jaargang 3, nr.5. 

(12) in Grondslagen, jaargang 1, nr.6. 
(13)'Moet het menschdom bezuinigen?' in Grondslagen, jaargang 1, nr.5 
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D. Grondslagen en de anarch· t· h - is 1sc e pers 

(1) Zie hoofdstuk 1, B. 

(2) 

(3) 

RAMAER H : Het anarchisme . N d Ook hi" · · t in e erland Rotterdam 1983, p.26-27. 
_J W:Js op de zeer belangrijke p~sitie die de anarchistische 

pers in dit proces heeft in k 1 · •k genomen. Tijdschriften vertoonden een 
o~mer e llJ e stabiliteit, vergeleken met de h' t· h ringen as dusdanig Hierd f d anarc is 1sc e groepe- 
verschillende stromingen z0

1
.0crh ungeer edn ze als centra waarrond de 

. groepeer en. 
vgl RAMAER H, op cit, p 24 

(4) Voor een uitgebreide 1 . . . . . d. ana yse en beschr1Jv~ng van het anarchistisch 
iscours, verwijzen we naar GUERIN D · Het anarchisme Amsterdam 

1981, p 11-38 . . ' 

(5) RAMAER H: op cit, p 18 
(6) E~n ~unst~~tig kontinuUm omdat, zoals reeds hoger geargumenteerd, er 

u1te1ndel1Jk slechts weinig verschil is tussen de twee polen ervan. 
Vergelijk Hoofdstuk 1, B (2). 

(7) Dergelijke kritiek komt in ongeveer elk nummer van "Alarm", 1932-33, 
voor. ~oor belang te hechten aan de loonstrijd worden de arbeiders 
afgeleid van hun werkelijke belangen, aldus deze Alarmisten·. Boven 
dien doet men zo toegevingen aan het kapitalisme. Zie onder meer 
Alarm, 1932, n° 3 - 4. 

(,8) Alarm, diverse nummers, (mei - december 1932) 
We willen er hier aan herinneren dat dit tijdschrift oorspronkelijk 
als maandblad verscheen, maar daarna een geslaagde poging deed om, 
vanaf september 132, om de twee weken te verxhijnen. 
Met 'individuele akties' bedeoelen ie vooral akties van samenwerkende 
arbeiders en werklozen, los van partijen en vakorganisaties. 

(9) De Arbeider, diverse nummers 1932. 

(10) Bevrijding, diverse nummers 1932. 
(11) Dit is natuurlijk zeer absoluut gesteld, en is daarom ook een ver 

draaiing van de werkelijkheid. Ook de andere tijdschriften wijzen 
op het verband tussen oorlog, imperialisme en kapitalisme. Het 
verschil in standpunten is dat "Grondslagen" stelt dat de uitroeing 
van het fenomeen oorlog enkel mogelijk is door ekonomische strijd. 
Dit betekent niet dat ze geen respekt kunnen opbrengen voor indivi 
duele akties zoals dienstweigeren. "Alarm" en "•de· 'Arbeider" benadrukken 
vooräl het individuele dienst weigeren, en "Bevrijding" wijst tevens 
op het belang van psychologische mechanismen bij het fenomeen oorlog. 

(12) RAMAER H: op cit, hoofdstuk 3. 
(13) Vergelijk LEHNING A: Anarcho-syndicalisme, Amsterdam, 1927. 

(14) Onder andere in Grondslagen, jaargang 1, nr l_(Schapiro) en nr 3 
(Kropotkin), en jaargang 4, nr 2 (IAA-resolut1es). 
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(15) JOLL J : The Anarchists, landen, 1979, p 205 _ 206. 
(16) Vergelijk Hoofestuk 3, A, noot 4 

(17) Zie de kongres-verslagen in De Syndicalist, 25-10 en 1-11-1930. 
(18) Vergelijk Hoofdstuk 3, A. 

(19) BULTSMA Ven TUIN E vd: Het Nederlands Syndicalistisch Vak~erbond, 
Amsterdam, 1980, p 116 - 122. 

(20) Deze beweging was vooral gericht naar de handarbeiders, en de 
kleine ambachtslieden. Vergelijk RAMAER H: op cit, p 10 - 12 .• 
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HOOFDSTUK 4 Anarchistische pers en alternatieve media 

Een laatste vraag die we ons gest ld h b . 
ratief onderzoek van de anarchist~ he ben in het kader van dit eksplo- 
plaats van deze pers in het h tsc e pers hadelt over de aard en de 
proces. Meer in het biJ·zondege e~llvan het_maatschappelijk kommunikatie- 

re w1 en we h~er een typ · d h" tische pers als alternatief d" · er1ng van e anarc is- 
karaktertrek van deze ers _me iu~ geven •. ~e hebben reeds gewezen op een 
munikatie. Houdt me dp .: het 1~ nameliJk e~n vorm van politieke kom 
anarchistische ideoÎo ~arbiJ rekenin~ met ~at implici~t vervat zit_in de 

k t 
ge (1), de gerichtheid naar sociale verandering dan 

an men evens gewag maken van b k · · ' d k . open are ommun1kat1e. Met andere woorden; 
eze pers _an niet louter als een vorm van kommunikatie binnen in een be- 

paalde sociale beweging gety d d · · · kb d bl d peer war en, zoals men b1J voorbeêld de meeste 
va _ons _a en zou kunnen benaderen. Rekening houdend met de ideölogische 
ge~1c~thei~ op __ maatschappelijke veranderingen, kenmerkend voor het anar 
chistisch 1deeengoed, dan mag men wel stellen dat de anarchistische pers 
o~~nbare aangelegenheden, wat hun karakter ook is, op een alternatieve 
WlJZe z~l.?.e~aderen. Dit komt goed tot uiting in wat de anarchist PIET 
als def1n1er1ng van alternatieve, respektievelijk anarchistische, pers 
geeft. Hij omschrijft deze als: 

"niet-officiële, niet gevestigde media die informatie over 
brengen die niet in de gevestigde en officiële media aan 
bod komt, of die in de offici~le media in het algemeen al 
leen vanuit een andere hoek wordt belicht." (2) 

Ter specifikatie hanteert hijjeen indeling van deze media naar hun doel~ 
stelling. Zo onderscheidt hij ten eerste stadskranten, die gekenmerkt zijn 
door hun plaatselijk karakter, en van recente oorsprong zijn (namelijk na 
de jaren '70). Ten tweede ziet hij ook een groep bewegingsgebonden bladen, 
die hun oorsprong vinden in sociale bewegengen als de kEaakbeweging, de 
vrouwenbeweging, de anti-kernenergie-beweging, e.d •• De derde groep om 
vat de tijdschriften van bepaalde politieke stromingen. Bij deze laatste 
rekent hij ook de anarchistische pers (3). 

Aan de hand van deze definitie is het dus wel mogelijk om te stellen dat 
de anarchistiesche pers een alternatief medium is. Maar deze definiëring 
biedt geen mogelijkheid om na te gaan wat dit alternatief karakter kon 
kreet inhoud. Dit laatste willen we nu trachten na te gaan. 

A •. De ruilwaarde-funktie van de anirchistische pers 

(1) Om dit alternatief karakter van de anarchistische pers na te gaan, 
zullen we in eerste instantie steunen op de politiek-ekonmische bena 
dering van de media, die o.a. ontwikkeld ~erd doo~ VERSTRAETEN (4). 
De bestaande theorievorming over alternatieve media, waarop we verder nog 
ingaan, steunt trouwens ook '?P deze media-theoretische benadering (5). 
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Naast alternatieve media.kan men h' 
dia, met een geringe oplage en eeni:I ~ok spr~ken van_kleinschalige me 
tot grootschalige media als da bl d ein bereik, en dit in tegenstelling 
der ook nog burgerlijke mediagofa en. Deze laat~te groep zullen we ver 
scheid op het niveau van de ideol p~rs noemen. Hier maken we een onder 
gaande maatschappeliJ'ke verand _ogische g~richtheid: gericht op diep- 

eringen of niet. · 

De vraag kan echter gesteld word f · 
politiek-eknomische ben d . ken° men kleinschalige media met deze 
1 

t t bh a ering an onderzoeken. Deze· werd op de eerste 
P ~al~ end: oeve van de studie van de grootschalige media. En bij klein 
se a_~ge me 1~ gaat het om een ander fenomeen, dat zich ontwikkeld heeft 
vanui een ~n ere optiek op de theorie en de praktijk van kom~unikatie in 
de samenlev1ng.(6). We hebben dit al duidel' 'k b · k b' · d b r k · . "G d iJ pro eren ma en a.j e e- 
sp_ e ing v~n ron slagen11

, daar waar we onder meer het redaktioneel be- 
lei~ _van dit_bl~d h~bben behandeld. Nu loopt men wel het risiko de maatschap 
p~~1Jke ~eal1teit uit het oog te verliezen als men voor de studie van deze 
tiJdschriften vertrekt van de ideale kommunikatievorm die zij nastreven. 
Of anders geste~d, de_ideële_basis die mede bepalend is voor deze pers, en 
verwoord w~rdt_1n de ideologische doelstellingen, kunnen moeilijk als on 
derzoekskr1ter1a voor de ontwikkeling van deze pers gehanteerd worden. Ze 
bestaan nam~lijk in een materiële realiteit, die op andere uitgangspunten 
gefundeerd is, en waarin de doelstellingen van deze pers niet of toch moei 
lijk verwezenlijkt kunnen worden. 

Rekening houdend met de uitgangspunten van de politiek-ekonomische benade 
ring van de media, menen we echter dat deze theorie wel relevant is voor 
het onderzoek naar het karakter van de anarchistische pers. Om haar studie 
objekt, de maatschappelijke kommunikatie, te benaderen gaat deze theorie 
ten eerste uit van het partikulier eigendom als historisch feit. Dit is 
bepalend voor de materiële kommunikatie-processen. De voorwaarde voor de 
ontwikkeling van deze kommunikatiemiddelen wordt door het kapitaal gevormd. 
En ten derde wijst deze theorie op de "dialektische samenhang tussen de ma 
teriële basis van de sociale kommunikatie en de produktie van boodschappen 
en ideeën" (7). Deze theorie bestudeert dus op de eerste plaats de produk 
tieverhoudingen zoals ze zich historisch on~wikkeld hebben binnen een be 
paalde maatschapijvorm, i.c. de kapitalistische samenleving. 

Het konseptueel kader van deze benadering is dan ook het koopwaarkarakter 
van mediaprodukten. Zoals vöor elk produkt of waar, wordt deze bepaald door 
de gebruikswaarde en de ruilwaarde. Mediawaren hebben aldus een tweevoudig 
karakter. De gebruikswaarde van een mediaprodukt situeert zich op het niveau 
van de opinievorming, de boodschap. Hierin vindt een mediaprodukt, :i.c. een 
tijdschrift zijn kommunikatie-waarde. De gebruikswaarde vormt dan ook een 
eerste kenm~rk van een tijdschrift: zijn ideële basis. De ruilwaarde daar~ 
entegen is de ekonomische waarde van een mediapredukt en zit vervat in de 
drager van de boodschap. Het betreft in dit geval het tijdschrift als mate 
rieel voorwerp dat wordt verhandeld.(8). Een belangerijk komponent van deze 
ruilwaarde is de reklame (9). 

Mediaprodukten hebben bovendien een specifiek karakter doordat ze een dubbele 
gebruikswaarde hebben. Ze zijn namelijk afgestemd op twee markten: enerzijds 

- 
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de markt van de lezers anderz .. d 
zijn onlosmakend verbo~den doo~Je:nd; mar~t van de adverteerders. En deze 
vervullen tevens verschillende f 'kt_unkti~nele eenheid~Mediaprodukten 
pelijke verhoudingen, en dan ookun i~s, d~e gevormd zijn door de maatschap 
funkties schematiseer~ VERSTRAETEeNenl ynamisch karakter vertonen. Deze a s volgt (11) : 

I ruilwaarde (ekonomisch) II gebruikswaarde . 
____________________ (politiek-ideologisch) 

1. Meerwaarde-akk:;:Ï~t~; -------- .. ----------:-------:------ 
van het med· -k ·t 1. Kreeeren en stimuleren van 

18 ap1 aal een kapitalistische konsum- 
ptie-konsensus 

2. Reproduktie van de produk 
tievoorwaarden. 

---------------------------------------------------- 

2. Cirkulatie-funktie voor 
maatschappelijk kapitaal 

AAn de hand van d\t schema willen we nu een analyse maken van het alternatief 
karakter van de anrchistische_~ers. Maar eerst dient nog een opmerking ge 
m~akt te worden. We spreken hier van een alternatief karakter van de anarchis 
tische pers, omdat deze pers een ander karakter heeft dan de aard van media 
produkten in het algemeen in een kapitalistische samenleving. 

Zoals_mag blijken uit bovenstaand overzicht van de politiek-ekonomische be 
nadering van mediaprodukten, is de tuilwaarde sterk bepalend voor het ont 
wikkelingsproces van de maatschappelijke kommunikatie, en dus van de media 
produkten. De funktie van deze laatsten is, op het niveau van de ruilwaar- 
de, in eerste instantie de realisatie van die ruilwaarde, en meer bepaald 
de meerwaarde-akkumulatie van het media-kapitaal, de winstmaksimalisatie. 
Hier kan alvast een alternatief kenmerk van de anarchistische pers onder 
kend worden. Men dient inderdaad rekening te houden met het ideologisch 
referentiekader van de groepen en mensen die anarchistische tijdschriften 
op de markt brengen. Vanuit hun ideeëngoed streven zij niet naar winst 
maksimalisatie. Voor hen is het, althans in eerste instantie, niet de be 
doeling om geld te verdienen met deze tijdschriften. Er wordt enkel gestreefd 
naar de zuivere realisatie van de ruilwaarde: uitgevers van anarchistische 
tijdschriften hebben steeds gestreefd naar het dekken van de onkosten die ge 
paard gaan met het uitgeven van een tijdschrift. Dit kan geïllustreerd worden 
aan de hand van het financieel beleid van het NSV ten aanzien van "De Syndi 
calist" en "Grondslagen". Er werd steeds gestreefd om deze bladen financieel 
gezond te houden. Als de rekeningen een overschot vertoonden, dan was dit 
natuurlijk meegenomen,, maar dit was niet de bedoeling (12). 

De afhankelijkheid ten opzichte van het media-kapitaa~, dat volgens VERS'.RAE 
TEN kenmerkend is voor media-produkten, kan dan ook niet gesteld worden in 
het geval van de anarchistische pers. (13). Ook het bestaan van een rendabi 
liteitsdwang een ~enomeen dat het gevolg is van de druk op de uitgevers 
van mediaprodukten vanwege het ontwikkelingsproces van het mediakapitaal 
(dalende winstvoet, e.d.), kan dan ook niet onderkend worden voor de anarchis- 

tische pers. 
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Deze onafhankelijkheid di d · de logika van het k ·t el e anarchistische pers kenmerkt ten aanzien van 
api aa moet nochta 1 t· d d D tische pers is met ns gere a 1veer wor en. e anarchis- 

treft de produktiem~damdelwel a:hankelijk van media-leveranciers voor wat be~ 
i een. Hier moeten v 1 · · kt d kk t worden vernoemd. In de . oora papier, in en ru os en 

ging niet over ei en drr~gel_~eschikte de Nederlandse anarchistische bewe 
buitenlandse anargh. _u ker1Jen, z~als soms gebeurde in het geval van 
derden om het med~a~st1~c~e groeperingen (14~. Men was dus afhankelijk van 

ht d pro ut konkreet te realiseren. En hoewel er meestal 
gkezoc wekr dnahar gelijkgezinde drukkers, toch vormde de prijs die een druk 
er aanre ene et eerste selektie-kriterium (15). 

De ekonomische ontwikkel·. d. d · · . . . ingen ie eze sektor kenmerkten, en de mogel1Jke 
kapi~aalsverschuivingen die daarvan het gevolg waren, kunnen mogelijkerwijze 
een invloed gehad hebben op de ontwikkelingen van de anarchistische pers 
~aar van toenemende kapitaalsverschuivingen en kapitaalsverstrengelingen' 
is e: geen sprake g~~eest,(16). De ekonomische waarde van dergelijke tijd 
schriften was ~a~eliJk zeer laag, al is het..aar door hun geringe oplage. Hier 
doorbestond weinig of geen interesse vanwege kapitaalskrachtige groepen om 
deze bladen.t~ k~ntroleren. Op dit vlak nam "De Vrije·socialist11 een bij 
zondere positie in. Na het 'Libertas-schandaal' (1923) werd dit blad eigen 
dom van de drukkerij. Maar deze was ook weer gekontroleerd door G. Rijnders, 
de_re~akteur van het blad (17). Zoals men ziet was de positie van de anar 
chistische pers ook op dit vlak er een van relatieve onafhankelijkheid. 

Tot nu toe hebben we de relatie onderzocht tussen de ruilwaarde van de anar 
chistische pers en de ontwikkelingslogika van het media-kapitaal. En hièr 
konstateerden we een geringe of zelfs zeer geringe afhankelijkheid •. 
Anderzijds dient men ook rekening te houden met ekstra-mediale kapitaals 
faktoren, als men de ontwikkelingen van de anarchistische pers nagaat. 
Op dit niveau is deze pers wel degelijk afhankelijk geweest van haar ruil 
waarde-funktie, en de eisen die deze stelt. Voorop staat hier het probleem 
van de verkoop. Als men kijkt naar de ontwikkelingen van tijdschriften zo; 
als "Grondslagen" of "Alarm"(l922-24), dan is dit wel duidelijk. De uitgave 
van deze twee periodieken werd opgegeven omwille van de algemene ekonomische 
ontwikkelingen, die geleid hebben naar een ekonomische recessie. We noemen 
dit een ekstra-mediale faktor, omdat deze ekono,nische krisis mede bepaald ,s 
door het algehele proces van meerw3arde-akkumulatie van het kapitaal, een 
proces dat leidde~ot overproduktie. Deze ekstra-mediale faktoren hebben 
echter slechts invloed gehad op de realistie van de ruilwaarde van anar 
chistische media-produkten, en dit voor zover de uitgave ervan werd opge- 
geven, na een periode van dalende verkoop. 

Sommige auteurs (18) wijzen op de invloed die kapitaals-ontwikkelingen op 
de inhoud van een media-produkt hebben. Om te verkopen moet deze afgestemd 
zijn op een zo hoog mogelijke konsump~ie: Ook dit fen~~een kan ons_inziens 
niet worden vastgesteld bij de anarchistische pers. B1J de bespreking van 
"Grondslagen" hebben we wel gewezen op ~en koersv~rander~ng_op het vlak van 
het redaktioneel beleid. Maar deze was 1n eerste instantie ingegeven door 
de vraag van het bestaande lezerspubliek naar een meer gediversifiëerde in- 



92. 

houd, en niet door ekonomi· h 
1 

se e arg u t 
werd v.ee eer beroep gedaan O k - ~en en, . Om de verkoop t t • 1 

· ·· 1 · dd 1 P e ononus h • e s amu eren 
cie e mi een, zoals kollekt· c e middelen in dit ge 1 f' ieve abonnement ' va inan- en, en dergelijke. 

Het fenomeen van afstemming media-produkt wordt vaak gek~~pe~~ zo hoog mogelijke konsumptie van een 
disatie en de stereotypering va~ dea~n ~en ander fenomeen: de standaar- 
nomeen wordt vaak gesteld dat d erichtgeving. Ten gevolge van dit fe- 
produceert, of, anders gesteld edp~rs een eendimensioneel wenl.dbeeld re 
reduceert tot zeer eenvoudige k ta d~ P.ers de maatschappelijke realiteit 
richtgeving in de anfilchistischa egorieen (19). Nader onderzoek van de be 
rekening houdt met het ideol ~ p~rs moet ~it bevestigen, maar als men 
holistisch perspektief inhoudogidsc referntiekader van deze pers, dat een ' an moet ook dit ontkend worden. 

Ten laatste moet er ook gewezen d waarde, namelijk het stimule wor en op_de twe~de funktie van de ruil- 
kapitaal. De furiktie van de ren van ~e cirkulatie van het maatschappelijk 
ruilwaarde vooral ver . pers in dit proces zit, op het niveau van de 
STRAETEN 12□) M k v~t in het _voeren van (merk)reklame, zo stelt VER 
der eli·ke fu.kten an ezwaarliJk stellen dat de anarchistische pers een 

9_ J ~ :8 vervult. Zoals we geschets hebben treft men geen reklame 
aan in anarchistische tijdschriften. Als er wel reklame wordt opgenomen dan 
betreft het_eerder advertenties voor eigen aktiviteiten, spreekavonden,'mee 
tings, de ~itgave van brochures en dergelijke, en tevens aankondigingen 
voor boekwinkels geho~de~ door anarchisten.(21). Men kan dan ook hooguit 
stellen dat de anarchistische pers een steun verleende aan de cirkulatie 
van e7n welbepaald (en zeer beperkt) deel van het maatschappelijk kapitaal, 
nameliJk dat deel dat in handen·is van anarchisten. 

Bij deze analyse zijn we vertrokken van een politiek-ekonomische benadering 
van de media, waarvan de uitgewerkte studies· vooral gericht waren op de he 
dendaagse maatsctrappelijke struktuur. Deze wordt getypeerd als het laatkapi 
talisme (22). Er kan dan ook gearg-umenteerd worden dat een dergelijke bena 
dering niet toepasselijk is media, zoals die geworteld zijn in de maatschap 
pelijke struktuur van Nederland gedurende het interbellum. Ons inziens gaat 
het hier echter meer om een kwestie van terminologie. De processen die de 
dynamiek en de ontwikkelingen van een kapitalistische samenleving bepalen, 
zijn in de loop van de twintigste eeuw niet fundamenteel veranderen. Al 
thans voor zover ze in dit geval, op het vlak van de media, toepasselijk 
zijn. K. BRANTS wijst er bovendien op dat de struktuurveranderingen van de 
media, waardoor ze een koopwaarkarakter verkregen en zo tevens een funktie 
verandering ondergingen, een fenomeen dat reeds voor de eerste werldoorlog 
een aanvang nam (23). Er kan hooguit gesproken worden van een schaalvergro 
ting en een internationalisering, en eventueel ook van versneld optreden van 
deze processen. De uitgangspunten van deze politiek~ekonoi:iische ~enadering . 
zijn trouwens historische fenomenen, die ook in de Jaren 20 en 30 bestonden. 

(2) Samenvattend kan men stellen dat het alternatief karakter van de anar 
chistische pers reeds in eerste instantie bepaald is door_de zeer bijzondere 
aard van de materiële basis van deze pers. Deze anarchistische periodieken 

j_!C,:J.J .... : 
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nemen dan ook een zeer bijzondere osi ... 
katie-proces in, door geen bijdra P t tie in het maatschappelijk kommuni- 
latie van het kapitaal. De sterk ge ~ leveren aan de meerwaarde-akkumu 
kapitaal betekent tevens dat de e ona ~an~elijkheid ten opzichte van het 

d d 
• d anarchistisch t · "d . de wang ie eze ontwikkelingsl "k e 1J schriften ontsnappen aan 

dia-produk~en in het algemeen. o~fib:t~an het kapita~l betekent voor de me 
pers geen invloed ondervindt van d"t kent echter niet dat de anarchistiscae 
makro-ekonornisch niveau. Hierbij h~bb~roc~~' daar waar het zich op meso- en 
van ekonornische krisissen voord ~ wiJ_gewezen op de nefaste invloed 
ein~èlijk betekent deze relatiev: ~~;~ikkeli~gen van deze periodieke~. Uit 
mediale ekonomische ontwikk 

1
. hankeli~kheid ten aanzien van intra 

slechts een gering aandeel~ i~fe~, dat de ruilwaarde van deze periodieken 
mediap~odukten Deze zull ee 

1 
in het bepalen of typeren van anarchistische 

hun ideële basÏ.s. en vee meer gekenmerkt zijn door hun gebruikswaarde, 

B. De gebruikswaarde van de anarchistische pers. 

(1) Zoal~ ~e deze tot hiertoe beschreven hebben, heeft de anarchistische pers 
e~n specifiek ~~rakter op het niveau van de ruilwaarde~ Het heeft zelfs in 
d1e_rna~e een b1Jz□ndere aard, dat we de gebruikswaarde van de anarchistische 
P~~io~ieken als het bijzonderste kenmerk van deze pers willen stellen. Boven 
di~n 

7
s het ook zo dat het juist door haar bijzondere ruilwaarde dat de anar 

chistische pers - binnen het maatschappelijk komrnunikatie-proces - ook een 
alternatieve gebruikswaarde kan hebben (1). Door haar alternatief karakter 
als materieel media-produkt geniet deze pers immers van een grote·mate van 
onafhankelijkheid ten opzichte van de dwangmatige ontwikkelingslogika van het 
media-kapitaal. Bijgevolg moet ook bij de totstandkoming van de gebruiks 
waarde van dergelijke periodieken geen rekening gehouden worden met deze 
dwang en zijn gevolgen (Afzetmarkt-uitbreiding, rendabiliteit e.d.). Deze 
gebruikswaarde hebben we hoger al omschreven als de kommunikatie-waarde van 
het media-produkt,,de boodschap. Het is tevens in deze gebruikswaarde dat de 
ideologie van het mediaprodukt een materieel bestaan verkrijgt (2). 

Binnen het maatschappelijk kommunikatie-proces, zoals bepaald door de - kapi 
talistische - maatschappelijke verhoudingen, vervult de gebruikswaarde van 
media-produkten een dubbele funktie, stelt VERSTRAETEN. En hij somt enerzijds 
de "kreatie van een kapitalistische konsumptie-konsensus", en anderszijds de 
"reproduktie van de produktieverhoudingen" als funkties op (3). Nu is het dui 
delijk dat de anarchistische pers dergelijke funkties niet vervult, althans 
niet in de jaren 

1
30 (4). Of dit ook kan gesteld worden voor de anarchis 

tische pers heden ten dage, zou nad~r onderzocht moeten w~rden. De bood 
schappen die deze pers in de Jaren 30 verspreidde waren _inderdaad sterk . 
anti-kapitalistisch gericht, en spoorden tot daadwerkel1Jk verzet tegen dit 
systeem aan. zoals uit de inhoud van "~ondslaqen" ook mag blijken, werd er 
tevens gezocht naar andere produktievoorwaarden (radenstelsels, behoeftege 
richte ekonomie, ••• ). Ook het kapitalistische arbeidsethos werd in de door 
anarchisten verspreide boodschappen ten gronde ~fg~keurd (5~- We kunnen dan 
ook stellen dat de gebruikswaarde van de anarchistische media-produkten een 
andere funktie vervulde, die trouwens ook een dubbel karakter vertoonde. 
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Naas~ propaganda voor de ideeën van h . 
kennisgevende funktie worden onde k ~t anarchi~me, moet hiér tevens een 
elkaar verbonden. Het overdragen ren· D~ze beide fuhkties zijn nauw met 
anarchistisch referentiekader d van kennis gebeurt inderdaad vanuit een 
realiteit, en dit houdt dan o~k e pr~pag~nda vertrekt vanuit de konkrete 
lijk uit de inhoud van "Grondslaeen" ennisoverdracht in. Dit blijkt duide 
geschets hebben • gen' zoals we deze in het vorig hoofdstuk 

(2) Desondanks speelt de aard van de • . 
(in het algemeen) een belangerijke ie~:~ikswaarde van media-produkten 
tische pers. Dit willen we nu naderr~ iJ het bestaan van de anarchis 
voornamelijk handelèn over de b .krachten te verklaren. Het zal daarbij 
de kennisoverdracht waarbiJ. dge rui swaarde van deze pers op het niveau van 

. ht . '· eze opgevat wordt als i"nformati·e en dus be- 
ric geving. , 

~~e~~~r~!~~w:~1~:nv~: me~i
1
·a-produkten verv~~t een dubbele funktie. Daarbij 

. re_ ame een belangeriJke rol, maar ook en vooral het 
geheel ~an de berichtgeving. Bovendien zijn deze funkties de logische kon 
sekwenties va~ het koopwaarkarakter van media-produkten (6). In het bi"zon- 
dere de funkt i.e van de boodsch 1 11 d k · · J 

11 

•• ap as repro u tie van de produktievoorwaar- 
d~n ~ vervult twee belangeriJke sociale funkties. Ten eerste kan daar een so 
c1a~1serende f~nktie worden vernoemd, met name de overdracht van nieuwe nor 
matieve opvattingen. Ten tweede moet tevens een vervreemdingsfunktie vermeld 
word~n. Dez~ laatste dienlvooral de verhulling van de werkelijke machtsver 
houd~ngen binnen de maatschappelijke strukturen. De reproduktie van de pro 
duktievoorwaarden vereist immers een vervreemding van de :lagere sociale 
klassen ten opzichte van hun positie in het produktieproces.(7). 

Over dit aspekt van de berichtgeving in de media werd reeds heel wat onder 
zoek verricht. Zo wijzen YOUNG & CRUTCHLEY (8) op het konsensus-model dat 
wordt gehanteerd bij de sociaal-ekonomische verslaggeving. De media selek 
teren gedeeltes van de gebeurtenissen, en richten dan daarop alle aandacht. 
De historische dimensies en de strukturele kontekst van een sociaal konflikt 
worden (wijselijk?) verzwegen. In een onderzoek over de sociaal-ekonomische 
berichtgeving in de Belgische pers, stellen de auteurs vast dat de aandacht 
vooral gericht is op de vakbondsleiders, veel meer dan op de arbeiders zelf, 
die aktie voeren (9). Daarbij konstateren ze ook dat de arbéidersakties soms 
heel laat, en na lang aandringen van de betrokkenen, een verslag vinden in 
de pers. En dit gebeurt dan nog vooral eens de aktie in een onderhandelings 
fase geraakt is. Dit wordt bevestigt door een onderzoek van VERSTRAETEN, die 
de geringe aandacht voor bedrijfsbezettingen onderlijnt. Bovendien valt de 
klemtoon in de berichtgeving op informatie die bruikbaar is in een stelsel 
van overleg-ekonomie, en gaat de aandacht dan ook voornamelijk naar onderhan- 
delingen en CAO's (10). 

Aan de hand van deze enkele voorbeelden is het duidelijk dat de berichtge 
ving en vooral de socio-ekonomische berichtgeving, een gemanipuleerd karak 
ter ~ertoond. Strukturele belangenkonflikten worden verdoezeld, en de aan 
dacht gaat voornamelijk naar overleg. Zo worden de bestaande machtsstruktu.:.. 
ren gehandhaafd (11). Bij deze berichtge~ing kan me~_dan_ook spreken van_ver 
vorming en zelfs♦van reduktie van de ~ocia~e werkeliJkheid. De gebeurtenissen 
worden door de massa-media· geisoleerd ~nuit hun strukturele kontekst ge- 
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haald (12). Voortbouwend op d th 
dit als een ver~alsing van deereë~~riën va? ~nzensberger verklaart BRANTS 
konsument. Het is een gevolg en legitieme behoeften van d d' 
noemt.(13). Kenmerkend voor dvan wat Enzensberger de BewustziJ'nse_med iat-. 

SERVAES 
t lt h eze media p d kt . -an us r re se et als völgt : - ra u en is hun fetisj-karakter. 

"Het produkt wordt los ek . . . 
z~dat de materiële begaa~ppeld van ziJn produktie-wijze, 
zien en de maatscha p .. dheden over het hoofd worden ge 
wordt aangezien E ppeliJk~ valse schijn voor het wezen 

. • en waar is dus f t • • niet de realiteit van het ~en e isJ, wanneer ze 
deel is, reflekteert produkt:~-proces, waarvan ze 
proces als natu 

1 
.. ' m~ar de sociale relaties binnen het 

schouwt." (14).ur iJke immanente karakteristieken be- 

Door alleen de feiten weer te . . uiteindelijk een bepaald be ldgevend, alsof.de~e in het niets staan, wordt 

t kt H 
. e van e autoriteiten ( d d k ) 

vers er • et is hier dat de bericht . . . en e noo zaa ervan 
verkrijgt (15). geving ziJn manipulatief karakter 

~3) B~venst:and~ anal~se_handelt·voornamelijk over de berichtgeving, zoals 
eze erug e vingen is in de massa-pers na de jaren 165 - 170. Er zijn 

echter voldoende redenen om aan te nemen dat een dergelijk fenomeen zich 
ook voordeed gedurende de periode tussen de twee wereldoorlogen. We hebben 
al gewezen op het feit dat de pers een fundamentele struktuurverandering 
kende, reeds voor de eerste wereldoorlog. Hierdoor verkreeg het een koop 
waarkarakter,_en zo trad ook een funktie-verandering naar voor : van infor 
mere~ na~r beinvl~e~en. ~RWELL heeft daar reeds op gewezen,,als hij de ver 
vorming:~ de berichtgeving over de Spaanse Burgeroorlog terechtwijst (in 
1937); hiJ stelt onder andere dat er in zijn vaderland vrijwel niets ver 
scheen over de akties van de CNT-FAI en de P0UM (Trotskysten).(16). 

De behoudsgezinde aard van de Nederlandse media gedurende het interbellum 
blijkt duidelijk uit een studie van de hand van VAN VREE (17). Hierin stelt 
hij dat de Nederlandse pers in deze periode vooral als machtsinstrument 
diende, om de positie van de politieke partijen te versterken. De struktuur 
van de toenmalige Nederlandse samenleving bepaalde mee de struktuur van de 
media. Maar ook het karakter ervan werd bepaald door de verzuiling, en dan 
vooral de boodschap als "preek" (18). Konkreet analyseerde hij een aantal 
kranten en hun houding ten opzichte van enkele politieke gebeurtenissen 
uit de jareh '30: de ekonomische krisis en het opkomende fascisme. Opval 
lend hierbij is het polemisch karakt~r van de be~ichtgeving. Deze gaat tevens 
volledig volledig voorbij aan de sociale betekenis van de gebeurtenissen (19). 
Zo wordt bijvoorbeeld de berichtgeving omtre~t_het "Plan ~an_de Arbeid" 
van de SOAP overwegend beïnvloed door de politieke aktualite1t, of staat 
in funktie hiervan. Het gevolg is dan ook duidelijk: een gebrekkige infor 
matie voor de lezer (20). Ook het opkomende fascisme wordt op een dergelijke 
stiefmoederlijke manier behandeld. De realitè±t van dit fenomeen wordt to~ 
taal verdraaid doordat de berichtgeving beïnvloed wordt door de recente ak 
tualiteit (21). Algemeen stelt van VRE~ dat de berichtgevin~ naar binnen ~oe 
gericht was op de verste:~ing van ~e eige~ ~~arde~~~ de zuil, ~n naar buiten 
toe op stygmatysering. HiJ noemt dit een WiJ en ZiJ - benadering (22). 

- 
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Resumerend kan men dus stell d 
interbellum gekenmerkt was d~~ ~ttook de Nederlandse.pers gedurende het 
en de manipulatie op het nivear e fenomeen van de bewustzijnskontrole 
waarop dit gebeurde is enigzi·nu vand de berichtgeving. Alleen de manier 

s an ers. 

(4) De oorzaak van deze mani 1 t· 
tisering van de berichtgevin~u a i~t deze bewustzijnskontrole en de depoli- 
voor het ontstaan en het best; war door meerdere auteurs als de oorzaak 
ten we eerst de oorzaak van dan van een alternatieve pers gezien. Maar la- 
produkten onderzoeken. eze vorm van de gebruikswaarde van de media- 

We hebben er al meermaals op gewez d . 
dukten veel verklaart voor w tb tenf at het koopwaarkarakter van media-pro- 
vervormde berichtgeving is ta ere t de inhoud van deze produkten. Maar de 
als loonafhankelijke end eve~s_het gevolg van de positie van de joernalist 
pers als socialisere~d a us 8~ rijver in opdracht (23). De funktie van de 
struktuurveranderin en d~par~a en als kontrole-ap~araat is het gevolg van 
houdingen gedurendg d ~e z~ch hebben voorgedaan in de maatschappelijke ver 
eerst een' dik . e e wee~ helft van de negentiende eeuw. De krant vormde 

D f kt
. s ussie-platform in de machtsstrijd tussen burgerij en adel (24) 

e un ie ervan was primair van · f t· · · h d in orma ieve aard. Eens de burgeij de macht 
gegr~pen a, wordt de pers drager van de burgerlijke openbaarheid om een 
begrip van Habermas te gebruiken. Dit gebeurde samen met, maar ook

1

naast 
het parlemen!• En daar deze openbaarheid slechts optimaal kon funktioneren 
zls o~k de ···informatie vrij en toegankelijk was, werd de vrijheid van druk 
pers ingevoerd. Door_de afscha!fing van de dagbladzegel, dat daar een gevolg 
van was, werd bovendien de basis gelegd voor het winststreven. De media wer 
den koopwaar (25). 

Mede onder invloed van de verdere ontwikkelingen van het industrieel kapi 
talisme, ontwikkelde zich een toenemende belangenverstrengeling tussen 
publieke en private sfeer; dit is de opkomst van de verzorgingsstaat. De 
burgerlijke openbaarheid komt dan ook in verval, aldus Habermas. De diskus 
siebasis van de media wordt een konsumptièbasis, wat een funktieverande- 
ring van de gebruikswaarde betekende. De belangen van het publiek geraken 
daarbij op de achtergronç. (26). Machtsgroeperingen die geen kontakt met een 
politieke basis hebben, sluiten van dan af onderlinge kompromissen af. Deze 
moeten achteraf van een konsensus worden voorzien. Dit wordt dan ook de taak 
van de media (27). Parallel hiermee ontstàat de massa-pers die, zoals geschetst 
op afzet gericht is, en die mee bovenstaand fenomeen stimuleert. Deze pers is 
bijna uitsluitend gericht op de staatssfeer en de bestaande orde. Door de in 
druk te wekken dat het enkel op het niveau van de staat is dat het beleid 
wordt gevoerd, en door steeds weer voorbij te gaan.aan de belang~n va~ 
prive-instellingen en bedrijven(28), bouwen de m~dia z~ ee~ ééndimensio~eel 
wereldbeeld op. Bovendien voltrekt de openbare d1skussie zich nu volledig 
binnen een sfeer waar de (mondige) burger geen toegang meer heeft (29). 

Het is tegenover deze ontwikkelingen dat de aard van de gebruikswaarde van 
de anarchistische pers kan verklaard worden: ~oor het vervalle~ van de_open 
baarheid verdwijnt ook de oppositionele politi~ke pers. Bovendien verliest 
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i 
f 

de proletarische pers door het • 
positioneel karakter, en voorall~Voeren van het algemeen stemrecht haar op- 
niet uit het oog te verliezend taar gro~dlag (30). Nu dient men hierbij 
weest van een dergelijke parlerna ta~archisten steeds tegenstanders zijn ge 
belang: ten gevolge van het maen atre dernokratie. Er is nog een faktor van 
geving in toenemende mate een gs~a- ~~a~ter van_de pers verkrijgt de bericht 
menten die, ons inziens de b ~ epo itiseerde inhoud. Het zijn deze ele- 
het niveau van de gebruikswa e~ aansgronden van de anarchistische pers, op 
tingen steeds minder aan boda~ e, rn~e bepale~. Doordat anarchistische opvat 
gen anarchisten als het ware bo~enfin de berichtgeving in het algemeen, krij 
hetzelfde fenomeen dat aan d ~ 0~ te aan een tegenopenbaarheid. Dit is 
tieve pers en kleinschal' 8 8818 ligt van het ontstaan van een alterna 
Het werd, in de jaren '7~ge vormen_van m~ssa-kommunikatie na de jaren '60. 
""gekonstateerde diskr , t~heoretisch Ultgedrukt als een gevolg van een 

d
. d . 

1
. 'kepan ie tussen het feitelijk fÛktioneren uan de mas- 

same 1a en e eigen lJ e taak van de d' · h t · · 
d k t

. h massame ia vanuit e perspekt1ef van 
een erna ra isc e samenleving." (31). 

~5) Het begrip tegen~penbaarheid is vooral tot ontwikkeling gekomen onder 
1mp~ls va~ ~n~ele.~uitse kommunikatie-wetenschappers, de zgn 'kritische 
Medien~heor:e • ZiJ waren op zoek naar een alternatief model voor de duis 
tere situatie, zoals door Habermas beschreven. Vanuit dit referentiekader 
beteke~t o~enbaarheid het organiseren van maatschappelijke ervaringen door 
kommun1katie. Deze open~aarheid 'organiseert' authentieke, voor bepaalde 
groepen relevante ervaringen, door middel van openbare kommunikatie (32). 
Zij hanter~n dan het begrip tegenopenbaarheid, omdat het gaat om een andere 
openbaarheid dan de gevestigde parlementaire-demokratische openbaarheid. 
De voorwaarde voor deze tegenopenbaarheid, zo stelt Brants, is dat die al 
ternatieve kommunikatiekanalen of media informatie overbrengen die onder- · 
deel worden van sociale aktie en organisatie. 11 

••• dan krijgt ze een beteke 
nis in de politieke bewustwording; dan is de weg vrij voor tegenopenbaarheid", 
aldus BRANTS (33). Deze media moeten dan ook een dynamische, initiërende 
rol spelen. Kenmerkend voor deze media-praktijken is uiteindelijk dat ze 
zich op kleine schaal afspelen. Deze vormen van openbare kommunikatie op 
kleine schaal kunnen een aantal eigenschappen hebben, die in het funktio 
neren van de massa~media al lang .. verloren waren gegaan,: openbare diskussie 
over werkelijk relevante onderwerpen, participatie door de burgers, decentra 
lisatie algemene toegankelijkheid, enz. Dit is het ideaal-type van openbaar- 
heid, z~als het door Habermas werd ontwikkeld (34). 

Aan de basis van dit theoretisch model staan dus enkele filosofische be 
schouwingen omtrent het goed of ideaal funktioneren van demok~atie_in een 
samenleving. Deze bedenkingen steunen op ee~ analys~ van de historisch~ en 
maats h 1· ·k kontekst waarbinnen de media funkt1oneren. In eerste in-. 

c appe iJ e . " d k 1 · 'k d st t· · d d b siskommunikatie die een noo za e iJ e voorwaar e 
an 1e 1s er aar e a . . " t(35) 

voorpartici atie aan menings- en beslu1tvorm1ngsp~ocessen vo~m .•. 

Dez b 
· kp 'k t' reali·seert zich in diskuss1es en ervar1ngsu1tw1s- 

e asis ommuni a ie · d t 1· t· · • · roe De weg hiertoe is een ecen ra isa 1e 
selingen binnen de sociale g P· d media Het bete~entteea:decentra- 
van de samenleving, en dus ook van 8 

• 
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lisatie van de macht en de b 1. . es issings t kt . dele van de gebruiker. Maar h t . . 8 ru uren van de media, ten voor- 
bezit van media door de gebru~k impliceert ook een eigen kontrble over en 
voor éénieder. Het gaat dan oiker! en de toegankelijkh~id van deze media 
bestaande media, maar veeleeroomn~et all~en o~ de reorganisatie van de 

e ontwikkeling van alternatieven (36). 
(6) De principes en het media-th . 
we deze hier naar voor gebracht ~oretisch_~ader van de openbaarheid, zoals 
op de gebruikswaarde van de a ~bben, ZiJn ongetwijfeld ook toepasbaar 
dat deze pers zich ontwikkeld:a~~ iStische_p~rs. Met dien verstande evenwel, 
politieke kommunikatie. een specifieke openbaarheid, dat van de 

"Grondslagen" kan men daarbij een b d • 
kleinschalige media D h k ena ering noemen van het ideaal-type van 

• □c □o voor de ander h' t· h t· d kan dit gesteld worden D't . . . e anarc is isc e ij schriften 
• 1 mag bliJken uit h t h · t· h · ht d t we in het eerste ho fd t k e se erna isc overzie a 

dieken aan bod komeo s_~ gegeven hebben. De onderwerpen die in deze perio- 
h t bl. k En! ZiJn sterk betrokken bij de levens- en werkervaringen 

van e pu ie , ris tevens een stek 1 t· t Het feit dat deze ti 'dsch 'ft re re a_ie _ussen zender en ontvangers. 
J . ri en ook een organisatie vormen, waarrond groepen 

en mensen elkaar terugvinden is daar een du.i d 1 · 'k · · · D · t · d l t · h • ' e iJ e aanwiJzing voor. 1 
i eaa - ~pisc med7a-model streeft naar decentralisatie van zowel media als 
~amenleving. ~ok dit komt terug bij de anarchistische pers, en niet alleen 
1~ de versp~eide boodschappen, maar ook in de organisatie-vormen van de so 
ciale bewegingen rond deze pers. Denkt men maar aan de federatieve struktuur 
van het NSV, of aan het los organisatorisch verband van de groepen rond "De 
~rbeider" of "De Vrije Socialist". Bij bepaalde tijdschriften uiteindelijk 
:-s er ook een voortdurende rolwisseling tussen zenders en ontvangers. Een 
illustratie hiervan vormen d_e tijdschriften "Alarm" (1932-33) en "De Moker". 

De anarchistische pers in Nederland, uit de periode tussen de twee wereld 
oorlogen, kan men derhalve beschouwen als een voorloper van de kleinschalige 
en alternatieve media die na de jaren '60 het leven zouden zien. Het is te 
vens, net als deze laatstgenoemde media, ontstaan uit een sociaal elan.f37). 
Dit sociaal elan wijst bovendien op een andere dimensie van de anarchistische 
pers. Deze is, net als alle andere media-produkten, gericht op de produktie 
van bewustzijns-inhouden. Vanuit het ideologisch referentiekader is deze pers 
meer bepaald gericht op de verruiming van dergelijke bewustzijnsinhouden. 
De gebeurtenissen in de maatschapprlijke realiteit worden in deze media-pro 
dukten in hun strukturele kontekst geplaatst. Dit kan voor de recipiënt een 
verhoogde motivatie tot participatie in menings- en besluitvormingsprocessen 
betekenen. En dit kan tevens een doorbraak betekenen voor het i~ol~m~nt van 
het individu iö zijn direkte omgeving (3~~~ Voor ~e zender als individu, en 
niet als instelling, impliceert dit dat hiJ meer_1s_dan louter ~~n verslag- 
gever b vator HiJ' is veeleer "een kru.i ssf.nq tussen .wi jkwerker , en een o ser • . h. . • • k · t · t d 
kommunikator en docent." (39). Hierbij gebruikt _1J z1Jn ~pac1 ~1 en om e 
reci · ·· t i d narchisten te stimuleren in hun akt i.es , Dit fenomeen 

pa.en en, .c. e a ' z 1 "G d 1 " o hr ven noemt BRANTS 'B rijdende Joernalistiek'. oa s we ron sagen msc e . 
h bb . . 8~. d t sbaar maar dit gelet ook voor de andere anar~ e en is dit vriJ goe oepa , 
chistische periodieken. 
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(7) Ter afsl~iting kunnen we hier twee konklusies stellen. Een eerste is 
d t ook op m. veau van de qebrur k d • · a . . . swaar e, de anarchistische pers een alter- 
natieve positie inneemt in het maatschappelijk kommuniRatie-proces. We 
kunnen te~ens stell~n dat de theorievorming omtrent hedendaagse alterna 
tieve media, bovendien een verklaringspatroon inhouden voor het bestaan van 
een bijzonde:e gebruikswaarde van de anarchistische pers in Nederland ge 
durende het interbellum. Ook deze anarchistische pers is er uiteindelijk 
op gericht om de vervallen openbaarheid van de openbare maatschappelijke 
kommunikatie, en de bewustzijnsvernauwende berichtgeving van de bestaande 
massa-pers, te doorbreken. Dit wordt mede bepaald door het ideologisch 
referentiekader van deze mediaprodukten. Tegenover de parlementair~demo 
kratische openbaarheid, stelt de anarchistische pers een tegenopenbaarheid 
op.Deze is er op gericht de ervariQgen de de behoeften van een social~ groep 
door midd~l van openbare kommunkikatie uit te wisselen. De openbaarheid d~t 
door deze pers wordt gedragen wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, ~oli 
tieke basiskommunikatie die handelt over vrijheid en gelijkheid, emancipa 
torische berichtgeving en ongebondenheid. 

VOETNOTEN 
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ALGEMENE KONKLUSIES 

In d~ze verhandeling is het in eerste instantie de bedoeling geweest 
om, i~ het kader van een eksploratief onderzoek naar de anarchistische 
pers in Nederland tussen de twee wereldoorlogen het tijdschrift "Grond 
~la~en" na~er te bestuderen. Daarbij hebben we ~owel de materiële als de 
ideele_~asis van het tjjdschrift onderzocht. Maar daar we er van uitge 
gaan ziJn dat e~n dergelijk tijdschrift in g~en geval in een vakuüm kan 
bestaan hebben, is onze aandacht ook naar de sociale kontekst waarin dit 
tijdschrift werd uitge~even, gegaan. Dit kwam aan bod in het eerste 
hoofdstuk. 

Na een korte schets van de socio-ekonomische situatie in Nederland gedu 
rende het interbellum, hebben we ruime aandacht besteed aan de anarchis~ 
tische beweging en vooral enkele belangerijke anarchistische tijdschriften 
gedurende deze periode. Uit dit eksploratief onderzoek is gebleken dat 
deze pers een bijzonder karakter vertoonde. Het vervulde niet alleen een 
propaganda-funktie, maar tevens een zeer belangerijke kohesie-funktie. 
Dit hebben we verklaard uit het versplinterd karakter van de Nederlandse 
anarchistische beweging. Deze bestond uit een helë waaier van kleine ver 
splinterde groepjes die een kortstondig bestaan kenden. De ánarchistische 
pers daarentegen kende een· veel grotere stabiliteit en kontinuïteit. Zo 
bood deze pers dan ook een organisatie-platform waarrond groepen en indi 
viduen elkaar konden terugvinden. 

Uit dit eksploratief onderzoek hebben we nog enkele andere konklusies kun 
nen trekken. De anarchistische pers bleek in haar ontwikkeling sterk be 
lemmerd te zijn door ekonomische krisissen, daar het publiek waar het zich 
naar richtte hoofdzakelijk uit ongeschoolde arbeiders bestond. Deze waren 
de eerste slachtoffers ûan besparingen en werkloosheid. Een andere rem op 
de ontwikkeling van deze pers was haar soms sektair karakter. Daarnaast heb 
ben we ook gesteld dat" de belangerijke vernieuwingen die het anarchisme in 
deze periode kende niet blijvend vertaald konden worden in een uitbreiding 
van het lezersbestand van de anarchistische periodieken. Een uitzondering 
moet hier evenwel vernoemd worden, met name het tijdschrift "Bevrijding", 
dat een sterk ethisch karakter had, en hierdoor meer mensen aansprak. 

In het tweede hoofdstuk kwam dan wat we de interne sociale kontekst van 
"Grondslagen" aan bod. Hier hebben we h~t. N~V ü1 zijn. ontwikke.l inqen ge 
schetst. Struktureel vormde deze beweg~Qg immers de uitgever en dus de 
kommunikator van dit blad. Maar tevens was het deze beweging wiens leden 
voor het grootste deel het publiek vormde dat dit tjjdschrift la~. Daar 
naast is ook de IAA aan bod gekomen, wegens de sterke band tussen deze 
beweging en de voornaamste auteurs die in "Grondsla9en" :·~eschr~ven hebben. 
Bovendien ging een groot deel van de_aa~dach~_van_~it tiJdschrift naar de 
ontwikkelingen in en rond de !AA. UiteindeliJk ziJ~ we.~ok op_het_refe 
rentiekader en~de .ideólogische uitgangspunten van dit t1Jdschr1ft inge- 
gaan: het anarcho-syndicalisme. 
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In het d~:,de hoo~dstuk k~am ~~n het tijdschrift "Grondslagen" ter sprake. 
De materiele basis van dit t1Jdschrift kwam in eerste instantie aan bod. 
We he~b~n geschetst hoe dit tijdschrift ontstaan is uit de behoefte van de 
NSV-militanten om over sèholings- en diskussieteksten te beschikken. We 
hebben tevens de gesc~iede~~s van dit blad geschetst, een geschiedenis die 
gekenmerkt was door f1nanc1ele problemen en een schrijnend tekort aan abon 
ne~e~ten. Deze _twee faktoren,_die het gevolg waren van de grote ekonomische 
kr1s1s van de Jaren '30, alsmede de politiek repressie op de persoon van de 
redakteur, A. lehning, hebben in 1935 de dood van het tijdschrift ingeluid. 
We h~bben daarbij ook geargumenteerd dat de moeilijkheidsgraad van het tijd 
schrift slec~~s heel bijkomend een verklarin~~kon geven voor de moeilijkheden 
en het verdwiJnen van dit tijdschrift. 

Uit de analyse van de boodschap van "Grondslagen" bleek dat deze een kom 
plekse aard vertoonde. De boodschap was opgebouwd aan de hand van teksten 
die allen op elkaar inspelen, en zo een totaliteit vormden. In eerste instan 
tie was "Grendslagen" een theoretisch blad, dat aandacht besteedde aan de 
principes en de historische grondslagen van het anarcho-syndicalisme. Dit 
geheel bepaalde voor meer dan de helft de inhoud van het blad. In dit tijd 
schrift werden de principes en uitgangspunten van het anarcho-syndicalisme 
en van het NSV grondig onderzocht. Maar er werd tevens uitvoeri~ aandacht 
besteed aan de ontwikkelingen op het niveau van de maatschappelijke reali 
téit. Socio-ekonomische analyses van de maatschappij en duidende verslag 
geving over politieke en ekonomische gebeurtenissen vormen hier de voor 
naamste onderwerpen. Een bijzondere vermelding verdient tevens het thema 
van de Spaanse Burgeroorlog. We hebben er bovendien op gewezen dat deze 
dualiteit, theorie en aktualiteit, een gevolg is van het ideologische 
refentie-kader, en dat het tevens een weerspiegeling van vormt. 

Uit de analyse van zowel de materiële als de ideële basis van dit tijd 
schrift hebben we ook een aantal funkties kunnen afleiden, funkties die 
dit tijdschrift binnen het NSV vervulde. We moeten er voornamelijk drie 
opsommen: een scholingsfunktie, een diskussie-funktie en informatieve 
funktie. Deze hebben allen bijgedragen aan de ideologische ontwikke- 
lingen van deze beweging in de2e periode. Het was mede hierdoor d~t het 
NSV een geheel eigen geluid liet horen binnen de Nederlandse arbeidersbe - 
weging, gedurende de jaren '30. Ook binn~n het ~~heel van de_N~de:land~e 
anarchistische beweging nam "Grondslagen een biJzondere positie_in. -~it 
hebben we verklaard uit het bijzonder ideblogisch karakter van dit tiJd 
schrift dat alle anarchistische diskussie en strijdthema's in een ekono 
mische ;trijd en -programma trachtte te integreren. Maar we heb~en_er ook 
op gewezen dat "Grondslagen~ in tegenstelling t~t ander~ anarchistisc~e 
tijdschriften slechts in geringe mate een kohesie-:untkti~ vehrvuidektDit 
k l doordat het NSV reeds een hechte organisa orisc es ru uur 
k:~~e~o~~~ een kwantitatief belang van dit tijdschrift kan, door de ge 
rin e O la e niet gesproken worden. Daarentegen hebben we wel ~ewez~n op 
hetgk i·tgt~ ve belang van dit blad, op het niveau van de ontwikkeling 

wa 7 a ~e d van het anarchisme in Nederland. "Grondslagen" beteken- 
van het Ldeeênqoe . . td. . van de principes van het anarcho- 
de niet alleen een theoretische ui ieping . . . . 

d. 1. h t 1·ntroduceerde tevens verscheidene belanger1Jke buiten- syn ica isme, e . 
landse auteurs in Neder-land. 
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In een laatste hoofdstuk hebb 
karakter van deze anarchist· e~ we dan onderzocht wat het alternatieve 
aan de hand van een politi tscke pe:s betekende. Dit gebeurde voornamelijk 
Deze analyseert de media v:n~~to~omisch~ ~~n~dering va~ de mediaprodukten. 
leving. In eerste instantie k ~n positxe_in de (kapitalistische) samen 
chistische media-produkten w~md aar de ruilwaarde-funktie van deze anar 
alternatief karakter vandaan°· Daar hebben we al op een belangerijk 
onafhankelijkheid van dez eze ~er~ kunnen aanwijzen: namelijk de grote 
van het kapitaal, die noc~tperiodieken_te~ opzichte van de ontwikkelingen 
op de markt te brengen W ~n~book ~odig/s om anarchistische tijdschriften 
gisch referentiekader ~aned e -~n dit verlaard door te wijzen op het ideolo 
niet gericht is op winstmak:_ui ~eve:s va~ de7e pers, een ideeëngoed dat 
afleiden dat deze tijd h -f~malisatie. Hieruit hebben we dan ook kunnen 
getypeerd. se ri en voornamelijk door hun gebruikswaarde werden 

Wat dit niveau van de gebr ·k d · dukten betreft h bb ui swaar e-funktie van de anarchistische rnedia-pro- 
hiervan bepaal~ h:bben ~e gewezen op de ontstaansgronden die het~karakter 

d b
.. en• een behoefte aan tegenopenbaarheid. We hebben er 

aar iJ op gewezen dat het m d' th t· . e ia- eore isch kader dat de bestaansgronden 
van een alternatieve en klei· h 1· · nsc a ige media verklaart en tevens ondersteunt 
ook kon w~rden toegepast voor de Nederlandse anarchisfische pers, dat gedu~s' 
rende de Jaren 1920-40 verscheen. 

Dm te ~eë~ndigen willen we nog trachten een nadere ornschr~jving te geven van 
anarchistische pers, steunen op de theoretische beschouwingen en kriteria 
die we in hoofdstuk 4 naar voor gebracht hebben. 

Anarchistische tijdschriften zijn mediaprodukten dieih.eerste instantie 
een alternatief en niet-gebonden karakter vertonen. De materiële basis van 
deze mediaprodukten is enkel gericht op het dragen van een boodschap. Ken 
merkend voor deze ruilwaarde-funktie is de grote mate van onafhankelijkheid 
ten opzichte van de algemene ontwikkelingen van het maatschappelijk komrnuni 
katie-proces in een kapitalistische samenleving. De materiële basis vormt 
dan ook slechts een bijkomstig kenmerk van deze mediaprodukten, die vooräl 
gekenmerkt worden door hun politiek-ideologische basis. De gebruikswaarde 
funktie van deze mediaproduktèn is vooral gericht op overdracht van infor 
matie, maar tevens gericht op de propaganda voor een welbepaald referentie 
kader, het anarchisme. Kenmerkend voor de gebruikswaarde-funktie van de 
anarchistische mediaprodukten is bO'Vendien, en slechts in tweede instantie, 
de betrökkenheid tussen zender en recipiënt, het emancipatorische en bewust 
zijnsverruimende karakter van de boodschap, en de basiskommunikatieve dimen~ 
sie binnen een bepaalde lokale, i.c. politieke openbaarhéid.~ 
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APPENDIX 
Beginselverklaring van het Syndicalistisch 

Ver bond van Bedrijfsorganisaties" 
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De tegenwoordige kapitalistische maatschappij is gebaseerd 
op de uitbuiting van de arbeidersklasse, wat mogelijk is door 
het monopolie van het bezit, dat gelegaliseerd wordt door het 
monopolie van het geweld, de staat. 
Door het monopoliebezit van grond en produktiemiddelen 

in handen van kleine groepen van kapitalisten is de arbeiden 
de klasse om in haar levensonderhoud te voorzien gedwongen 
haar arbeidskracht in loondienst te verkopen, waardoor haar 
een belangrijk deel van de opbrengst van het arbeidsprodukt 
w.ordt onthouden. Deze wijze van produktie, waarop de pro 
ducenten generlei invloed hebben, wordt geheel beheerst door 
de rentabiliteit van het kapitaal; het objectieve doel van het 
kapitalistische produktiesystecm is niet de werkelijke behoef 
tebevrediging, maar uitsluitend de vermeerdering van een 
geldsom. Daar de ruil en de distributie der produkten even 
eens met winstdoeleinden gevoerd wordt, herhaalt zich de uit 
buiting nogmaals bij de arbeider als consument. 

De chaotische produktiewijze van het kapitalistisch stelsel 
• brengt niet alleen de slavernij en voortdurende economische 
onzekerheid der volksmassa's met zich mede, doch het leidt 
door zijn nationale en internationale concurrentie, belangen 
tegenstellingen en strijd om afzetgebieden tevens tot econo 
mische crisissen en oorlog, waarvan de brede volksmassa's we 
der de voornaamste slachtoffers zijn. 

De moderne staat, ontstaan door roof, onderdrukking en 
slavernij, is te allen tijde de politieke uitdr.ukking der eigen 
domsverhoudingen; het is zijn voornaamste taak om het mo 
nopolie van het bezit te handhaven. Als georganiseerd en ge 
monopoliseerd geweld der bezittende klasse betekent de staat 
niets anders dan de permanente onderdrukking naar binnen 
en de permanente oorlog naar buiten. 
58. De ArlwiJ Vrij, 7-4-- 1928. 
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Door geen staatsverandering, noch door wettelijke maat 
regelen kan de economische uitbuiting worden opgeheven, 
-daar niet de uiterlijke vorm van de staat maar de economische 
grondslagen der maatschappij moeten worden omgewenteld, 
waartoe voorwaarde is niet de staat te veroveren, maar hem 
te vernietigen. 
De kapitalistische maatschappij met haar brutale klassen 

tegenstellingen en haar strijd van allen tegen allen, naast de 
autoritaire dwang van Kerk en staat die alle zelfstandig den 
ken en verantwoordelijk handelen vernietigen, is een voortdu 
rende aanslag op de morele en sociale gevoelens van de mens. 

In e_en maatschappij die allen de welstand verzekert, in een 
samenleving waar het beginsel der rechtvaardigheid en de er 
kenning der gelijkheid van allen tot uiting komt en de moge 
lijkheid gegeven wordt tot ontwikkeling van ieders persoon 
lijkheid, zal zich ook vanzelf een praktische solidariteit ont 
wikkelen, die het menselijk humaniteitsideaal meer bevorde 
ren zal dan de met zo weinig succes bekroonde prediking der 
christelijke broederlijkheid sinds tweeduizend jaar. 

Alleen de reorganisatie van het gehele maatschappelijke le 
ven op de basis van het staatloze vrije communisme, waarbij 
de grond, grondstoffen en produktiemiddelen aan de gemeen 
schap toebehoren en voor haar door de producenten worden 
beheerd, kan de politieke onderdrukking en de economische 
uitbuiting opheffen en het loonstelsel afschaffen en de wel 
stand van allen verzekeren. 

Uitgaande van deze grondbeginselen kan het doel van het 
~)'ndicalistisch Ver bond van Bedrijfsorganisaties aldus worden om 
schreven: 

1. Het Syndicalistisch -Verbond van Bedrijfsorganisaties 
streeft naar de vereniging van alle hoofd- en handarbeiders 
in economische strijdorganjsaties, enerzijds om de dagelij~. 
revolutionaire strijd te voeren voor de economische en zede 
lijke verbetering van de toestand der arbeiders in het raam der 
hedendaagse maatschappij, anderzijds om de massa's op te 
voeden tot het zelfstandig beheren van de produktie, het rege 
len der distributie en het overnemen van alle takken van het 
economisch leven. 

l 

'2; Daar door geen staatsdecretcn of besluiten van welke 
economische regering ook het socialisme ingevoerd kan wor 
den, maar slechts door de producenten zelfkan worden verwe 
zenlijkt, daar de bevrijding der arbeidersklasse slechts het 
werk der arbeidersklasse zelf kan zijn, komt de politieke partij, 
wier doel het is de politieke macht te veroveren om de centra 
listische staatsmachine inhanden te krijgen, voor de construc 
tieve taak van het socialisme niet in aanmerking. Met het mo 
nopolie van het bezit moet ook het monopolie van de macht 
verdwijnen en het huidige politiek-economische systeem moet 
plaatsmaken voor de industriële organisatie van de arbeid. 

3. Het Syndicalistisch Verbond van Bedrijfsorganisaties 
verwerpt dan ook iedere medewerking aan wetgevende licha 
men, h~: verwerpt en bestrijdt ten krachtigste iedere vorm van 
parlementaire actie en elk streven der politieke partijen, wier 
doel het is hetzij langs revolutionaire weg, hetzij langs parle 
mentair-democratische weg de staatsmacht te veroveren om 
het socialisme dictatorisch in te voeren. Deze pogingen onder 
de naam van staatssocialisering of zogenaamde dictatuur van 
het proletariaat kunnen slechts leiden tot het scheppen vab 
nieuwe monopolies, zij kunnen slechts leiden tot staatskapi 
talisme, maar geen waarlijke vrijheid en socialisme brengen. 
4. Uitgaande van de overweging dat de historie leert dat 

nog nimmer een heersende klasse vrijwillig afstand heeft ge 
daan van haar macht, zal het kapitalistisch systeem slechts 
door een sociale revolutie ten val gebracht kunnen worden. 
Wil echter de arbeidende klasse op het ogenblik der ineen 
storting van het heersende systeem de grondslagen ener socia 
listische voortbrengingswijze kunnen leggen, dan zullen reeds 
nu, binnen het raam der tegenwoordige maatschappij, de 
kiemcellen der toekomstige economische organisaties ge 
vormd moeten worden. 
Het Syndicalistisch V crbond van Bedrijfsorganisaties 

streeft naar een dusdanig organisatorische opbouw dat haar 
organisaties zoveel mogelijk geschikt zijn tot overname der 
produktie en als-organen kunnen dienen der nieuwe maat 
schappij. Als doelmatig komen daarvoor in aanmerking: 
a. de in ieder bedrijf als zelfstandige kern optredende be 

drijfsraden; 

, 
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b. de op bedrijfsorganisatie berustende nationale en inter 
nationale industriefederaties; 

c. plaatselijke organisaties en federaties. 
§en eventuele organisatorische samenwerking met die or 

ganisaties wier doel het is het loonstelsel op te heffen en die op 
kleine schaal pogen zich aan de kapitalistische produktiewijze 
te onttrekken door coöperatie en produktieve associatie, moet 
steeds onder het oog gezien worden. 
De regeling der produktie moet worden gezien in de aan 

eensluiting van alle hoofd-en handarbeiders in iedere speciale 
tak van produktie, door de overname van het beheer van elk 
afzonderlijk bedrijf door de producenten zelf en wel zodanig 
dat de afzonderlijke groepen, bedrijven en takken van produk- " 
tic zelfstandige delen van het algemene economisch organis 
me zijn, die op de grondslag van wederzijdse overeenkomst en 
in samenwerking met de consumentenorganisaties de totale 
produktie en algemene verdeling stelst:lmatig tot stand bren 
gen in het belang der gemeenschap. 
5. Het Syndicalistisch V erbond van Bedrijfsorganisaties is 

tegenstander van alle centralistische tendensen en organisa 
ties, die, aan Kerk en staat ontleend, het zelfstandig initiatief 
en het eigen denken systematisch verstikken. Het centralisme 
is de kunstmatige organisatie van boven naar beneden, die de 
belangen van alle individuen geheel in handen legt van slechts 
enkelen. 
Daardoor wordt de enkeling tot een van boven bestuurde 

en geleide marionet en mort en de belangen der gcmecnsf hap 
wijken voor de voorrechten van enkelen, de verscheidenheid 
voor de eenvormigheid, de verantwoordelijkheid voor de dis 
cipline, de opvoeding voor de dressuur. 
Om deze reden staat het Syndicalistisch Verbond van Be 

drijfsorganisaties op de grondslag van federalistische verenj-, 
ging, dat wil zeggen van de organisatie van beneden naar bo 
ven, van de vrijwillige aaneensluiting van alk krachten op de 
basis der gemeenschappelijke belangen en overtuigingen. 

6. Behalve de staat bestrijdt het Syndicalistisch Verbond 
van Bedrijfsorganisaties ook het nationalisme, de religie van 
de moderne staat, waarachter zich slechts de economische be- 

langen der bezittende klasse verschuilen, en het streeft naar 
de vernietiging van alle willekeurig getrokken staatsgrenzen. 
Het Syndicalistisch Verbond van Bedrijfsorganisaties be 

schouwt de strijd tegen het militarisme, een der steunpilaren 
der burgerlijke rechtsorde, als een der belangrijkste onderde 
len in de strijd tegen het bestaande stelsel. Het juicht mili 
taire, burgerlijke en economische dienstweigering aan de staat 
toe en ziet in het bijzonder de georganiseerde economische 
boycot tegen het vervaardigen en het transport van legerbe 
hoeften onder het oog. 

7. Het Syndicalistisch Verbond van Bedrijfsorganisaties 
roept de arbeiders op in de strijd tegen het heersende stelsel in 
de eerste plaats hun economische machtsmiddelen aan te wen 
den. Het wil met andere organisaties in alle opzichten acties 
die met haar doelstelling: afschaffing van het economische 
monopolie en de geweldsheerschappij van de staat, niet in 
strijd zijn, samenwerken, zo vaak dat voor de bevordering van 
de belangen der arbeiders nuttig en nodig is, doch treedt daar 
bij steeds op als volkomen zelfstandige en onafhankelijke or 
ganisatie, voor de bevrijding van de arbeid. 
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Bijlage 2 Biografische gegevens van de voornaamste auteurs in Grondslagen 

li'. i 1,, .. 1• ,fi_ I ')/1'( / A. BAKELS Nederlands anarchist, lid van het NSV y.,1Ji.il. ~,t-. 
6·j _,,v 

A. BERKMAN: Deze internationaal bekende anarchist leefde tussen 1870 en 
1936. In 1887 vluchtte hij uit Rusland naar de Verenigde Staten, waar hij 
vijf jaar later een bomaanslag pleegde. Tot gevangenisstraf veroordeeld 
verbleef hij meer dan 20 jaar Ln.ide Amerikaanse ce l Ien ,: \ Gedurende de eerste 
wereldoorlog was hij, samen met E. Goldman een vooraanst~ande anti-milita 
rist. In 1919 werd hij gedeporteerd naar Rusland, waar hij een tijdlang 
met de Bolsjewisten meewerkte. Na het neerslaan van de Kronstadt-opstand 
door Trotsky_, keerde hij, volledig ontgoocheld, terug naar West-Europa, waar 
hij zijn bekende werken "Gevangenisherinneringen van een anarchist11 en 
11 ABC van het anarcho-communisme" schreef. In 1936 pleegde hij zelfmoord. 

C. BERNERI : (1897-1937) Italiaans anarchist en vriend van Lehning. Gedu 
rende de jaren '30 maakte hij deel uit van het Sekretariaat van de IAA. 
Hij was tevens uitgever en redakteur van het blad "Guerra di Classe", 
een met de IAA gelieerd blad dat te Barcelona werd uitgegeven. Berneri 
stond zeer kritisch tegenover de CNT. In de meidagen van 1937 werd hij te 
Barcelona door stalinistische agenten vermoord. 

E.C. CARBO: Spaans anarchist en lid van de CNT, maakte samen met Lehning 
deel uit van het sekretariaat van de IAA (1932-36). Daarna was hij lid 
van de Ekonomische Raad van Catalonia. 

C. CORNELISSEN : (1864-1942) Libertair communisl en syndicalist. Hij stond 
mee aan de basis van het NAS. Nadien vestigde hij zich te Parijs, waar hij 
zich""wijdde aan de studie van de ekonomie (de waardetheorie). Zijn levens 
werk~op dit vlak is, de "Traité de scienc;e économique". 

{ ! 
A. DE JONG : (18.8171970) Nederlands anarchist. Van beroep was hij 
stenograaf, waardoor hij over veel vrije tijd beschikte. Tijdens de jaren 
'20 was hij vooral aktief als anti-militarist (bij de IAMV en de IAK). In 
1926 sloot hij zich, mede onder invloed van Lehning, aan bij de GSV. Samen 
met Lehning richtte hij in 1928 de SVB op. Hij was tevens redakteur van 
"De Arbeid Vrij". Na 1929 werd hij weer lid van het NSV, en vanaf 1933 
werd hij redakteur van "De Syndicalist". De Jong hield zich.daarnaast 
vooral met de organisatorische problemen van het NSV bezig, en weinig met 
theorievorming. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog koos hij partij voor de 
CNJ. In Nederland verdedigde hij het gebruik van geweld in deze gebeurte 
nissen, waardoor hij ook ~egenover de IAMV kwam te staan. 

H. ESCHWEGE: Duitser, korrespondent van "Die Neue Weltbühne". 

E. FISCHER: Duits socialist en publicist. Hij schreef veel over de pro 
blemen van de jeugd in een kapitalistische samenleving. Een van zijn be 
kende werken, "Krise den Jugend", handelt over de invloed van ekonomische 
krisis op de jeugd. Hieruit werd een uitreksel in "Grondslagen" (jaar- 
gang 2, nr.3-4) gepubliceerd. · 
H.W. GERHARD: Duits anarcho-syndicalist, medewerker van "Der Syndicalist", 
het orgaan van het FAUD. 
A. JENSEN: Zweeds anarchist; sinds ·het begin van de eeuw is hij een 
belangrijk woordvoerder van de SAC, de Zweedse anarcho-syndicalistische 
centrale. Hij was goed bevriend met A. De Jong. 
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A. LEHNING: (923.10.1899) Hij werd in Nederland geboren, maar verbleef 
meerdere jaren in Duitsland, waar zijn moeder vandaan kwam. Na zijn leger 
dienst studeerde hij aan de Ekonomische Hogeschool in Rotterdam, waar hij 
prof. Posthumus ontmoette. Daar kwam hij ook in kontakt met revolutionaire 
anti-militaristen als B. De Ligt, C. Meyer-Wichmann. Hij leerde er ook de 
dichter Marsman kennen. In 1922 vertrok hij naar Berlijn. Hij heeft er 
kontakten met uitgeweken Russische anarcho-syndicalisten (o.a. A. Schapiro) 
en met R. Rocker, mensen die zijn belangstelling voor het anarcho-syndica 
lisme zouden opwekken. Ondertussen is hij ook vertegenwoordiger van het 
IAMB geworden. In 1924 kwam hij naar Wenen om er onderzoek naar de persoon 
van H. Bakoenin te doen. Zo leerde hij ook Max Nettlau (Bakoenin's bio 
graaf) kennen. Later zal Lehning er voor zorgen dat Nettlau's bibliotheek 
overgebracht wordt naar het Internationaal instituut voor sociale geschie 
denis ( IIS6-) . 

Gedurende de jaren 1925-26 leeft hij in Parijs. Daar ontmoet hij meer 
dere avant-garde kunstenaars, met wie hij voorbereidingen treft om een 
internationaal kultureel tijdschrift uit te geven. Dit tijdschrift "i 10", 
zou vanaf 1927 verschijnen, en twee jaar lang bestaan. In 1926 is hij 
tevens mede-oprichter van het GSV, en is hij zeer aktief als publicist 
in Nederlandse anarchistische tijdschriften. Vanaf 1927 zal hij trouwens, 
samen met A. De Jong, de 'persdienst van de IAK' verzorgen. Uit onvrede 
over de ontwikkelingen binnen het NSV richt hij het jaar nadien de SVB op. 
In 1930 is hij weer aktief in het NSV en zetelt in verschillende studie 
komissies (o.m. gewijd aan de arbeidsraden). In 1932 wordt hij redakteur 
van "Grondslagen", en zetelt tevens in het sekretariaat van de IAA. Daardoor 
vertoeft hij de volgende jaren zeer veel in het buitenland, eerst in Duits 
land, en na 1933 in Spanje. Als vertegenwoordiger van de IAA is hij meer 
maals aanwezig op plenurns van de CNT, en kan zo de Spaanse Revolutie op de 
voet volgen. In 1935 treedt Lehning af als sekretaris van de IAA en keert 
weer naar Nederland. Omwille van zijn Duits paspoort krijgt hij een ver- 
bod opgelegd om verder politieke aktiviteiten in Nederland te ontwikkelen. 

Vanaf 1936 wordt hij, op aanvraag van prof. Posthumus, medewerker aan het 
pas opgerichte IISG. Kort voor de tweede wereldoorlog vlucht hij naar 
Engeland met de archieven van het IISG. Daar verblijft Lehning verschil 
lende jaren, en is onder andere werkzaam bij de BBC en de Nederlandse 
ambassade. Na 1947 is hij weer een tijdje medewerker bij de IISG, en schrijft 
hij voor het tijdschrift "De Vlam",,de opvolger van "Vonk", een blad dat 
door het Nederlandse verzet was opgericht. Gedurende de jaren '50 is hij 
lesgever aan de universiteit van Djakarta. Hij heeft er trouwens de bekende 
Bibliotheek van Politieke en Sociale Geschiedenis opgericht. In 1957 keert 
hij weer naar Nederland en het IISG. In opdracht van dit instituut, en 
dankzij 'de financiële steun van de Nederlandse regering, begint Lehning 
aan zijn levenswerk, de volledige heruitgave van het werk van Bakoenin. 

E. MUHSAM': (1877-1934) Duits anarchist, theoreticus en dichter. Hij speel 
de een belangrijke rol tijdens de Radenrepubliek van Beieren (1914). Nadien 
was hij vooral aktief als publicist (o.a. de tijdschriften !IFanal" en Kain"). 
In 1934 werd hij door de nazi's vermoord in een koncentratiekamp. Over zijn 
leven werden veel leugens verspreid door de communistische en de Nationaal 
socialistische pers. Zijn vrouw, Zehl Mühsamm, vluchtte naar Moskou, maar 
verdween in zeer duistere omstandigheden, wat de aanleiding was voor een 
internationale protestkampnje door anarchisten. 

, , 
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.G. MAXIMOW: Russisch anarcho-syndicalist; na de opstand van Kronstadt 
Vluchtte hij naar Berlijn en later naar de Verenigde Staten. Hij publi 
ceerde onder andere een herdenkingsuitgave ter gelegenheid van de tiende 
verjaardag van Kropotkin's overlijden. Hij was ook redakteur van "Djèlo 
Troeda" (de stem van de arbeid), het tijdschrift van de Russische anar 
cho-syndicalisten. Hij onderhield kameraadschappelijke relaties met A. 
De Jong en A. Lehning. ( lît 0,,tf,.f.-'- 
C. MEYER-WICHMANN: (1885-19221 Nederlandse juriste en anarchiste; zij 
promoveerde op een verhandeling over strafrecht, dat nog steeds als zeer 
vernieuwend wordt aanzien. Nadat ze tijdens de eerste wereldoorlog aktief 

. was in de vredesbeweging, sloot ze zich aan bij de Bond van Christen 
Socialisten en later bij de BRAC. In 1919 richtte ze het "Comitee van 
Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Btraf" op. Ze 
heeft steeds veel aandacht gehad voor het syndicalisme en het anti-mili 
tarisme, waarvan ze de ethische aspekten benadrukte. 
M. NETTLAU : (1865-1944) Deze man is de belangrijkste historikus van de 
anarchistische beweging. Hij heeft onder andere een omvangrijke biografie 
van Bakoenin geschreven, alsook een bibliografie van het anarchisme 
(in de tweede helft van de l9de eeuw) samengesteld. Hij was tevens een 
verwoed verzamelaar van anarchistische boeken. Over dit onderwerp heeft 
hij de omvangrijkste verzameling ter wereld samengesteld. Deze werd 
met Lehning's hulp bij het IISG in veiligheid gebracht. 

lll. 

E.K. NOBUSHIMA: Japans anarchist, sekretaris van de plaatselijke sektie 
van de IAA. · 

V. OROBON FERNANDEZ: Spaans anarchist, tevens lid van de CNT-FAI. 

R. ROCKER: (1873-1958) Duits anarchist, tevens stichter van de FAUD en de 
IAA. Voor beide bewegingen schreef hij de beginselverklaring. In het 
begin van de eeuw was hij, nadat hij Duitsland had moeten ontvluchten, 
aktief in de Londense anarchistische milieus, tussen voornamelijk joodse 
libertaire groeperingen. Daar leerde hij onder meer Kropotkin, Malatesta 
en Schapiro kennen. Rocker heeft steeds geijverd voor de internationale 
organisatie van anarchisten. Na 1922 zetelde hij meermaals in het 
sekretariaat van de IAA, en schreef tevens belangrijke werken over de 
ontwikkeling van anarchistische ideeën en over nationalisme. In 1933 
moest hij weer uit Duitsland vluchten en emigreerde naar de Verenigde 
Staten. Hij was goed bevriend met,Lehning en Max Nettlau. 

H. RUDIGER: (1903-1966) Deze Duitse anarcho-syndicalist wa:s redakteur van 
"Die Internationale" en "Der Syndicalist", de organen van de FAUD. Na 
1933 verbleef hij in Spanje, waar hij deel uitmaakte van het IAA-sekreta 
riaat, en er A. Lehning leerde kennen. Na 1940 zou hij zich in Zweden 
vestigen. 
A. SCHAPIRO: (1881 (?)-1946) Russisch anarcho-syndicalist, die bekend 
staat als één van de voornaamste theoretici van deze beweging. Reeds 
op jonge leeftijd moet hij Rusland ontvluchten en komt zo in Londen te 
recht. Na de eerste wereldoorlog keert hij echter weer naar zijn vader 
land, waar hij een aktieve rol speelt in de revolutie (o.m. in de groep 
Golos Troeda). Omwille van zijn oppositie tegen het regime van Stalin 
wordt hij in 1922 het land uitgezet. Vanaf 1923 is hij een zeer aktief 
lid van de IAA, waar hij zijn ideeën over een konkreet anarchisme (in 
tegenstelling tot het abstrakt, ideëel anarchisme) zal uitdiepen. Gedu 
rende de, jaren '30 is hij een aktief, maar zeer kritisch deelnemer aan de 
Spaanse Revolutie. 
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Deze biografische gegevens werden samengesteld op basis van volgende werken: 

t',-ERMERS R, e.a. : De Wapens Neder, (deel 1), Nijmegen, 1985 
:~HUNINCK M (red.) : Voor A. Lehning, Baarn 1979 / . 

:_ ·.;.;.SCHAPIRO A en DE JONG A • Waarom verloren wij de revolutie ? · Baarn, 1977 

•~w□□DCOCK G: Anarchism, a history of libertarian ideas and mouvements, 
~ s.l. 1975 

alsook op basis van redaktonele artikels in Grondslagen 1932-~5, diverse 
nummers. 
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Conféderation Générale du Travail 

Conféderation Générale du Travail Syndicaliste Révolutionaire 
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Freie Arbeiters Union Deutschlands 

Federacion Obrera Regional Argentina 

Gemengde Syndicalistische Vereniging 
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Nederlands Syndicalistisch Vakverbond 
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Rode Vakverenigingen Internationale 
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Sociaal-Anarchistisch Verbond 

Sociaal-Demokratisèhe Arbeiderspartij 
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