
REACTIES EN RECENSIES

, brak baan dat de strijd om de arbeidsvoorwaarden op andere wijze gevoerd
kon worden" maar op een andere plaats achtte hij dit, met instemming een
rapport citerend, het gevolg van "zekere moedeloze gelatenheid, berusting,
aanvaarding van het noodlot bij de «lagere klasse»."

Het lijkt me dat al dit soort fouten en tegenspraken het gevolg is van te
grote haast en daardoor van oppervlakkigheid. Wellicht gaat de taak die De
Jong op zich genomen heeft de krachten van één mens te boven of
misschien heeft hij daarnaast toch te veel andere werkzaamheden.

Ernstig bezwaar maak ik tegen de wijze waarop De Jong nu en dan zijn
bronnen kiest en hanteert. Ten eerste wordt van bepaalde uitpraken niet
nagegaan in hoeverre zij inderdaad typerend zijn.

Een voorbeeld. De Jong die als rechtgeaard sociaal-democraat aan
anarchisten niet minder een hekel heeft dan aan communisten meent de
gehele anarchistische beweging te kunnen typeren met één uitspraak van
Bernard Lansink. Om te beginnen vertelt hij ons niet om welke Bernard
Lansink het gaat, want dat maakt voor wat betreft de interpretatie van deze
uitspraak wel iets uit. Goed, het bleek om de oude Lansink te gaan die niet
zoals De Jong suggereert op bezonnen wijze de balans opmaakt van zijn
leven maar een zeer emotioneel ingezonden stuk stuurt naar de anarchisti-
sche Vrije Socialist waar hij als syndicalist de grootste bezwaren tegen heeft.
Niet voor niets had hij binnen het NAS en later NSV zich tegen de
anarchistische stroming rond De Vrije Socialist verzet. Het pleit voor De Vrije
Socialist dat hij dit felle in wezen tegen hem gerichte stuk opneemt en slechts
van een beheerst onderschrift voorziet. Lansink suggereert dat de anarchis-
tische beweging beheerst werd door haat, afgunst en wantrouwen, door
"scharrelaars en avonturiers" en dat het geen wonder is wanneer de
arbeiders niets moeten weten van een beweging waar "zulke ongure typen"
domineren (I, 106 [95]). Nu zou men verwachten dat De Jong gaat
onderzoeken wat deze uitspraak waard is. Had hij dit gedaan, dan had hij tot
de conclusie moeten komen dat het hier niet een bezonnen en juiste
karakteristiek betrof maar een uiting van een teleurgesteld en verbitterd
man. De Jong echter houdt deze uitspraak zonder meer voor juist. Wanneer
we ons evenwel niet beperken tot het anarchisme rond De Vrije Socialist
maar ook letten op sociale anarchisten, syndicalisten en ons in deze kringen
toonaangevende figuren voor ogen stellen als Albert de Jong, Arthur
Lehning, Bart de Ligt, Kees Boeke, Wim Jong, Bep Max, Anton Con-
standse, Jo Meijer, H. E. Kaspers, B. Reijndorp en de filosoof M. A.
Remmers dan kan men met hen van mening verschillen, het zijn in ieder
geval respectabele, principiële en erudiete mensen die men niet kan afdoen
als "ongure typen". Het lijkt me dat De Jong zich door zijn haat jegens
linkse groeperingen heeft laten verleiden tot een zo kwalijk bronnenge-
bruik. Dat is jammer want had De Jong het anarchisme niet al voor 1900

definitief laten neergaan, dan had hij rond de Eerste Wereldoorlog een
nieuwe bloei kunnen vaststellen en zich kunnen verdiepen in het
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